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Förord
Den här skriften är i hög grad gjord i samarbete med Internet. De
guldgubbar som jag hanterar och analyserar är i form av bilder från
främst Historiska Museets bilddatabas.
I sökandet efter diverse referensmaterial har jag via nätet kunnat
besöka nätburet material även i Danmark och Norge, där angivna epostadresser har inneburit snabba kontakter med kunniga människor som välvilligt hjälpt mig vidare, ofta genom ytterligare adresser. Dessa kontakter har lärt mig hur enormt mycket kunskap det
finns runtom i världen och vilken stor vilja det finns att dela med sig
av den.
Allt detta har gjort att arbetet med den här skriften har gått ganska
fort, trots att jag ha fått lära mig själv under skrivandets och ritandets lopp.
Mitt stora tack till de som generöst låtit mig använda sina bilder,
främst SHM, men även Riksantikvarieämbetet, Eva Koch, m fl. Utan
tillgång till bilderna hade denna skrift helt säkert inte blivit till.
Tack Jan Peder Lamm, Lars Lundqvist, m fl, som med kritisk välvillighet läst och begrundat, till min stora nytta.
Ett särskilt tack till Margrethe Watt, som trots våra olika meningar,
välvilligt diskuterat mina synpunkter och argument, tipsat om informationskällor och allmänt öst ur sin enorma kunskap.
I augusti 2006
Gert Franzén
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Guldgubbar, allmänt
Nedanstående text finns på SHMs
hemsida
www.historiska.se/collections

som allmän beskrivning av guldgubbar. Beskrivningen är författad av Jan
Peder Lamm och ingår även i Knape,
1994:57-59. Detta är den enda beskrivning av vad guldgubbar är för
något, som ges i denna skrift.

_________________________
Guldgubbar

Guldgubbarna är en genuint skandinavisk
företeelse som endast förekommer i Danmark, Norge och Sverige. De nordligaste
är funna i norska Lofoten, de sydligaste
på danska Jylland. De fantasieggande
och gåtfulla guldgubbarna inbjuder till arkeologiska spekulationer. De har en klar
tendens att uppträda på orter som man
har anledning att tolka som religiösa centra
under yngre järnålder. Gubbarna själva
motsäger inte detta antagande, eftersom
figurframställningarna synes ha ett klart
mytologiskt innehåll. Härvidlag erinrar de
om de under folkvandringstiden så populära guldbrakteaterna , som de också
överensstämmer med tekniskt och motivmässigt. Hur de en gång använts är ännu
oklart, men det är sannolikt att de haft en
roll i den religiösa kulten. En tilltalande teori
är att de fungerat som en sorts tempelmynt. De kan ha förvärvats vid kultplatserna för att offras där. Guld, om än i liten
kvantitet, innebar ju att man offrade den
dyrbaraste vara som stod att uppbringa.
För teorin talar att gubbarna är för sköra
för att kunna användas i praktiskt bruk.
De har knappast kunnat vara smycken
om de inte varit klistrade på något fast underlag och de saknar hål för att eventuellt
fästas på textil, en påfrestning som de för
övrigt knappast skulle ha tålt.
Trots sitt lilla format har guldgubbarna ett
stort arkeologiskt värde. Oerhört skickliga

guldsmeder har på en kvadratcentimeters
yta präglat in en mängd detaljer. Man kan
se att guldsmeden verkligen bemödat sig
att få med kläddetaljer, smycken, håruppsättningar, bägare, spjut eller stavar. Detaljvariationen vittnar om många präglingar.
Vid tillverkningen användes patriser, en
sorts stamp tillverkad av brons. Bara två
patriser finns bevarade, båda från Danmark. De flesta guldgubbar som är funna i
Sverige visar variationer på ett och samma motiv, en man och en kvinna i vackra
kläder, ibland också med smycken. De håller om varandra och har kallats för
''kärlekspar'' men är nog snarast att uppfatta som ett dansande par , det må vara
människor eller gudar, eller människor utklädda till gudar. Somliga av figurerna
tycks bära masker. Andra är påklädda enstaka män eller kvinnor, ytterligare andra är
silhuettklippta och föreställer nakna män i
profil. På Bornholm har man också hittat
silhuettklippta djurfigurer björnar.
Det största fyndet av guldgubbar kommer
från Sorte Muld på Bornholm, där man på
1980-talet hittade 2300 guldgubbar. Det
näst största fyndet kommer från Lundeborg på Fyn i Danmark. Där grävde man
fram drygt 100 guldgubbar, alla dubbelgubbar eller "kärlekspar". Från Slöinge i
Halland kommer det tredje största fyndet:
55 guldgubbar. På Helgö i Mälaren har
man funnit 26, i Eketorp på Öland 16
stycken. De allra flesta har hittats på boplatser och i husgrunder.
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Gubbar i verkstan
Om tillverkning av guldgubbar, särskilt de från Helgö
Abstract
Gold foil figures are of genuine Scandinavian origin and have so far
only been found in Denmark, Sweden and Norway. They are mainly
found in upper class environments with access to gold and they date
from the 5 - 8th century AD.
These gold foil figures are by tradition believed to be manufactured
by stamping the gold foil by a positive stamp, a patrice. This paper
investigates the foil figures found on Helgö near Stockholm in Sweden, where an excavation was started in1954 and went on for about
20 years, during which time 27 figures were found.
The most significant result from the investigation presented below is
that these foil figures could not possibly have been formed by stamping. Instead they have been formed by differently shaped pen-like
tools, very much like the styli used for writing on wax tablets.
Another important conclusion is that each foil figure itself can tell
how it has been formed.

Inledning
Föreliggande arbete behandlar tillverkning av guldgubbar. För dig som
läser krävs att du vet någotsånär vad
guldgubbar är för någonting, t ex genom att läsa föregående sida (sid 6).
Som begränsning har jag koncentrerat
mig på guldgubbarna från Helgö i
Mälaren. Detta är i hög grad en följd
av att Historiska Museet i Stockholm i
sin bilddatabas har alla dessa 26 gubbar, utom en. Med ett fåtal undantag
finns dessutom även gubbarnas baksida avbildade, vilket är helt avgörande för arbetet och insiktsfullt av SHM.
Denna skrift innehåller inte någon genomgång av guldgubbarnas arkeologiska historia. Inte heller ger jag något
större utrymme åt deras avsedda innebörd. Skriften behandlar nästan bara
aspekter på guldgubbars tillverkning,
dess teknik och resultat och vilka
slutsatser man kan dra av det.

Bakgrunder
När jag genom ledaren för Slöinge-undersökningen fick ögonen på guldgubbar (gg), så förutsatte jag liksom
alla andra arkeologer att de var stämplade guldbleck. Jag nöjde mig med
det och han och jag hade givande utbyten av tankar kring gubbarna och
det har vi fortfarande. Då hade jag
också nyligen skaffat dator och scanner och började förstora bilder av gg
för noggrannare betraktelser. Sedan
dess har det blivit många timmars studier av dessa små märkliga bilder. Jag
funderade då bl a på hur man hade
kunnat göra stämpeln och hur guldet
skulle bete sig när man pressade.
Med tiden insåg jag att det där med
stämpel var mycket tveksamt. Vissa
former i guldgubbarna skulle inte gå
att göra med stämpel. Jag såg även att
vissa delar av bilden måste ha formats i
viss kronologisk ordning, dvs inte i ett
enda tillverkningstempo som stämpeln
ger. Dessutom var formningen ofta utförd från båda sidorna av guldgubbarna. Mina tvivel konkretiserades och
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min samling av guldgubbebilder utan
att jag kunde hitta någon gubbe som
kunde ha stämplats.

räcker inte helt för uppgiften att analysera komplicerade företeelser vid tillverkning av ett metallföremål.

Året 2000 skrev jag en liten artikel i
Populär Arkeologi (Franzén 2000) om
hur gg kunde ha tillverkats. Tyvärr
undslapp jag mig att ”Ingen har hittat
någon stämpel”, vilket naturligtvis
gav protester från de som visste bättre. Man hade hittat sex stycken, fick
jag veta.

Den arkeolog som har ägnat sig mest
åt guldgubbar är Margrethe Watt, som
arbetat med bl a det stora Bornholmsmaterialet.

Nå, de guldgubbar jag hade studerat
blev ju varken mer eller mindre stämplade för det. Dessvärre bortsågs helt
från mina tekniska argument när
Bengt Söderberg (2000) i ett senare
nummer vänligt talade om var mikroskopet skulle stå.
Dessförinnan hade Populär Arkeologi
berättat att jag lanserade min teori om
drivna guldgubbar eftersom man inte
hittat patriser eller matriser, vilket ytterligare satte mina verkliga argument
åt sidan. Mina argument var och är
tekniskt grundade, dvs jag låter varje
guldgubbe själv tala om hur den är
tillverkad. Om det har hittats stämplar
någonstans har därför ingen betydelse för de av mig analyserade guldgubbarna.
Att jag har kunnat studera tekniken
bakom dessa gg beror på att jag alltid
har arbetat med teknik i någon form,
nu denna. År 1969 blev jag mekanikingenjör och från 1977 drev jag egen
firma i teknisk produktutveckling.
Först 1994 blev jag arkeolog efter
studier vid Stockholms universitet.
Åtskilligt finns skrivet om guldgubbar
och referenslistan ger en del av detta.
Beträffande tillverkningen av desamma tycks dock mycket lite av teknisk
analytisk karaktär ha åstadkommits.
Det verkar som att man har nöjt sig
med den förhärskande meningen att
de är stämplade med patriser, t ex som
i texten ovan, sid 6. För att kunna bedöma tillverkningen krävs att man vet
hur material beter sig vid belastning
av olika slag, gärna med egen erfarenhet. Att vara arkeolog är bra, men det

Syfte och material
Meningen med detta arbete är att visa
att guldgubbar har tillverkats genom
drivning med olika verktyg med olika
spetsformer, t ex sfäriska, mejselformade, trubbiga, etc. Syftet är således riktat åt ett bestämt håll, men det vore
mycket välkommet att dessutom finna
guldgubbar tillverkade med stämpel
t.ex. för att kunna visa skillnader och
genom analys av dessa skillnader kunna lägga en bra grund för sortering.
Guldgubbarna i analysen är främst från
Helgö i Mälaren, men för att visa speciella saker har jag i viss mån hanterat
ytterligare några från Bornholm (DK),
Slöinge (Ha), Krokek (Ög), Bolmsö
(Sm). För resonemangen kring patriser
har material från Uppåkra och Järrestad(Sk), Bornholm och Själland i olika
utsträckning använts.

Metod
Analysen av guldgubbarna utförs på
bilder av dessa. Därvid är Historiska
museets bilddatabas den främsta källan, vilken nås via Internet. Bilder av
gubbar har även studerats i tillgänglig
litteratur, för att få ytterligare bilder
och infallsvinklar.
Den här skriften är utformad så att jag
går igenom ett antal grundformer varav guldgubbarnas motiv består. Till
detta redogör jag för ytterligare små
oavsiktliga former som har uppstått
vid tillverkningen av dessa grundformer och det är ofta i dessa små bieffekter som bevisen för tillverkningsmetoden ligger. Insikten om dessa företeelser har tillkommit vid många timmars
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studier av bilder på guldgubbar, och
det är dessa insikter jag använder när
jag i den efterföljande analysen redogör för sådana iakttagelser på varje
guldgubbe från Helgö, och några till.
I redogörelsen för grundformer och
bieffekter går jag även igenom aspekter på formning med stämpel och vad
sådan skulle ge för tecken i guldgubbarnas former och ytor. Särskilt diskuterar jag vilka av de bieffekter som
finns synliga på guldgubbarna som
skulle vara möjliga eller rimliga att
åtadkomma med stämpel.
Praktiskt visar jag en bild av varje
guldgubbe med både fram- och baksida när båda dessa finns tillgängliga.
Därvid har jag vanligen med hjälp av
datorn vänt baksidan horisontellt för
att alla former ska vara lätta att jämföra mellan de två bilderna. Vändningen
anges på bilden med (Omvänd). I varje bild finns även inlagt en enkel 10
mm lång måttskala för att storleken
ska kunna upplevas.
De 27 Helgö-gubbarna har givits beteckningar i form av siffra 1 - 27, som i
rubriker och bildtexter kompletteras
med SHMs inventarienummer.
Efter analysen samlar jag guldgubbarna i grupper som liknar varandra i stil,
detaljer, utförande eller tycks vara
gjorda med samma verktyg. Detta med
ambitionen att urskilja olika personer
som guldgubbemakare.

Begrepp

I det följande kommer jag att för alla
gg betrakta och kommentera ett antal
olika företeelser i gg:s former. Jag
kommer då att använda ett antal begrepp, enl. nedan
A-sida = är ”framsidan” av en gg, dvs
den sida åt vilken de flesta formerna
buktar ut.
B-sida = motsatsen till A-sida, dvs den
sida där de flesta former buktar in =
den sida från vilket de flesta formerna
är skapade.
Dimple = liten skålformad fördjup-

ning i gg, vanligen som dekoration.
Drivning = plastisk formning av metall
genom att med handverktyg successivt förskjuta läge hos delar av metallen.
Dyna = det eftergivliga material som
underlagrar guldfolien vid drivning, t
ex av beck, vax eller tyg. Även bly
och läder kan vara tänkbara.
Lönnöga = ett påhittat begrepp för de
ögonliknande former som ibland
knappt synligt finns i andra delar av
gg än där ögat ska finnas. Begreppet
är möjligen helt irrelevant.
Matris = ”Negativ stämpel”, dvs motivet är inskuret i stämpelytan.
Patris = ”Positiv stämpel”, dvs motivet är format så att det sticker ut från
stämpelytan.
OBS! Vid guldgubbestämplar är skillnaden mellan matris och patris flytande, eftersom det mera handlar om stämpelytans förhållande till sin omgivning.
Penn-drivning = vald benämning på
den metod som Helgös gg och många
andra har tillverkats med, dvs drivning
(se d:o) med pennliknande verktyg.
Puns = metallstav med enkel bild i ena
änden. Med en hammare slås den mot
metallen varvid avtryck av motivet bildas. Vid guldgubbetillverkning har
punsar ibland använts, men inte hammare., varför begreppet lättpuns har
valts, dvs en puns som inte är avsedd
för slag med hammare utan att tryckas
mot metallfolien.
Tolkningskaraktärer = de grundformer i motivformerna eller bieffekter i
grundformerna som ligger till grund för
tolkning.
Topografi = guldgubbens tredimensionella former

Frekventa förkortningar
gg = guldgubbe
ggar = guldgubbar
ggn = guldgubben
ggns = guldgubbens
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Guldgubbarnas former, deras tillverkningar och bieffekter
Inledning
Guldgubbarnas former åstadkoms genom plastisk bearbetning, dvs genom
att anbringa krafter som förändrar materialets form utan att bortföra material. När det gäller guldgubbar (gg) har
detta alltid ansetts ha skett genom att
en stämpel med ggs form har tryckts
mot en guldfolie med eftergivligt underlag. I denna skrift kommer jag att
visa att ingen gg från Helgö och
knappast någon från svenskt område
- totalt ca 100 - har tillverkats på det
sättet. I Danmark har hittats åtminstone en sådan stämpel, se nedan, men
uppvisar då en alltför förenklad motivform för att metoden ska vara möjlig. Ytterligare diskussion kring ”patriser” kommer senare i skriften.
Analysen av gg från Helgö, och några
till, visar eftertryckligt att formningen

skett med spetsiga verktyg liknande
de vi kallar ”stylus”. Metoden benämner jag penndrivning.
De pennliknande verktygen har olika
utformade spetsar för att åstadkomma
olika former i guldfolien. Nedan kommer jag att belysa guldgubbarnas
grundformer och hur dessa har åstadkommits. Jag kommer även att ge förklaringar till stämpelns funktion för
olika former och påvisa skillnader i resultat mellan drivning med spets resp.
stämpling med patris eller matris.Nedan
en bild på en stämpel med guldgubbemotiv och handtag. Figurytan pressades mot en guldfolie som låg på något
lämpligt mjukt underlag, t ex läder.
Lägg märke till det förenklade motivet.
Källa: Naestveds Museum i Danmark.
Ett liknande verktyg har hittats vid
Järrestad i Skåne, se nedan om Patriser.

Fig 1. Verktyg av brons med anordnade spetsar i båda ändar. Föremålet är funnet på Helgö och dess funktion är oklar, men kan mycket väl ha haft användning vid formning av
guldgubbar. Längd = 145 mm.
Analysteckning: C. Bonnevier, foto: C.Åhlin. Källa SHM.
Fig 2. Guldgubbestämpel från
Vester Egesborg, Själland.
Källa: Naestveds Museum
Foto: Jens Olsen, Naestved museum, Danmark
Publicerad av Jens Ulriksen i
Journal of Danish Archaeology
14, pp. 89-98 (Odense University Press)
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Stämpeln ovan kallas matris, men skulle även kunna kallas patris. Skillnaden
är i princip att i en matris ska formen
vara s.a.s utkarvad i stämpelytan. I en
patris ska formen ges genom från
stämpelytan utstickande material. I
samband med guldgubbetillverkning
är denna skillnad oviktig men för att
inte förvirra, kommer jag i det följande
att använda begreppet stämpel.

Guldgubbens former
Guldgubbarna har ett omfattande eller
sparsamt gytter av olika former i sin
topografiska volym. Ändå kan dessa
former delas upp i ett mindre antal
grundformer, som i sin tur kan relateras till ett begränsat antal verktyg.
Guldgubbarnas former har indelats i
tre typer
- motivformer, som tillsammans utgör
ggs bildmotiv, fig 3.
- grundformer, som tillsammans bildar
motivformerna
- bieffekter, vilka är icke avsedda företeelser i samband med grundformerna.
Samtliga dessa är viktiga för att analysen ska kunna följas. Eftersom motiven på Helgö-gubbarna är så relativt
konsekvent parmotiv - man och kvinna - kan enkelt en generell schematisk
bild göras, grundad på den välformade och välbevarade gg5, se fig 3.
Guldgubbarnas motiv bildas av
grundformer, vilka har indelats i åtta
olika och dessa är de medvetet gjorda
formerna.

Grundformerna
tillkomst.

och

deras

- Spår (fig 4) är den vanligaste formen
och används allmänt för mönster,
konturer, etc. Spåren kan indelas i
rundspår - med rundad botten - och
plattspår med platt botten, båda med
motsvarande upphöjda vallar på mot-

stående sida av gg.
De flesta spåren görs från B-sidan, men
spår för mönster på kläde görs vanligen från A-sidan. Konturering (se nedan) ger ibland spår, vilket dock inte
alltid är avsikten. Olika effekter som
uppträder i samband med spår visas i
fig 4 a - j.
I fig 4 a visas spårformning på ett plastiskt material som klistrar fast folien på
sig. Beroende på underlagsmaterialets
flytegenskaper kommer större eller
mindre uppvallning att ske. Fig b visar
ett spår format utan uppvallning, vilket
sker vid elastiskt underlag och måttligt
spårdjup. Underlaget får då inte heller
klistra folien.
Figurerna 4 c - f visar vad som händer
när spåren läggs olika tätt. Vid c händer ingen interaktion därför att spåren
ligger för långt ifrån varandra. Vi kan
lägga märke till att spårets kant får en
svag linje där spetsens anliggning mot
mot folien upphör, vilket ofta utgör
gräns mellan polerad yta i spåret och
mattad yta där ovanför. Vid d bucklar
folien upp mellan spåren pga den
tryckspänning som båda spåren ger
upphov till. Den formen gynnas även
av tendenser till uppvallning. Effekten
i fig 5d används medvetet vid randoch rutmönstring av kläder på gg, liksom ofta mannens hår.
Fig e visar vad som sker när spåren
läggs alldeles intill varandra. Vi får en
deformation som går in i det tidigare
spåret och en plastisk formning av en
vass rygg mellan spåren. De två spåren
blir inte helt symmetriska, vilket gör att
man i hög förstoring kan se i vilken
ordning de blivit dragna, 1 —> 2. Denna senare effekt blir ännu tydligare i
fig f, där det senast tillkomna spåret
ligger så nära det första att den vassa
ryggen viks undan och över i det första spåret. Detta är inte så vanligt och
förekommer endast som en effekt som
är oavsiktlig och är därför en bieffekt,
se nedan.

12

Fig 3. Guldgubbens motivformer. Efersom gg från Helgö alltid är parmotiv, kan
denna uppställning användas generellt. Övriga förekommande motivformer får
ges benämning när de uppkommer.
Grundbild, foto: Gunnel Jansson, Raä.

- Rymning (fig 5 a) görs genom att
man breddar ett spår till en större volym, t ex fötter på guldgubben. Bearbetningen sker mest i sidled, men
ibland även vertikalt, varvid effekten
ibland kan likna lättpunsning eller
skålning. Även armar och ben på
guldgubben är vanligen gjorda med
rymning, ofta då från både A- och Bsidan.
- Skålning (fig 5 b) sker när man gnider upp nivån på en större yta och får
en buktning på motstående sida, t ex
grundformen till ansikte på guldgubben. Ofta är kläden gjorda med skålning från B-sidan, men om t ex nederkanten av mannens kläde är skarpt
markerad, är detta ofta gjort genom
forcerad uppvallning.
Gnidningen ska tunna ut materialet i
botten, antingen genom att mot ett

hårt underlag vertikalt gnida ut materialet, eller att dessutom vertikalt dra ut
formen mot ett eftergivligt underlag.
Metoden motsvarar i hög grad silversmedsbegreppet ”knopning”.
- Uppvallning (fig 4 a) är en uppbuktning omkring spår. Uppvallningen kan
vara avsiktlig eller oavsiktlig och dess
omfattning och utseende kan styras
med bl a val av underlag. Uppvallning
är ibland en avsedd effekt, dvs en
grundform, men även en bieffekt, se
nedan.
- Forcerad uppvallning (fig 5 c) är att
bygga en skarp nivåskillnad mellan
ytor för att skapa en kontur och/eller
volym för fortsatt formning. Underlaget bör vara relativt hårt. Det närmast
vertikalt hållna verktyget ska dra ut
materialet bakom sig och genom uppbucklingen framför sig bygga upp ni-
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våskillnad. Momentet kan få upprepas flera gånger för att få önskad nivå. Den högre nivån kan därefter bli
bärare av ytterligare former, såsom
händer, klädmönster, och mycket annat.
- Konturering (fig 5 d) är idragning
av konturer, ofta från motsatt sida som
själva formningen. Figuren visar en
nivåskillnad gjord med forcerad uppvallning, kanske på motsatt sida. Konturering används för att skärpa konturer på former som under skapandet
av intilliggande grundformer i gg har
slätats ut eller inte blivit tillräckligt
skarpa.. Konturering görs vanligen på
A-sidan och brukar skapa tydlig polering i dess botten.
- Plattning (fig 5 e) har ibland gjorts
för att skärpa konturer och jämna
ytor, men är en relativt ovanlig åtgärd,
ibland även oavsiktlig. Plattningen
kan utföras med något slätt och hårt
material, t ex ett knivblad eller glasbit.
I figurens nedre skede visas att resultatet kan bli osymmetriskt till ursprunglig form, beroende på att formningens kan motverkas av intilliggande former. Om guldet är för hårt kan
den buktiga formen snäppa över och
bilda en konkav yta i s f plan.
- Lättpunsning (fig 6) är en form och
en metod när en spets med ett enkelt
motiv eller form pressas mot metallytan. Dimples är lättpunsningar, som
gör små närmast sfäriska gropar i ytan,
ibland tillsammans med andra former, t
ex cirklar, som även dessa görs med
lättpunsning. Observera att vanlig
punsning görs med puns och en lätt
hammare. Punsning på gg görs med
lätta tryckningar utan hammare. Gemensamt är att ingen dragning åt sidorna görs, utan arbetet görs helt vertikalt mot materialets yta.
Flera av dessa sätt att göra former går
i praktiken in i varandra eller har inga
skarpa gränser mellan sig. Det viktiga
är att de tillsammans med bieffekterna
nedan täcker framställningen av alla
förekommande motivformer på gg.

Bieffekter
När grundformerna skapar motivformerna, uppstår andra småformer som
vanligen inte är avsedda, men som ger
omfattande information och indicier
kring hur formningarna har utförts. I
biformerna kan vi se i vilken ordning
former har gjorts, från vilken sida de
gjorts, åt vilket håll spår har dragits,
och mycket annat.
Eftersom dessa biformer ofta är nyckeln till formningsmetoden, kommer var
och en av dessa att diskuteras mera ingående, med exempel både i form av
rena principexempel och verkliga exempel ur gg-världen. Först en uppräkning av biformerna, därefter närmare
beskrivning.

1. Uppvallning
2. Spåranfang
3. Spårslut
4. Skrynkling
5. Torrgradning
6. Verktygsidentitet
7. Formkronologi
8. Överläppning
9. Diff-linjer

Formeffekter

10. Mattning
11. Polering
12. Repor
13. Uppskavning
14. Stick-slip
15. Textilavtryck
16. Ändringar
17. Slutfördhet, grad av
18. Bristningar

Yteffekter

Beslutseffekter
Övrigt
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17

18

1. Uppvallning sker omkring drivna
spår eller ytor pga den undanpressning av material som sker när metallen
drivs ner i dynmaterialet, eller som en
effekt av av upp-pressning av metall
som en ”bogvåg” framför en verktygsspets som förs tvärs på folien, se
fig bb. Effekten är mycket vanlig och
man kan indela fenomenet i siduppvallning och frontuppvallning, vilket
helt enkelt är uppvallning vid sidan
av, resp. i ändarna av ett spår. Det senare kan finnas i nära samband med
spårslut och spåranfang, se nedan.
Effekten kan uppstå även vid stämpling om stämpeln inte bottnar, dvs inte
trycker folie och ev. dynmaterial in till
patrisens/matrisens botten. Ett närbesläktat fenomen kan i någon mån
uppstå vid formningen av stämpeln. I
det senare fallet blir dock ”uppvallningen” en skarp kant (grad) invid
den formade fördjupningen. Denna
måste putsas bort för att inte skära
sönder guldfolien, eller haka upp den
så att den slits sönder vid stämplingen. I praktiken finns således uppvallning i guldgubben bara efter drivning.
2. Spåranfang, fig 8 b). När gg-makaren ansätter sin verktygsspets mot
guldfolien vertikalt sjunker den ner
och gör en grop. När sedan spetsen
dras åt sidan för att göra ett spår,
kommer den ofta att halka upp lite,
varvid spåret blir lite smalare än det
ursprungliga ansättningsstället. När
detta syns i gg kallar jag det för spåranfang, som då ger information om åt
vilket håll spåret dragits. Effekten är
vanlig i samband med motivformen
”kringla”.
Om spetsen ansätts under rörelse i sidled, kan flera effekter uppkomma, som
visar att det är en spåranfang och inte
ett spårslut. T ex kan en uppvallning
dröja tills verktyget kommit ner ett
stycke i folien. Spåranfang och spårslut kan ibland vara förvillande lika,
men skiljs vanligen genom att
frontuppvallningen är betydligt kraftigare vid spårslut. Det finns ingen
rimlig anledning att spåranfang skulle
uppstå vid stämpling.

3. Spårslut (fig 10 c - d) kan ibland ses
i motsatt ände till spåranfangen. Spårslut är avtryck av verktyg som lyfts eller dras ur sitt läge och kan se ut på
många olika sätt. Frontuppvallningen
framför spetsen och avtryck av verktyget i den uppvallningen är vanlig.
Sjunkning av spetsen pga att den lyftverkan som själva dragningen ger
upphör. Snett upplyft blir till en backe
upp ur spåret och om guldet är mjukt
och situationen är torr, kan en ”utsmetning” av frontuppvallningen ske,
fig 8 d. Effekten är då besläktad med
torrgradning, se nedan. Bieffekten
uppskavning sker endast vid spårslut,
se nedan.
4. Skrynkling (fig 8 a) uppstår t ex
omkring spår som drivs och beror på
dels friktionen mellan verktyg och metall, dels metallens motstånd mot att
deformeras. Dessa krafter ger dragspänningar kring spåret. Effekten uppstår inte vid stämpling och inte vid tillverkning av stämpel. Skrynklingen
omkring ett drivet spår blir pilformat i
spårdrivningens riktning. Även stämpling kan ge skrynkling om folien inte
bottnar, men då blir skrynklorna vinkelräta in mot den form som ger dragspänningen, vilket inte har observerats
på någon gg från Helgö.
Vid drivning kan skrynklor slätas ut av
spänningar från den fortsatta formningen och tydliga skrynklor är därför
inte alltför vanliga. Materialet som
skrynklas måste vara tunt och eftergivligt och dessutom plastiskt så att
formen kvarstår.
5. Torrgradning (fig 8 e) är ett ganska sällsynt fenomen och uttrycker sig
så att ett spets av metall dras över
guldfolien i helt torrt (osmort) tillstånd,
varvid friktionen får guldet att smeta
och föras ut till spårets kanter som en
oregelbunden gradbildning, vars form
ger besked om dragriktning. Effekten
uppstår bara vid grunda spåreftersom
den bildade graden skulle ingå i spårväggen om spåret var djupt.
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Fig 9. Verktygsidentitet mellan två olika guldgubbar, dessa från Eketorp.
Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Spåret brukar vara rikt på märken efter stick-slip. I spårslut kan man ibland
se hur frontuppvallningen har smetats
ut (fig 8 d), vilket är en bieffekt besläktad med torrgradning.
6. Verktygsidentitet innebär igenkännande av spår och avtryck av ett
och samma verktyg i olika delar av
ggs former, inte sällan även på ggs
båda sidor. Vanligast förekommer fenomenet vid lika spårbredd i ett helt
spår. Här kan ibland även ses spår av
skador på verktyget, som ger återkommande repor eller andra effekter
på flera ställen på gg (ex.vis fig 13
och 62).
Även andra verktygsidentiteter kan
spåras. Ett av de vanligaste är ögonverktyget, som är en rörformad spets
som ansätts och ibland vrids något för
att få en bra cirkel. Ögonens storlek
blir då helt överensstämmande. Ögonformen kan även överföras från stämpel och kan dessutom relativt lätt
åstadkommas i en sådan. Relativt ofta
syns detta ögonverktyg ha ansatts på
andra platser på gg än ögonen, ibland
som dekoration, ibland oavsiktligt.
Om formen överförts från stämpel eller
drivits direkt avgörs vanligen av formkronologi, mm.

Även stämpel kan överföra formlikheter till guldgubbe, men här inträder
stora tekniska begränsningar eftersom
bedömningen bygger på mätbara storheter. Exempelvis blir ett spår som
gjorts med ett mejselformad drivspets
mycket likformigt, och breddmått ±
hundradels mm kan mätas, liksom bottenformen som kan ha parallella repor
utmed hela sin längd. Att åstadkomma
sådant i en uppåtstående form i en patris är inte möjligt. Dessutom förekommer ofta spår av samma verktyg på
båda sidor av gg.
Inte så sällan kan verktygsidentiteter
upptäckas för gg som har t ex ett gemensamt fyndsammanhang. Detta
finns, som framhållits i analyskapitlet,
talrikt i Helgö-materialet. I fig 9 visas
ett exempel på spårlikhet mellan två
välkända gg från Eketorp på Öland.
Även det vänstra spåret bär en verktygsidentitet. Mellan alla dessa tre gg
finns mängder av exempel på verktygsidenter och andra bieffekter som
tydligt visar att de inte är gjorda med
pressblecksteknik.
7. Formkronologi, dvs tidsföljd i vilken former i gg har tillkommit, kan ofta
iakttas. Sådan kan vara överförd från
en stämpels och/eller ha tillkommit i
samband med drivning. Vid stämpling
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är formkronologin hänförd till tillverkningen av stämpel, varefter den mer
eller mindre identifierbart är överförd
till guldgubbens form. Efter stämplingen kan ytterligare former tillföras
gg genom drivning, vilket tillför ytterligare kronologi. Det gäller således vid
analys att urskilja kronologier och
koppla dessa till något av nämnda tillverkningssteg.
Vid drivning har alla former tillkommit
i olika tidssteg och vanligen är åtskilliga av de kronologiska skikten identifierbara, ofta två och två, men ibland
ännu flera i följd. Dock visar det sig
ofta att en enda form har tillkommit i
flera steg eller har ett steg med tillverkning och ett eller flera steg av
finjustering, varvid även vart och ett
av dessa ger ett tidsskikt. Bedömningen är ytterst komplex, men avslöjar snabbt och effektivt vilken tillverkningsmetod - stämpling eller drivning - som har nyttjats. Vanligtvis
finns väldigt många skilda kronologier på guldgubben, vilka inte kan ha
annat ursprung än drivning. Därvid
avvisas möjligheten att stämpling är
formens ursprung.
I fig 10 och 11 härintill visas exempel
på formkronologi, men från en punsdekorerad halsring (Andersson 1995)
och där vi ur den uppenbara tillverkningsmetoden vet säkert att formerna
inte har tillkommit samtidigt. Tittar vi
noga i fig 10 vid pilen kan vi se att Xformen är gjord före ringformen eftersom ringens puns har deformerat Xets
ytterände. X-formen förflyttar mycket
material men den andra ringformen
som ligger i Xets närhet har inte deformerats, vilket måste tolkas som att
båda ringformerna har tillkommit efter
X-formen. Däremot är det för långt
mellan de olika ringarna för att avgöra
tidsordningen dem emellan. Vi får då
två parallella tidsskikt i stället för tre,
som skulle ha varit möjligt om ringarna hade haft formrelationer.
Ytterligare ett exempel på formkronologi kan visas med en punsdekorerad
armring, fig 11 (Andersson 1995). De
runda punsade ringarna har här ofta

Fig 10. Formkronologi
mellan punsningar.
Grundbild efter Andersson
1995:211

Fig 11. Formkronologi och riktning.
Bild efter Andersson 1995:93

en intryckning på höger sida pga att
nästkommande ring har tryckt till kanten. Vi kan därmed se åt vilket håll
guldsmeden har punsat raden av ringar (pilen). När punsningarna är färdiga
har armringen böjts, vilket syns i att
ringarna har blivit ovala. Vi har i bilden
således 6 + 1 tidsskikt, ett på varje
puns och ett i böjningen. Relationen
mellan de första två t v vet vi inte helt
säkert.
Relationer av dessa slag finns ymnigt
mellan former på guldgubbarna, där t
ex spår har gjort frontuppvallning in i
ett annat spår. Ytterliare exempel är
där samma motivform, t ex kringla, har
flera spåranfanger, vilket ger besked
om att delarna har intern kronologi
och små former där spåren ligger nära
varandra visar i vilken ordning de tillkommit.
Rutmönster i klädedräkter brukar tydligt visa vilken spårriktning som är före
den korsande och i vilken riktning den
korsande har dragits. Formen av intryckningar i intilliggande spår ger
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ofta tidsordningen mellan parallella
spår, t ex fig 5 e - f. Inte sällan finns
rena stratigrafier mellan former, t ex
öga som måste ha formats efter huvudet.

hårdare in mot kanten eller hållits lite
snett, så att svaga linjer uppstått. Difflinjer betyder alltså att det skiljer
(”diffar”) mellan avsikt och verklighet
och att det av detta har uppstått linjer.

8. Överläppning (fig 4f och 11) uppkommer när man drar spår riktigt nära
varandra så att det senaste spårets
kant kläms in i det tidigare spårets formområde. Det blir s.a.s en ”läpp” som
går över kanten. Effekten kan även
uppkomma när två spår dras ganska
nära varandra och verktyget lutas så
att den ena kanten trycks iväg lite
mera. Överläppning
förekommer
knappast utmed hela spår, utan delar
av spår och utan avsikt. Oavsiktligheten gör formen till bieffekt. Överläppningen ger klart besked om en formkronologi, eftersom spåret som gjort
överläppningen är senare gjort än det
spår som läppen tryckts in i. Många
överläppningar finns i de två vänstra
av de tre visade gubbarna i fig 9 och
en detalj av den mittre ses i fig 12.

10. Mattning (fig 8 a) är det faktum att
när ett material böjs, så kommer på
dragsidan (den konvexa) att bli matt
yta pga att kristallerna i materialet går
lite isär. Effekten beror på dragspänning över sträckgränsen och uppträder något olika vid stämpling och
drivning. Detta beror främst på att man
vid stämpling har ett mothåll som formar hela gg genom att samtidigt trycka
in guldfolien i stämpelns inre nivåer.
Vid drivning uppstår böj och dragpåkänningarna i en detalj i taget, vilket
gör att materialflöden kan kompenseras från flera håll samtidigt. Vid stämpling blir kraften ansatt vinkelrätt mot
materialet, vilket ger dragning och därmed mattning i hela folien. Vid drivning blir det dragningseffekter i sidled,
varvid ofta en kombination med
skrynkling, stick-slip (se d:o) uppträder. Vid drivning blir det dessutom polering av det sidförflyttade verktyget,
vilket vanligen helt suddar ut den
mattning som skulle ha uppstått av
dragspänningen, Vid gg i foliepar blir
den undre parten skyddad från verktygets direkta anliggning och således
inte polerad.

9. Difflinjer (fig 7) uppstår där främst
mejselformade verktyg har arbetat,
t. ex. vid forcerad uppvallning. De beror på att verktyget har tryckts olika
hårt mot underlaget när det skulle bli
en plan yta, eller att verktygsdragningar inte har överlappat varandra
utan en liten smal yta har blivit över
och då höjer sig lite över grundnivån.
Vid forcerad uppvallning kan verktyget vid enstaka tillfällen ha tryckts

Fig 12. Överläppning. Detalj av
guldgubbe från Eketorp (den
mittre i fig 9)
Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Mattning uppstår även vid glödgning
av metallen, varvid bearbetade och
polerade ytor blir matta. Detta beror på
att materialets atomer återtar sina naturliga lägen och återbildar kristaller
och metallen blir mjuk som före bearbetningen om glödgningen är korrekt
utförd.
11. Polering (fig 8a) av materialets yta
under formningen sker vid drivning
men i långt mindre utsträckning vid
stämpling. Polering beror på dragning i
sidled mot ett verktyg, varvid t ex en
spåryta blir blank och ojämnheter slätas ut. Däremot kan flera nya ojämnheter uppkomma vid dragningen, såsom
stick-slip, textilavtryck, etc. Polering
kan även innebära att en form behåller
foliens ursprungliga blankhet.
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12. Repor (fig 8a, 13 och 62) avsätts
på guldgubben av drivningsverktyget. Med den begränsade kraft som
en stämpel skulle ansättas på folien,
kan bara grova repor avsättas på gg.
För att små repor ska överföras från
stämpeln, krävs att guldet flyter, vilket
kräver mycket högt tryck (ca 1,5
kN/kvmm).

13. Uppskavning (fig 8 f) uppstår när
ett för vasst verktyg som dras i sidled
hyvlar med sig lite material till slutet av
en form, vanligen spår. Detta är inte en
uppvallning och kräver ganska hårt
underlag, vilket gör att fenomenet
mycket väl kan förekomma utan uppvallning. Se exempelvis kvinnans tummes ände på B-sidan av gg5.

Som ovan nämns kan reporna även ge
synlig verktygsidentitet, dvs att repor
finns på samma sätt på olika ställen på
gg, se t ex fig 62. Repor som syns vid
måttlig förstoring är annars relativt
ovanliga. Detta beror troligen på att
de lägen där repor skulle vara vanligast är i botten av spår. I dessa lägen
uppstår andra form- och ytfenomen
som överskuggar reporna, såvida reporna inte är grova. Avsaknad av repor tyder även på att verktyget är väl
polerat i spetsen och gjort av metall.
Naturmaterial, t.ex ben, skulle betydligt oftare släppa flisor och då ge repor.

14. Stick-slip (fig 8 a) är en effekt som
ibland kan ses nere i bottnen av spår
och ser ut som hack tvärsöver spåret.
Fenomenet beror på friktion som drar
med sig material framåt i verktygets rörelseriktning (stick). När materialet
spänts upp mera än friktionen kan hålla fast längre släpper det (slip) och materialets elasticitet gör att materialet
åker bakåt lite, för att kanske strax hakas upp av friktionen igen, osv.

Fig 13. Guldgubbe med repor av drivningsverktyg, vilket ger en mängd verktygsidentiteterer på ggs yta (B-sida).
Guldgubben (SHM 14643) är från Gullmarsberg i Bohuslän. Det är den här som
även har avbildats med ett frimärke som
storleksjämförelse.
Foto: Gunnel Jansson, Raä

Liknande märken i spår kan även uppstå när verktyget kärvar och bromsas
upp, varvid rörelsens lyftverkan minskar och spetsen sjunker ner lite och
bildar ett svagt hack i spårbottnen,
med utseende efter verktygets spetsform. Båda effekterna består av kortvariga kärvningar och uppstår bara
vid rörelse i spårets längled och när
materialet är så tunt att det kan påverkas. Stämpel kan avsätta en liknande
effekt, men då från tillverkningen av
stämpeln, vilket skulle gå relativt lätt
att skilja från den drivna formen.
15. Textilavtryck. På ett antal gubbar
kan man se ett svagt avtryck av textilmönster i folien. Detta kan uppstå om
drivningen sker helt eller delvis med
tyg som underlag. Det som blir avtryck
är vanligen diagonalerna i väven, men
inte så ofta själva varpen och inslaget.
Detta förklarar varför de flesta textilavtryck går diagonalt på den fyrkantiga guldgubben. Någon gång kan man
även se hur tygunderlagets riktningar
har styrt verktygsspetsen.
16. Justering av en redan formad ggtopografi förekommer då och då. Vanligen krävs mycket ingående studier
för att upptäcka sådana, men i enstaka
fall är de mera tydliga. Ramar kan ofta
vara justerade flera gånger under
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formningen. Egentligen är konturering (se d:o) en justering, men eftersom den åtgärden ingår i grundformer
och snarare är en förstärkning av redan formad gg-topografi, ser jag den
inte som en justering.
Till justeringar hänför jag även sådana
gubbar där en gammal gg slätats ut
och blivit material för en ny skapelse,
som t ex gg16.
17. Slutfördhet, grad av, är ett uttryck för att vissa gg - ett fåtal - inte
verkar vara slutförda, så att en del av
bilden saknas på guldfolien. Exempel
på icke slutförd gg är gg4 och 9, m fl.
Ett skäl till avbrutet arbete kan vara
att folien har gått sönder. En icke
slutförd gg torde vara omöjligt att åstadkomma med stämpel, såvida det
inte rör sig om ”provslagning” under
stämpelns tillverkning..
18. Bristningar i metallen kan naturligtvis ha en rad orsaker, såsom
- tillverkning (de flesta bristningarna
förefaller vara från tillverkningen)
- hantering
- tiden i kulturlagren (markskjuvning)
- utgrävning
- hantering efter utgrävning (t ex det
försvunna hörnet på gg5)
Material brister för att de utsätts för
spänningar och brister i olika riktningar pga spänningarnas riktning
och materialets variationer, t ex hårdhet, se nedan. I detta sammanhang är
tillverkningsskedet intressant, med de
bristningar som skett vid formningen
eller till följd av formningen.
Vid stämpling är belastningarna ganska renodlade och är främst rena drag
och böjpåkänningar, men även en del
skjuvning kan uppträda vid komplexa
former, särskilt vid övergångar mellan
former. Vid drivning är belastningstyperna delvis liknande, men uppträder
inte samtidigt i bildens alla delar utan
en i taget, varvid material kan strömma
till och minska påkänningen. En ytterligare typ av spänning i materialet
och som förekommer ymnigt vid drivning är tryckspänningar. Sådana är
ytterst sällsynta vid stämpling. Tryck-

spänningar växlar med dragspänningar under drivningsförloppet, vilket i
samverkan med de olika hårdheter som
formningen i sig själv ger, kan vara en
vanlig orsak till bristningar.
Vid drivning av spår kan även en påtaglig skäreffekt uppstå, vilket kan
leda till brott direkt eller senare. Den
sortens skäreffekt uppstår inte vid
stämpling, utan torde orsakas av dragoch/eller skjuvspänning. Om ggn har
häftat fast vid underlaget under formningen, kräver detta en mycket stor
varsamhet vid lossningen. I samband
med gg 10 och 20 (se analysen), som
drivits samtidigt ur dubbellagda folier,
visar det sig att åtminstone den övre
(gg20) havererat vid isärtagning med
kniv.
Vid drivning uppstår effekten att material som bearbetas plastiskt hårdnar
genom sk kallhärdning. Därvid får vi
alltså en guldgubbe med olika hårt material i olika delar under bearbetningen, vilket kan orsaka sprickproblem i
gränserna mellan olikheterna eftersom
de olika materialen rör sig olika. Detta
kan ibland ses vid kanten av djupa
tryckningar. Kallhärdningen kan åtgärdas med värmebehandling, som kan
gå till så att man lägger guldgubben på
en uppvärmd järnbit och låter gubben
värmas och svalna i takt med järnbiten.
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Fig 14. Eller har guldgubbarna tillverkats med stämplar?
Pressblecksteknik?
.
Teckn. förf.

Stämpling
Det finns en lång tradition i uppfattningen att guldgubbarna är formade
genom stämpling med patris. Uppfattningen förefaller vara äldre än de
tjocka bilder av brons som har kommit
att ges benämningen patriser. Det är
därmed lätt att förstå att tanken på
stämpling blev ordentligt stadfäst när
de första möjliga stämplarna kom i dagen, och att några alternativa tankar
knappast uppstod.
Ändå kan vi först klara ut att vissa
guldgubbar från danskt område sedan

länge är erkända som ”ritsade”. Detta
är mycket enkla skapelser som knappast uppvisar den ofta avancerade relief som våra normala guldgubbar har
och de ingår därför inte i de överväganden kring drivning/stämpling som
diskuteras här.
För att avgöra om stämpling kan vara
grunden för guldgubbarnas former ska
här först behandlas vissa grunder för
stämplingens funktion och följder.

25

Fig 15. Stämpling, grundfunktion.

Teckn. förf.

Bilden ovan visar en enkel sekvens
vid stämpling mot en eftergivlig dyna.
I den högra bilden har jag skilt på ett
bottnat resp icke bottnat arbetsläge.
Rent allmänt kan även det obottnade
läget bli bottnat om man trycker ännu
hårdare på stämpeln, förutsatt att dynmaterialets egenskaper tillåter och att
folien håller för den utsträckningen.

att det kanske inte blir någon guldgubbe dessförutan. Allmänt kan sägas
att ju tjockare folien är, desto mindre är
kravet på ytfinhet i stämpeln. Detta
beror på att folien är starkare och fjädrar lättare ifrån ytan på stämpeln utan
att sätta sig fast. En skrovlig stämpel
skulle direkt avslöja sig i guldgubbens
yta i form av repor.

Den visade - tillsynes enkla - situationen innehåller en rad kritiska omständigheter, varav de två nyss nämnda.
Eftersom folien (arbetsstycket) är så
tunn (vanligtvis under 0,1 mm) och
mjuk, kommer dess omgivning - stämpel och dyna - att lätt styra förloppen.
Stämpeln och dynan måste således
vara mycket varsamma med guldfolien, dels när arbetstempot går fram,
dels när det går åter.

En avgörande egenskap hos en stämpel är att den är utformad med frikostiga släppvinklar, så att folien efter
formning inte sitter fast. Detta är mest
viktigt om reliefen är djup.

I framtempot dras folien ut, samt glider
något över de framstående stämpelformernas hörn. För en guldgubbeform gäller det att den plana folien
greppas någotsånär samtidigt över
hela ytan, så att läget låser. Annars
kommer folien att glida och veckas i
ett tidigt skede. Stämpeln ska således
vara ganska plan över sina ytterst utskjutande former. Glidningarna kräver
dessutom mycket stor ytfinhet på
stämpelns ytor, för att folien inte ska
rivas sönder. Ytterligare ett skäl för
stor ytfinhet är att folien inte ska hitta
skrymslen att haka fast i när stämpeln
släpper i återtempot. Kravet på ytfinhet är i praktiken mycket stort, så stort

Stämpelns egenskaper kan vi sammanfatta enligt följande:
Stämpeln ska vara så plan som möjligt, ha stor ytfinhet och inga
skrymslen där folien kan hakas upp.
Den ska ha helst ha litet reliefdjup
och ha frikostiga släppningsvinklar.
Dynans egenskaper ska vara sådana
att den elastiskt kan trycka in folien i
stämpelns djupare delar, och därefter
återta sin form utan att dra med guldgubben tillbaka. Stämpelns motivform
måste vara så återhållsam att det använda dynmaterialet kan klara detta,
Ju smalare och mera komplicerade former stämpeln har, desto mera sällan blir
folien bottnad och guldgubbens verkliga form blir svårare att förutse.
Ytterligare en avgörande egenskap är
att folien inte får kladda fast på dynmaterialet, eftersom guldgubben då ris-
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verkningsmetod.
Med dessa konstateranden övergår
jag till att betrakta bieffekter motsvarande de vid drivning och huruvida
dessa kan ha sina grunder i stämpling.
Vi tar dem i den ordning de tidigare
behandlats.
Fig 16. Stämpel med förbiskärning.
Teckn. förf.

kerar att följa med dynans form tillbaka och bara bli ett skrynkligt kaos.
Som fig 16 visar, så är även en bottnad situation inte någon garanti för
att folien har bottnat i alla delar. Det
beror snarast på dynan, vars flytegenskaper måste kunna trycka folien in i
de minsta skrymslena. Med de verktyg som stod tillbuds för tillverkning
av en stämpel under förhistorisk tid
torde skärande bearbetning av stämpeln ofta ge form som fig 16, dvs förbiskärning i stämpelbotten. Total
bottning är av detta och andra liknande skäl inte något att sträva efter.
Bieffekter av stämpling
Liksom vid drivning bildas vid formning med stämpel bieffekter, dvs icke
avsedda former former och egenheter
i arbetsstycket. Låt oss först se vad
stämpeln och dynan kan göra och sedan se vilka av de drivna formerna
som kan ha ursprung i formning med
stämpel.
Mängden bieffekter är inte så många
och påtagliga vid stämpling. Detta beror på att rörelserna mellan verktyg
och ämne inte är så stora och att all
formning sker samtidigt i ett moment.
Det senare gör att inga formkronologier uppstår. Denna avsaknad skulle
vara ett av de säkraste tecknen på
stämpling, tillsammans med de till
stämpeln vinkelräta repor enl fig 17.
Allmänt kan man säga att guldgubbarnas grundformer (se d:o) vanligtvis är möjliga att utföra med stämpel.
Det är därför inte i dessa som vi kan
hitta de slutliga avgörandena om till-

1.Uppvallning kan tänkas ske under
vissa förhållanden.
- Om en dyna är hård och plastisk och
om stämpeln inte körs i botten, utan
lämnar ett utrymme kvar där uppvallningen kan rymmas.
- Om det bredvid en uppstående balk i
verktyget finns ett mycket välformat
spår och stämpeln körs kraftigt i botten, kan en sådan form se ut som uppvallning.
Dessa omständigheter är dock ganska
långsökta.
a) Om dynan är plastisk så är den sannolikt även så kletig att folien sitter
fast på den och förstörs vid arbetsmomentet eller vid fritagning.
b) En uppvallning är mycket likformig
och jämn. Att en sådan form skulle
åstadkommas med ett mycket jämnt
och fint rundat spår ca 0,1 mm brett i
botten av en stämpel, är försiktigt uttryckt mycket osannolikt.
2-3. Spåranfang och spårslut. Jag
kan inte komma på någon anledning
till att dessa effekter skule kunna uppstå vid stämpling.
4. Skrynkling. Den skrynkling som
uppstår vid drivning av spår blir pilformad i drivningens riktning. Vid stämpling skulle det eventuellt kunna uppstå skrynklor, men dessa är då vinkelräta till det nertryckta spåret, vilket
vore lätt att skilja från drivningens
skrynklor.
5. Torrgradning har ingen möjlighet
att uppstå vid stämpling.
6, Verktygsidentitet är något som
skulle motsvaras av stämpelidentitet,
vilket närmare kommer att behandlas
senare. Den verktygsidentitet som avses i detta sammanhang, skulle innebä-
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ra att de i patrisen uppåtstående delarna - som då skulle ha pressat spåren
i gg - är så ytterst lika breda och har
så överensstämmande radie att det i
gg skulle kunna missuppfattas som
drivning. Till denna fundering kan vi
redan nu betrakta fig 18 nedan. Där
visas hur patrisen till gg1 skulle ha
sett ut för den del som motsvarar det
hörn av en gg som den är.
Lägg märke till dimensionerna. Den
balk i patrisen som skulle skapa hårkringlan är exempelvis 0,1 mm bred
och ungefär 0,25 mm hög. Och den
har skarpa hörn för att motsvara det vi
faktiskt ser i gg1. Samma bredd och
höjd har de balkar som skulle ha pressat mannens fingrar och konturerna
av kvinnans kropp. Lägg märke till
hela ggns bredd. Det är dessa överensstämmande dimensioner som i gg
visar att samma spetsverktyg har använts, dvs är en verktygsidentitet. Det
innebär rimligen att inget motsvarande begrepp finns i stämplingens värld.
Stämpelidentitet diskuteras ytterligare
en bit ner i denna skrift.
7. Formkronologi i egentlig mening
kan inte finnas vid stämpling, eftersom
formningen sker i ett enda arbetsmoment. Däremot kunde man eventuellt
tänka sig att former som liknar effekten kan stämplas. Förutsättningen för
att dessa former skulle utföras med
stämpel i det stora antal och stora antal variationer som förekommer på gg,
är att man skulle försöka luras att tro
att den stämplade ggn var driven.
Detta eftersom formerna som visar
kronologi i sig själva är oavsedda och
utan mening.
Vi kan dock enas om att det finns förenklade gg som inte har så många
punkter som bildar kronologier. Bland
Helgö-gubbarna kan vi där nämna
gg4 och gg12, men dessa visar andra
tydliga tecken på att vara drivna. Åtskilliga danska gubbar har så utslätad
form att det är svårt att hitta bieffekter
till formerna.
Formkronologi av genuint slag kan
dock tänkas i det fall då en grundform

till gg görs i stämpel och att man gör
ggn färdig genom drivning, t.ex klädernas mönstringar. Ingen gg har i
detta arbete tolkats till att bära sådan
effekt, men möjligheten kvarstår rent
allmänt. Den tanke om stämpling som
funnits kring gg16, med former av lika
inbördes avstånd och placering, men
förskjutna i två tillverkningsmoment,
även den tanken är inledningsvis rimlig.

Fig 17. Bieffekter och deras lägen vid
stämpling.

8. Överläppning är svårt att tänka sig i
samband med stämpling. Något som
skulle kunna se ut som överläppning
kunde vara sekundära skador, så att
en skarp form har blivit tilltryckt.
9. Diff-linjer. Om sådana finns på en
stämplad gg, måste detta vara avtryck
från själva stämpeln, vilket kan vara
möjligt. Dock blir troligheten mycket
begränsad av att diff-linjerna i en
penn-driven gg återkommer med viss
periodicitet pga av att mejselverktyget
vanligen dragit flera likadana drag i
bredd. Rent principiellt kan dock fenomenet förekomma vid stämpling.
Vid den nödvändiga poleringen av en
stämpel skulle grunden till sådan bieffekt sannolikt i hög grad försvinna.
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Fig 18. Tänkt bit av patris för stämpling av gg1 från Helgö, och en del av dess
mått.
Teckning förf.

10. Mattning torde förekomma ymnigt i stämplade gg, se fig 17, eftersom
metodens främsta sätt att bilda en relief är att sträcka ut folien, dvs utsätta
den för dragspänning över sträckgränsen, varvid mattningen bildas.
Placeringen av mattade ytor är ungefär densamma som vid drivning.
11. Polering är en mera sparsam företeelse vid stämpling, men kan förekomma där folien halkar mot den polerade stämpeln. Läget för polerade
ytor är samma som för repor, jfr fig 17.
12. Repor bör förekomma i stämplade
gg på samma ytor som de polerade, se
fig 17. Reporna ligger då vinkelrätt
mot den formkant som stämpeln skapar, vilket skiljer sig helt från förhållandet vid drivning, där repor kan
uppstå parallellt med dessa kanter. Att
repor från de olika tillverkningssätten
skulle kunna förväxlas, t.ex genom att
stämpeln avsätter repor liknande de
från drivning, är närmast otänkbart.

13. Uppskavning kan inte ske vid
stämpling.
14. Stick-slip är ett fenomen som uppstår vid drivning av spår, genom en rörelse horisontellt mot folien. Den kan
således inte uppstå vid stämpling, men
vid formning av spårbildande kammar i
stämpelytan kan sådana uppstå. Dessa
former kan då avsättas i spåren och i
viss mån likna äkta stick-slip. Överförda från stämpel kan dock märkena
tvärs över spåren inte vara så skarpa
som de brukar bli vid drivning, men
bedömning får göras från fall till fall.
15. Textilavtryck förekommer på några gg från Helgö, tydligast på gg3.
Med tyg som dyna eller överlägg till
dyna, vid stämpling kan endast mycket grunda reliefer skapas. Och jag inser
inte att det skulle vara någon fördel
eftersom ett tyg inte flyter vare sig elastiskt eller plastiskt på det sätt som
en dyna ska göra. Om tyg till äventyrs
kom till användning som dyna skulle
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det finnas tygavtryck över hela guldgubbens A-sida och ge lätt igenkända effekter på de vertikala delarna av
grundformerna. Ingenting av detta
stämmer med faktiska observationer
av textilavtryck.
16. Justeringar i efterhand av guldgubbens figur kan knappast hänföras
till själva stämplingen, men naturligtvis kan en stämplad gg ändras och
kompletteras genom drivning av former på den stämplade ggn, jfr formkronologi.
17. Icke slutförda stämplade gg synes
inte särskilt troligt, såvida man inte
gjort provslagning med en ännu inte
färdig stämpel. Några tecken på sådant har inte kunnat urskiljas i Helgömaterialet eller de övriga hanterade.
18. Bristningar, se Bieffekter, sid 23.

Skarpa kanter
Utöver ovan genomgångna samband
kan det vara skäl att visa ytterligare
en effekt som förekommer ganska ofta
på guldgubbar, nämligen skarpa kanter på A-sidan. Sådana visas t ex i fig
4 e, f, och med stöd av fig 19 här nedan kan sådana inte göras med stämpel och mjuk dyna. Det krävs fast
formning från A-sidan, vilket inte sker

med stämpel, men sker mycket ofta vid
drivning. I figuren visas stämpeln med
trubbig vinkel (>90°), men vid mycket
spetsig vinkel blir radien Ry fortfarande ≥ Tböj, vilket innebär att det inte
går att göra en eggliknande kant på Asidan med en stämpel som jobbar mot
B-sidan.

Stämpelidentitet
brukar framföras som skäl till tolkningen att gg är stämplade. Begreppet innebär att vissa gg är så lika att de måste ha tillverkats med samma stämpel.
Begreppets innehåll är emellertid lite
blandat. Vissa gg är mycket lika, så lika
att de måste ha gemensamt arbetstempo av något slag, t,ex samma stämpel.
Andra stämpelidentiska gg är inte särskilt lika, vilket brukar skyllas på att
stämpeln har förslitits och därmed förändrats, eller att guldhalten eller tjockleken skulle variera så att folien är olika hård och då beter sig olika.
Den senare av dessa förklaringar har
viss bärighet, den förra knappast någon alls. Förslitning av en bronsstämpel vid arbete mot guldfolie är ganska
ringa. Vid hård anliggning mellan
bronset och en glidande mjuk guldyta
kommer guldet att förslitas och kladda
av lite guld mot bronset. Dessutom ger
arbetstempot främst utdragning av

Fig 19. Relationer mellan radier och folietjocklek vid stämpling. Teckning förf.
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guldfolien och de glidande rörelserna
guld-mot-brons är mycket små. Det
skulle sannolikt kräva stämpling av
tusentals gubbar för att förslitning av
stämpeln skulle visa förändrad bild,
och den förändring som skulle uppstå
är att reliefens form skulle bli lite svagare, medan själva bildens komposition förblir intakt.
När det gäller olika guldhalt, dvs olika
inblandning av legeringsämnen, vanligen koppar eller silver, så ger ökad sådan inblandning större hårdhet och
större återfjädrande egenskaper hos
guldet. Det innebär att de partier av
guldet som av stämpeln dras ut för att
bilda relief kommer att något fjädra
tillbaka. Därvid krävs även större
kraft för att trycka stämpeln i botten
och benägenheten för folien att bilda
djup relief minskar, vilket kräver hårdare dyna.
I praktisk mening får vi då en guldgubbe som är något lite större och
med tunnare relief än motsvarande gg
med lägre inlegering av metaller. Rimligen skulle gg också oftare brista i
sina mest extrema former med ett hårdare guld. I övrigt blir bilden precis
densamma som annars och skillnaden
blir svårligen synlig, vilket innebär att
olikheter mellan olika ”stämpelidentiska” guldgubbar knappast kan förklaras med guldhaltens skillnad.
Stämpelidentiteten kommer att mera
behandlas i samband med gubbarna
10 och 21, samt Bolmsö-gubbarna,
som är stämpelidentiska på riktigt, dvs
bilderna är helt överensstämmande,
åtminstone i plan. Men ändå inte
stämplade.

Varianter på stämpeltemat
Förhistorisk guldsmide väcker inte
sällan stor häpnad över vad som kunde åstadkommas i närmast mikroskopisk skala. Därför är det intressant att
dra vidare på temat stämpel, eftersom
man lätt kan inse att tankar om att
”rationalisera” tillverkningen lätt kan
ha uppkommit. Så låt oss titta lite när-

mare på vad som kan tänkas utöver
det mera industriliknande, som beskrivs ovan.
En sak som kan varieras är dynmaterialet, eller ska vi riktigare säga att dynfunktionen kan uppfyllas på flera sätt.
Denna funktion består i att föra guldfolien in bredvid stämpelns främre ytor
och in i de djupare delarna. Funktionen kan naturligtvis ges av mer eller
mindre fasta material (pastösa) som
inte behöver återta sin form efter
pressningen, utan får skrapas och tvättas bort från metallytan och dess
skrymslen. Sådan metod kräver närmast ännu bättre ytfinhet på stämpeln
än vanliga dynor, eftersom trycket på
folien anbringas på ett hydrostatiskt
sätt i alla stämpelytrymmenas all rumsliga riktningar och folien kan lätt haka
fast.
Dynmaterial i vanlig bemärkelse kunde
vara läder, men gg med djupa och smala former fungerar det inte. Och en
släkting till läder är huden på en
mänsklig tumme. Kanske kunde det
ofta räcka att trycka folien mot stämpelytan med tummen, möjligen med lite
fett emellan. Då kunde man med varsamhet jazza lite med tummen för att få
en väl utpräglad figur i alla riktningar.
Även här gäller att djupdragningar i
reliefen inte går att åstadkomma och
att folien inte tål särskilt mycket misshandel.
Ytterligare en möjlighet vore att försiktigt stöta med en korthårig mjuk
borste mot folien som lagts på stämpelns figuryta. Kanske vore det svårt
att få folien att ligga still på plats, men
det kunde kanske lösas. En sådan
guldgubbe av höglödigt guld skulle
säkerligen lätt avslöja sin dynfunktion.

Drivning mot mall
En metod som närmar sig i samband
med gg16 kunde kallas ”drivning mot
mall”. Den skulle innebära att man har
en mall i negativ relief, alltså en matris, i
något material som bör vara mjukt för
att skona den känsliga folien. Även
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som jag föreslår för gg16 kan bivax
vara lämpligt. På denna vaxyta görs
guldgubbens figur med de stylusliknande spetsverktygsformer som jag
dessikerat fram ur guldgubbarna i
analyskapitlet (penndrivning).
Mot denna figur i vax gnids försiktigt
guldfolien fast, varvid gg-mönstret
framträder i foliens yta. Därefter är det
”bara” att varsamt fylla i formerna
med penn-verktyg. Vid denna metod
skulle åtskilliga av de tidigare beskrivna bieffekterna vid drivning
uppkomma, men inte alla. Uppvallning
skulle kräva att uppvallningen fanns i
matrisen, vilket inte är så troligt om
man skurit fram den. Inte heller torrgradning är så trolig, och eventuella
formkronologiska tecken bör främst
vara avbildningar av sådana i matrisen, men kan vartefter spår vidgas bli
möjligheter även vid denna metod.
Verktygsidenter kommer att finnas i
guldgubbarna enligt denna metod,
dels som avbildningar av matrisen,
men även äkta från de verktyg man
driver ggn med. I detta fall kan man
tänka sig mjukare material i spetsen än
metall.
Mattning, polering och repor bör bli
på samma sätt som vid vanlig drivning, liksom kanske stick-slip. Däremot kan uppskavning och textilavtryck knappast uppträda. Ändrade,
ofärdiga och trasiga guldgubbar kan
givetvis skapas med både denna och
andra metoder.
De gg som kan tänkas ha tillverkats
med denna metod och med samma
matris skulle bli mycket lika varandra.
Ändå skulle de inte vara identiska eftersom en mall av eftergivligt plastiskt
material skulle bli uppjobbad i t.ex
spårbredder, etc, men de skulle gott
och väl bli stämpelidentiska.
Ingen av Helgös gubbar kan föreslås
ha blivit tillverkad med nämnda metod, men gg16 kan enligt dess analys
delvis - och utan avsikt - ha blivit till
på det viset. Att detta ens skulle kunna vara en metod hade jag ingen
aning om förrän jag nyss själv skrev
det.

Något om gg-stämplars tillverkning och möjliga orsaker
Att göra någon djupare studie av
stämplars tillverkning faller utanför ramen för detta arbete, men ett par reflexioner kring temat kan passa in.
Efter min egen erfarenhet av metallbearbetning kan jag bedöma att tillverkning av en stämpel (patris) av brons är
ett mycket besvärligt kapitel, särskilt
om det görs genom skärande bearbetning som patris 2 från Uppåkra, fig 72,
mitten. Ovan har kort beskrivits några
krav som ska uppfyllas för att det alls
ska gå att tillverka guldgubbar med en
sådan. Kraven är t.ex stor ytfinhet och
fint rundade former för att ggn inte ska
gå sönder redan i stämpeln. Stämpelns
utformning ska även göra det lätt att
lossa ggn från stämpeln, vilket ställer
sina högst bestämda krav.
Tillverkningen är således mycket tidskrävande och medan man gör en stämpel, skulle man hinna göra ett stort antal guldgubbar genom drivning enligt
ovan. Då kan man undra varför man
skulle göra dessa stämplar. Denna fråga ligger nära frågan varför man alls
gjorde guldgubbar. Frågan vad man
använde guldgubbarna till är dock en
felformulerad fråga, som inskränker
svaret till vår egen tids typ av svar. Jag
tar nedan upp några möjliga skäl till att
göra stämplar för gg-tillverkning.
1. Att göra många guldgubbar. Det
krävs att man ska göra ett mycket stort
antal, eftersom det - inklusive för- och
efterarbete - inte går så oerhört mycket
fortare att göra gg med stämpel. Räknar man in tiden för tillverkning, testning och korrigering av stämpel, blir
det hela ganska tveksamt som skäl.
2. Att göra lika gg. Guldgubbarna blir
naturligtvis synnerligen lika sinsemellan. Sådan likhet kan stå i samband
med någon identifikaton av personligt
slag eller som grupp. Här kan finnas en
poäng med stämpel, men förutsättningen är då att åtminstone nästan alla
ggns former görs med stämpeln.

32

3. Att bevara en personligt buren
kompetens eller att ersätta personlig
kompetens för lång tid framåt. Detta
är två närbesläktade aspekter. När
man har sin stämpel behöver man inte
vara skicklig gg-makare längre. Stämpeln ”minns” kompetensen. Den som
har stämpeln blir inte heller beroende
av en som kan hantverket att penndriva ggn. För ytterligare tankar krävs
ideer om varför man överhuvudtaget
gjorde gg.
4. Att förbereda för att vid behov
snabbt kunna göra en gg. Vad man
med kort varsel skulle kunna behöva
en guldgubbe till kan man väl bara
spekulera om, så länge vi inte har någon bra förklaring till ggs befintlighet
överhuvud taget. Låt oss kalla det en
option.
5. Besserwissern: ”Det där kan man
ju göra med en stämpel, farfar!”
Bara insikten att det var
möjligt... Även här två närliggande
aspekter. Sedan länge har man använt
punsar för att göra mönster på metallytor. Tanken att göra guldgubbar
med en ”puns” är då inte långt borta.
Den rimligtvis nära insikten att det var
möjligt bör ha fått några att prova.
Och misslyckas, tills man förstod vad
som krävdes.
6. Förfalskning av gg. Det är möjligt
att man inte använde ggn till något
praktiskt. Kanske var det bara en
uppvisning av vilka färdigheter man
hade, synskärpa, stadighet i näven
och konstnärsöga, dvs sådant som
krävdes för att komma i lära hos mäster. Eller något annat sammanhang
där det gick att få fördelar genom att
fuska eller förfalska. Fusket skulle isåfall vara mera utbrett i Danmark... Den
som är van att betrakta en guldgubbe
kan dock snabbt avgöra om den är
stämplad eller driven.
Tanken om inträdesprov hos mäster
kan kombineras med jämförelsegrupperna 1 - 4, fig 64 - 67.
7. Degenerering. Det förefaller som
att stämpling av guldgubbar, i den relativt lilla omfattning den kan ha haft,

sammanfaller med en kraftig förenkling
av motiven. Det hela kan förklaras
med en degenerering av hela gg-branschen, där formning av guldgubbar
hade förlorat sin ursprungliga betydelse. Men innan vi kan se om detta är en
reell möjlighet, måste guldgubbarna
examineras för att de ska berätta sin
tillverkningsmetod.
_____________________
Dessa punkter ska ses som vidgning
av resonemangen kring guldgubbarnas väsen. Det är ändå viktigt att minnas att ingen enda av Helgös gg har
något som talar för att de ens delvis
har stämplats. De gubbar från Slöinge,
som jag har betraktat ingående, visar
heller ingen sådan möjlighet. De tre
gg-typena från Eketorp på Öland, som
brukar visas som exempel på gg, formligen skriker ut att de är drivna. De är
alltså inte stämplade, trots att en av
dessa i Guldets makt (Knape
1994:105) anges som exempel på
”pressbleck”. Däremot i Danmark
finns ett antal stämplade, liksom åtminstone stämpeln från Naestved (fig
2). Det gigantiska danska gg-materialet har jag dock inte satt mig in i särskilt mycket.

Ja, varför?
Nyss framställda tankar grundar sig i
att guldgubben är en produkt som har
ett syfte som produkt. I ett sådant läge
är det naturligt att ställa den vanliga
frågan vad de användes till. Och ge
exempel på de ganska få svar som frågans art tillåter.
Nu kan vi se på åtskilliga av Helgös
gubbar att de inte har hanterats alls sedan de blev till. Så har t ex gg 12 och
20 ytterst tunna rester av tillskärningen vilka inte håller för någon hantering, men verkar helt oskadade. Andra
kan visas ha gått till spillo redan i sambande med tillblivelsen och därmed
blivit oanvändbara.
Samtidigt kan vi lätt konstatera att tillverkarna av de bevarade Helgö-gubbarna var mycket skickliga och måste
ha tillverkat mångfaldigt flera gg i sina
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dagar än de som har hittats. Därför är
kanske de vi hittar bara borttappade
eller kasserade och att det kanske är
fel att undra vad just dessa har använts till.
Vad var meningen med de vi inte hittar? Har de transporterats bort från
Helgö eller har de smälts ner igen utan
avsikt att vara produkter? Många gg
på Bornholm var tydligen ohopknycklade vid finnandet, vilket knappast heller tyder på att de var några
eftertraktade produkter.
Flera möjliga svar får vi om vi istället
frågar oss varför de gjordes. Med den
frågan kan formningen i sig själv bli
meningsfull. Man frågar inte en hundrameterslöpare vart han ska med sådan brådska. Det är löpningen i sig
själv som är ändamålet. Och den som
är bäst vinner.
Själv lutar jag mest åt att guldgubbarnas tillverkning i sig själv - på något
sätt - var det budskapsbärande ändamålet, men som sedan förfuskades
med stämplar i de trakter där traditionen levde länge (= Danmark)..
En formning av en guldgubbe är ett
resultat av guldets och formarens
egenskaper. Gg-makarens skicklighet
kan avläsas i guldgubben och helt säkert kan den som gör jobbet starkt
uppleva guldets kvalite under arbetet.
Därmed kan man parentetiskt påpeka
att det är en proberingsmetod för guld
att göra guldgubbar.
När jag själv in i detalj har studerat
guldgubbarna har jag sett vilken ofattbar detaljskärpa det finns i vissa av
dessa (långt ifrån alla, dock!). Detta
ofattbara kommer kanske nära magi
för den som ser arbetet bli till. Och
den som utövar magi har ju ofta ansetts ha kontakt med gudarna, eller åtminstone ”makterna”.
Samtidigt finns det bland guldgubbarna klantiga exemplar, gjorda utan vare
sig skicklighet eller finess. Kom ihåg
det när du läser om likhetsgrupperna
efter analysen! Dessa kan rimligen
inte ha formats av riktiga gg-makare,

utan jag föreställer mig att det är försök till plagiat, eller att andra ”får försöka”. Misslyckandena - som är
många! - kunde vara ytterligare en
förstärkning av den ansedda kontakten med ”makterna” för den som
verkligen kunde.
Dessutom är det viktigt att inse att innebörden i guldgubbehanteringen inte
behöver vara samma i Helgö som i Slöinge, inte samma som på Bornholm eller annat ställe. Och vi har inte så stor
koll på fördelningen i tiden. Dateringen är ju på goda grunder suddig. Och
varje tid kan ha haft sin syn på gghanteringen. Att fösa ihop guldgubbarna till en enda generell tanke är bekvämt, kanske t.o.m god arkeologi,
men sådant stämmer sällan med människliga variabler över långa tider och
avstånd.
Vi kan som stöd för variationen påpeka och undra varför guldgubbemotiven varierar mellan platser och områden. Samtidigt kan vi med förvåning
konstatera att gg från helt olika platser
är så lika att samma person måsta vara
skaparen. Varför är t.ex Slöinge B så
lik Eskilstuna 32684. Eller Visingsögubben så lik Helgö 961 (GG 12 i
denna bok). Detta är rimligen en viktig
tankekomponent i frågan vad guldgubbar egentligen var och är.
Eller är guldgubbetillverkningen bara
ett sätt att kolla guldets kvalité?
Hur det än är med den saken, så måste
vi noga betrakta de guldgubbar vi har
till förfogande, och dra de klokaste
slutsatser vi förmår. Om analys av hur
Helgös gubbar och några till har tillverkats handlar följande kapitel.
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Beskrivning och teknisk analys och tolkning av guldgubbarna från Helgö, m fl
Allmänt
Guldgubbarna från Helgö är 26 st. De
flesta har motiv av en man och en
kvinna, ansikte mot ansikte och som
tycks hålla i varandra. De flesta av
dessa gg är i relativt gott skick för
teknisk tolkning. Tyvärr fattas en av
guldgubbarna, fnr 4009/Helgö, som
tycks ha förkommit. Två är ”stämpelidentiska” (10 och 21). Fotografierna
av gg i databasen är utmärkta i både
skärpa och ljussättning.
Som tidigare nämnts är numreringen
gjord efter den följd som de presenteras i SHMs bilddatabas. Till detta har
lagts gg27, som är en annan bild av
den försvunna ggn. Angivelserna A
och B betecknar framsida resp baksida, enligt den enkla definitionen att
det som anges som framsida är den
tolkade framsidan. Tolkningen är den
normala och B-sidan brukar anges
som den sida som stämpeln tryckts
mot. I bilderna är en måttskala inkopierad och guldgubbarnas mått är från
publikationerna Excavations at Helgö I, II och III.

Den tekniska tolkningen grundar sig
på bedömning av de olika foreteelserna i guldgubbarnas motiv- och grundformer, samt bieffekter enligt framställningen ovan. Nedanstående analys är
resultatet av tredje eller fjärde genomgången av guldgubbarna. Vid slutet av
varje genomgång har jag lärt mig så
mycket att jag har velat gå igenom materialet igen med de nya insikterna.
Den grafiska framställningen av guldgubbarnas bilder blir i denna skrift lite
haltande. Det innebär att de minsta typerna av bieffekter kan ha svårt att nå
fram på ett tydligt sätt. Vid arbetet med
bilderna har jag i datorn kunnat förstora bilderna väldigt mycket och genom
att kraftigt öka antalet pixlar i bilden
har jag undvikit att de ”pixlar sönder”
alldeles. Eftersom grundupplösningen
på nätbildena är 72 pixlar/tum, blir det
då alltig kvar ett rutmönster av detta,
vilket måste inses vid betraktelsen.

Anvisning:
Gå in på: http://www.historiska.se/collections/shm-bild/
Klicka på Bilddatabas
Klicka på sökmotorn
Välj ”Guldgubbe” ur sakordsmenyn
Klicka på Sakord (till höger)
Efter några ögonblick kommer den skrollbara raden av
gubbar. Klicka på bilden så får Du en förstoring. När
både fram- och baksida visas, visas framsidan överst
och baksidan direkt därefter (gäller inte alla).
Kontakta SHM om Du vill använda bilderna ytterligare!
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Fig 20. Guldgubbe 1 från Helgö.
SHM 25075:255
Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Guldgubbe 1. SHM 25075:255.
Denna gg-bild visar B-sidan av ett
hörn av en vanlig gg med man och
kvinna. Vad vi ser är hårkringlan, samt
huvudet och en del av kroppen av
kvinnan. Totalmåtten är ca 7 x 5 mm.
Kringlan och kvinnans kroppskonturer är uppenbart gjort med samma
verktyg, dvs en spets med ungefär
runt tvärsnitt. Spåren är lika breda
utom då de dragits två gånger, t ex
vid ryggen. Om denna gg var stämplad skulle de tunna strecken vara
gjorda med ur stämpeln uppstående
kanter med en bredd av < 0,1 mm, och
med en tjocklekstolerans av i storleksordningen ±0,02 mm, se fig 18.
Dessutom ska dessa, enligt bilden, ha
haft skarpa hörn. Detta är i sig självt
tekniskt orimligt och skulle ge ett
mycket skört stämpelverktyg. Att
däremot göra en spets att driva formen med är enkelt och man får precisionen på köpet.
Genom noggrann betraktelse kan vi
även se formkronologi i kringlans
formning. Att spår 3 är sist tillkommen, kan ses genom att spetsen ha
plattat till ändarna av de anslutande
spåren 1 och 2. Vi kan vidare se att
spår 2 har plattat till änden av spår 1,
varvid en skarpare krönkant har uppstått mitt för spår 1, jämfört med vid sidan om.

Den stora huvud-”bassängen” är
gjord före dessa linjer eftersom linjernas uppvallning har påverkat huvudets kanter något. Även ögat är gjort
efter huvudet, men då från ggs framsida, A-sidan. Ögat är format utan att
man har kletat fast gg på ett plastiskt
underlag, vilket uttolkas av att uppvallning runt ögat har uteblivit. Det är
även tydligt att ögat inte är gjort genom vridning av ett rörformat verktyg,
utan med ett spetsigt verktyg med sfärisk spets. Huvudet är format från den
visade B-sidan och då genom skålning
med rel. bred spets. Överkanten av
huvudet är även konturerad med samma verktyg som använts för kringlan,
vilket är samma verktyg som för kvinnans kroppskonturer och mannens
fingrar.
Ramen omkring ggns kant har olika
kronologi. Ramspåret vid ettan är först
och det vertikala spåret har dragits
därefter i riktning uppåt, varvid det
blir en mindre uppvallning i det första
spåret än omkring det vertikala i övrigt. Spetsen på verktyget var sfärisk
och gjord med samma verktyg som
ögat.
Näsbalken är gjord med ett mejselformat verktyg som kanske känns igen i
ramens vertikala spår. Balken har tillkommit efter huvudet av spåret att döma. Detta stöds av att konturen av huvudet inte helt har försvunnit mitt i
spåret.
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Noggrann betraktelse av de linjer som
gjorts för bl a kringlan - t ex det faktum att lutningen på sluttningen ner
mot spårbotten ofta ändrar sig momentant vid de skarpa hörn som
kringlans spår 1 har.- visar att det är
hörnet av ett mejselformigt verktyg
som även gjort detta smala spår. Spår
2 mitt för änden av spår 1 visar att
denna mejsel är ca 0,27 mm bred, dvs
samma som gjort bl a näsbalken. Vi
kan redan i detta fragment av gg se
ett antal verktyg i användning.
• En sfärisk spets ca 0,15 mm för övre
ram och öga
• Trubbig spets, kanske ca 0,5 mm
diam.
• Mejsel 0,27 x 0,08 mm för kringla,
kroppskonturer, fingrar, näsbalk, kontur övre huvud, etc.
En slutsats är att även om denna gg
endast är ett fragment, har den åtskilliga relativt lätt-tolkade tekniska företeelser som entydigt talar för att den
är formad genom drivning med olika
mer eller mindre spetsiga verktyg. Så
kommer det att vara även för de följande gubbarna.

Guldgubbe 2. SHM 25075:476.
Observera att den högra bilden är
vänd horisontellt, så att höger sida i
den vänstra motsvaras av höger sida
i den högra, trots att olika sidor
vänds framåt. Detta är lätt att göra i
datorn och förenklar jämförelsen
mellan fram och baksida. Den vänstra figuren är rätt vänd.
Denna gg är normal så tillvida att den
har en man och en kvinna som håller i
varandra. Stilen på personerna är
dock lite annorlunda; de ser nästan
lite orientaliska ut. Dessutom har båda
personerna öron, vilket är mycket
ovanligt. Även klädedräkternas dekoration är ovanlig, se nedan. Andra
skillnader är att kvinnan står till vänster mot normalt till höger och hon
verkar ha ett spänne, t.ex ett
dosspänne, på axeln. Totalmåtten är
ca 11 x 11 mm.

Tillverkningen av mönstren på personernas kläden uppvisar ovanliga drag.
På mannens kläde syns tydligt ett
mönster av vinklar (ca 50°) med spetsarna uppåt. Mönstret har dessutom
påförts kronologiskt efter ett rutmönster av ordinärt slag - kanske lite
”slarvigare” utfört än vanligt - och
utan att följa rutorna på något sätt.
Vinklarna kan ses som lättpunsningar
och före arbetet verkar rutmönstret
vara tillplattat. På A-sidan (alltid
vänstra bilden) syns spetsarna på
vinklarna framträda, vilket kan innebära att punsen har hållits snett, men
dessutom ett tillsynes oordnat inventarium av avtryck av en spets som petat här och där och som ofta har halkat
ner i spetsen av vinklarna och där nästan tryckt hål rakt igenom. Det verktyg som använts som lättpuns kan
mycket väl ha varit ett mejselverktyg,
som nästan lagts ner och pressat från
sidan, ur vilket vi i så fall kan utläsa
hur spetsen var utformad.
Ett mönster av spetsigare vinklar finns
utmed nedre kanten av kvinnans övre
kläde. Även detta kan vara nämnda
mejselverktyg som tryckts bara lite
snett och isåfall har vi alla mått och
vinklar i denna mejsel, som tydligen
var mycket trubbig, fig 22. Mejseln
måste ha haft kantigt skaft eller annan
egenskap som gör det lätt att se hur
mejseln är riktad. På kvinnans kläde
finns ett på A-sidan tillplattat rutmönster i diagonal till mannens. Det troliga
spännet på kvinnans axel har pressats
dit efter rutmönstret, eftersom man kan
ana gamla rutspår inom spännets yta.
Från A-sidan syns att ögonloberna har
åtminstone konturerats inifrån. Det
därvid använda verktyget har troligen
även använts för mannens hår, som
tydligt visar att det är gjort av en mejselformad spets, eller en snett hållen
rund spets.
En 0,6 mm bred mejselspets, kanske
enl. fig 22, har gjort mönster vid kvinnans undre kläde, 9 st intryckningar
och dessutom ett strax t h i bilden av
B-sidan. Samma verktyg har varit i far-
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Fig 21. Guldgubbe 2. SHM 25075:476 Obs att den högra är horisontellt vänd
(med dator) för att lättare kunna jämföras med A-sidan t v.Foto:
Gunnel Jansson, Raä.

ten snett ner t.h. om mannens öra och
vid flera ställen däromkring. Det är
troligt att detta verktyg även har gjort
guldgubbens två ansikten genom en
kombination av skålning och forcerad
uppvallning. Huvudena och kropparna görs grovt från B-sidan till en mot
A-sidan uppstående relief.
Ovannämnda mejselverktyg har gjort
ögon och fingrar och det kan även ha
använts till kvinnoklädets rutmönster.

Därefter görs finarbetet på kropparna
från A-sidan. Ansiktets form och konturer kommer då att förändras, liksom
att ögon och näsbalk tillkommer.
Hårkringlan och fötterna är några av
de något finare arbeten som görs från
B-sidan, medan klädesdetaljer görs
från A-sidan. Dock vänds tydligen
ofta gg för att finjustera och skärpa
konturer från den sida som ger bäst resultat, vanligen från A-sidan.
Slutsats: Denna på många vis
ovanliga gg har en hel rad tillverkningsmässiga fenomen såsom formkronologier och verktygsidentiteter, som entydigt talar emot formning med stämpel.
Istället finns säkra former av
punsar och diverse spetsverktyg som visar på ett tillverkningsförlopp i många steg. Faktum är att alla former skulle
kunna vara gjorda med samma
verktyg, mejseln i fig 22.
Fig 22. Olika möjligheter att använda samma verktyg för olika
grundformer.
Bilden är gjord för gg2, men kan
ses som mera generellt tillämpbar.
Teckn. förf.

38

Guldgubbe 3. SHM 25075:477.
Motivet är som så ofta en man och en
kvinna ansikte mot ansikte. Kvinnans
kläder är enkelt rutmönstrade eller har
rena linjer, medan mannens kläder är
helt utan mönstringar. Totalmåtten är
ca 11 x 10 mm.
Arbetsmomenten är fördelade på
fram- och baksidan på normalt sätt,
dvs de stora formerna och kringlan är
gjorda bakifrån och ögon och klädmönstring framifrån. I många fall har
konturer förstärkts, konturerats, från
motsatt håll, vilket också är mycket
vanligt. Detta syns särskilt på kvinnans kläder, t ex längst ner. Även
händernas konturer är förstärkta på
det sättet. Huvudena är konturerade
från B-sidan.
Kringlans delar är gjorda i en annan
ordning än på gg1 och med ett betydligt bredare verktyg. Siffrorna anger i
vilken ordning de olika spåren är
gjorda. Kringlans första spår är draget
ända från ”nästippen” via näsbalken
utan uppehåll fram till där spår 3 passerar. Därefter spår 2 som börjar i övre
delen med en tydlig spåranfang och
går ner till spår 3. Därefter dras spår
tre, som vallar upp ändarna av spåren
1 och 2. Om man betraktar alla små
anvisningar i kringlan, kan man se hur
verktygsspetsen såg ut, nämligen en
rund snedslipad spets.
Ramen är mycket djupt spårad utan
att några antydningar till bristningar
under drivningen kan ses. De brott
som bilderna visar beror på att gg har
böjts kraftigt, varvid den stora dragspänning som uppstår i den djupa
profilen gått över brottgränsen. Hela
gg ser ut att vara gjord av guld med
mycket hög karat eftersom alla former
ser mycket plastiska ut.
En mycket intressanta sak med denna
gg är att man från B-sidan tydligt ser
avtryck av textil. Christina Rinaldo
på Centrala Textilforskningsinstitutet
i Borås bedömer det vara en lyxtyg
av typen ”bruten, omkastad kypert”
med tätheten ca 20 x 64 (inslag resp.

varp). Sådant tyg har hittats vid Birka
helt nära Helgö och dateras normalt till
vikingatid, vilket är överraskande sent
för den uppfattning vi brukar ha kring
guldgubbars tillkomsttid.
Textilavtryckens bakgrund är ytterligare intressant eftersom det inte är
över hela gg-ytan som dessa finns. Fig
24 visar var på gg3 de tydligaste textilavtrycken finns. Vi kan först se på
kringlan från B-sidan. Textilavtryck
finns i botten av spåren, tydligast i
spår 3.
Vi kan också notera att ytan nedanför
spår 3 har en vänstra sida utan avtryck, medan den högra har avtryck.
De buktiga ytorna omkring spår 3 är
delvis en följd av uppvallning kring
spåret, dvs t.h. om spåret har materialet
lyfts upp från basnivån men inte
sträckts ut så mycket, förutom helt
nära spåret. Textilavtrycken suddas ut
om folien böjs för mycket, medan de
kan bli kvar om ytan förblir någotsånär plan.
I botten av spåret ”kvinnans rygg”
(B-sidan) är textilavtrycken tydliga,
men på spårets högt uppvallade sida
åt höger finns inga alls. Det senare beror uppenbarligen på polering när spåret drogs. I förbigående kan vi se att
ryggspåret har tillkommit efter spår 3,
eftersom det senare tryckts in lite och
ryggspårets sida är helt plan. De båda
spåren är gjorda med samma verktyg,
liksom flera andra spår i denna gg.
Den triangulära ytan längst till vänster
i fig 24 har ytterligare en intressant
historia. Detta är nederdelen av den
kaftan som mannen tycks bära. Den
ska ha en sned yta för att dels ge upphöjd kontrast till ytan under kaftanen
(på A-sidan), dels ha en nedsänkt kontrast till kvinnans hand längre upp.
Ytan med starkt textilavtryck är den
förra, men det finns även lite på den
senare, övre delen.
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Fig 23. Guldgubbe 3. SHM 25075:477.

Foto: Gunnel Jansson, Raä
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Scannad bild på ett
stycke ”bruten, omkastad
kypert”

Fig 24. Ytor på gg3 som särskilt tydligt visar avtryck av textil. Bilden är anpassad
till stora gg3-bilden, dvs till B-sidan, som
är horisontellt vänd.

Effekten åstadkoms genom att handens former är gjorda först. Formningen trycker upp materialet under handleden där dragningen är djupast. Därefter har den nedre delen av kaftanen
(triangeln) formats, och då pressats
ner mot underliggande textilmaterial.
Först efter detta skede är fötterna formade. Att kaftanens övre del ändå har
ett svagt mönster av textil beror rimligtvis på att den ytan, liksom gg i övrigt, från början var en plan guldfolie
som ströks ut på tyget inför formningen. På stora ytor som förblev plana
och inte bearbetades, bevarades
mönstret, medan det på andra ytor
försvann av polering eller konvexa
böjningar.
Mannens fötter i gg3 har en uppvallning till kanten av kaftanen, vilket på
A-sidan blir en spårliknande form, vilken inte sällan är konturerad med
verktyg på den sidan. Alla fötter är
gjorda med ett rundat verktyg med
diam ca 0,35 mm och detta verktyg
har gjort många former i denna gg.
Kvinnans och mannens nedre kläden
är formade på samma sätt. Nedersta
spåret i kvinnans kläde ligger så långt
ner att fötterna har fått bli allför små.
Mannens kläde är i nederkanten konturerad precis på samma sätt som gg5.

Fig 25. Det textilmaterial som har
använts som underlag vid formning av
gg3. Detta prov är framtaget av Centrala
Textilforskningsinstitutet i Borås. Bindningen heter ”bruten, omkastad kypert”
och anses som lyxtyg. (Uppgift: C Rinaldo, CTI)

Rutmönstret på hennes kläde har
gjorts från A-sidan kronologiskt efter
klädets konturer, som är gjorda med en
relativt bred rund spets. Uppvallningarna på B-sidan har förstärkts från Asidan genom konturering, som.har
gjorts efter åtminstone ett av rutmänstrets spår. Vi kan dock se att
kvinnans rygg är idragen kronologiskt
efter rutmönstret. Att ryggspåret är
draget minst två gånger syns av att
det finns en spåranfang - kanske två en bit ner från spårets topp.
När vi ändå är där, kan vi observera att
ryggspåret är gjort efter ansiktsytan,
eftersom spåret har pressat ner kanten
av ansiktets undre kontur.
Den lilla droppformade fördjupningen
(B-sidan) strax över mittpunkten i
denna gg har tillkommit efter tummen
intill, vilket torde betyda att den är
före hela handen. Handen är gjord
med samma verktyg som rutmänstret
nedanför. Handens tumme är intressant eftersom den är dragen i det un-
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derliggande tygets ena riktningar. Vi
kan se på A-sidan att detta har framkallat ett tvärsmönster på tummen.
Tittar vi nu noga på A-sidan kan vi se
textilmönstret på många ställen, men
inte så starkt som på B-sidan. Varför?
Ja, det finns flera orsaker och dessa är
kombinerade. För det första bildas
inte så starkt avtryck på A-sidan. Det
visar sig när man gör försök med Alfolie på textil. Orsaken är troligen att
textilmaterialet vid belastning rör sig
ut från belastningspunkten även där
belastningen är i avtagande. För det
andra är A-sidan den sida som gg ligger på vid arbetet på B-sidan, varvid
en del av det textilavtryck som ändå
bildas blir utslätat genom att ggn åker
omkring lite under arbetet. Detta
drabbar då inte B-sidan.
Speciella företeelser på gg3 är dess
högerkant, som egentligen är vänsterkant från B-sidan. Det är en plan yta
med relativt kraftigt textilavtryck på
hela ytan och en skarp övergång till
själva bildytan. Jag menar att detta är
en kant där man har spänt fast folien
för att folien ska ligga stilla. Spännkrafter har då även spänt fast det underliggande tyget, vilket ger avtrycket.
Efter färdigställandet har gg skurits
med kniv på något underlag, som rimligtvis också samtidigt har skurits.
Skärandets fason syns särskilt i vänsterkanten, där det visas att kniven har
hållits närmast vinkelrätt mot ggn och
skurit försiktigt i små steg. Högersidan är sannolikt skuren från två håll,
varvid den lilla fliken har uppstått när
snitten missat varandra. Även detta
tyder på försiktighet för att inte deformera produkten. Kniven har varit
mycket skarp och vi känner knappast
någon sax i det arkeologiska materialet, som skulle kunna göra så fina
snitt. Dessutom skulle en sax skära in
successivt i materialet, vilket inte finns
tecken på här.
Sammanfattningsvis är denna gg3 ett
mycket välgjord gg, utförd av en person med stor erfarenhet av arbetet.
Detta syns i att formerna är ytterst väl

utförda och dessutom väl planerade.
Planeringen visar sig bl a i att många
former har gjorts genom kombinerade
effekter av flera former.
Guldgubbe 3 har ett stort antal bieffekter och formkronologier som entydigt berättar om drivning som dess tillverkningsmetod. Ingen som helst antydan till användning av stämpel
finns.

Guldgubbe 4. SHM 25075:591
På SHMs bilddatabas finns endast Bsidan av denna gg4. Dessutom är den
ofullständig i motivet, vilket gör att
möjligheterna att göra en grundlig studie därmed är åtskilligt begränsade.
Varje guldgubbe har dock sin historia
och den kan alltid ge ytterligare kunskap och förståelse för vad som flutit
genom guldgubbemakarens sinnen. Så
och denna. Totalmåtten är ca 9 x 11
mm.
Denna gg verkar vid första ögonkastet vara skadad. Huvudena på kvinnan och mannen är bara svagt framträdande, liksom resterna av kringlan.
Ögonen sitter egentligen alldeles för
högt och tangerar ramen.
Ju längre ner på bilden, desto tydligare
och kraftigare relief. Särskilt väl framträder fötter och de nedre klädena,
byxor och kjortel. På dessa kläder
finns tunna streck av mänster, tillsynes
lite tafatt dragna och för ovanlighetens skull gjord från den visade B-sidan
En påtaglig sak är att kvinnans kjortels undre gräns är knivskarp och helt
rak. Denna kant liknar mycket de
skarpa kanterna i ramen, som även
dessa är knivskarpt raka. Främre kanten på kjorteln och byxornas framkant
ger en starkt pösande markering av
mellanrummet däremellan. Vad gäller
kvinnans mantel så syns en mycket
svag kant av en sådan strax nedanför
åt höger från den kraftigare kanten.
Fötterna är mycket kraftigt markerade,
men alla är olika. Det kan förvåna att
de ständigt återkommande fötterna
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inte har standardiserats genom att tillverka punsar med fotform. Men det
finns ingen standardfot hos Helgögubbarna, troligen beroende på att en
puns med så förhållandevis stor detalj
skulle ge svårkontrollerade dragningar från sidorna och kräva ett avvikande dynmaterial.
Ramen är gjord med mycket skarpa
linjer och delar av ramen är vikt bakåt
från A-sidan sett. Den odistinkta formen i övre delen kan tolkas på flera
sätt. Att den övre delen haft en figur
är helt klart, men den är utslätad. Man
kan tänka sig att skälet var att den
var på väg att misslyckas. En annan
möjlighet är att den är en återanvänd
folie, så att man har helt slätat ut en tidigare gg och börjat göra en ny. Faktiskt kan båda dessa vara riktiga, dvs
att man inte fullföljde den senaste bilden på en tidigare utslätad gg. Myck-

et talar för att det var så, eftersom vi
ser tydliga spår efter en tidigare mantel
på kvinnans kjortel.
En observation måste diskuteras, nämligen det pösande mellanrummet mellan byxorna. Detta eftersom kanterna
på dessa former har skrynklor vinkelrätt mot formkanten, vilket skulle kunna uppstå vid stämpling. Vid bedömningen kan man få god hjälp av den
bild som finns i Holmqvist 1961:pl. 19.
Där framgår det klart att formerna har
konturerats hårt med en rätt grov sfärisk spets och den kraftiga nerpressningen är troligen skäl till skrynklorna.
Det är dessutom bara där denna nerpressning är kraftig som dessa skrynklor finns. På vänstra benet syns även
att ett spår från byxornas rutmönstring
har styrt en skrynkla. En annan möjlighet är att ”skrynklorna” är difflinjer, se fig 7.

Fig 26. Guldgubbe 4
SHM 25075:591.
Foto:
Gunnel Jansson, Raä.
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Det synes även vara den kraftiga
kontureringen som gör att fötterna är
så spetsiga, då de har tryckts ihop
från A-sidan. All denna konturering är
gjord med ett enda verktyg, vilket
syns av att bottenradierna överallt är
desamma.
De former som skulle ha kunnat göras
med stämpel visar sig således ha en
annan förklaring. Även att utförandet
är ofullständigt gör stämpling osannolik. Övriga former är helt säkert
gjorda med drivning med spetsiga
verktyg.

Guldgubbe 5. SHM 25075:603.
På grund av sitt perfekta utförande,
rena stil och utmärkta skick brukar
Helgös guldgubbe 5 med rätta få stå
som symbol för de svenska guldgubbarna. Totalmåtten är ca 7 x10 mm
och är alltså en ganska liten gg. Sedan utgrävningen har den förlorat

Fig 27. Guldgubbe 5. SHM 25075:603

övre vänstra hörnet, som finns med på
äldre bilder.
Motivet är i vanlig ordning man och
kvinna, ansikte mot ansikte. Detaljerna
är skalmässigt grovt tilltagna, vilket
gör att det inte blir plottrigt och stilen
blir ren och som bild lätt att tyda. Som
produkt framvisar den mycket tydligt
sina drag av driven metall.
Till skillnad från många andra gg är
huvudena inte formade i sig själva,
utan markeras av sin omgivning samt
viss nerpressning vid konturerna.
Mannens huvud avgränsas av håret,
ramen, markering mellan ansiktena
samt någon sorts krage. Kvinnans huvud avgränsas på samma sätt med håret i form av kringla.
Kringlan är formad från B-sidan på
vanligt sätt med ett runt spetsverktyg
som snedfasats i spetsen. Kringlan är
som brukligt ganska hårt pressad för

Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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att få stark kontrast till omgivningen.
Kragarna är dragna som parallella spår
från A-sidan med efterföljande kontrastskärpning (konturering) med
samma verktyg från B-sidan.
Händernas fingrar är dragna med samma verktyg som kringlan, vilket syns
på flera spåranfanger uppe till vänster
på mannens hand. Uppvallningen i
motsatta ändarna överlagrar det
hängande håret, vilket ger formkronologi. Uppvallningen från kvinnans
hands fingrar har överlagrat ramspåret, som dock är justerat efteråt så att
uppvallningen har tryckts platt tillbaka. I änden av kvinnans tumme kan vi
se en liten uppskavning av metall enl.
fig 8 f.
Under och till vänster om den kraftiga
djupdragningen under hakpartierna
(B-sidan) syns minst fem rektangulära
avtryck av ett mejselformat verktyg i
ca 45° vinkel. Dessutom finns ett exakt likadant avtryck i botten av djupdragningen, men gjort från A-sidan.
Verktyget har även tryckts på minst
tre ställen under mannens hand för att
till nöds laga mönstret på kvinnans
kläde, vilket skadats vid handens
konturering. I sammanhanget har
även nämnda mönster fått en uppjustering, som utförts på ett annat sätt
än vid mönstrens skapande, se fig 28
härintill.
Synar man ggn noga kan man se att
nästan alla konturer är efterdragna
med en tunn spets, åtminstone ofta
med sfärisk form. Detta är gjort från
båda sidor, beroende på åt vilket håll
formen sticker ut. Ögonen är idragna
både i spåret (från A-sidan) och spårets utsida från B-sidan. Det verkar
även som att mannens öga har konturerats inuti, vilket är osäkert för kvinnans del.
Vi kan se på mannens understa
hårspår att det verktyg som använts
för sista dragningen, och som styrt
upp på tvärs och kört fast en bit ner
på håret, är samma runda fasade spets
som gjort kringla, händer, etc. Efter
detta hack dras det vidare och vrids

Fig 28. Efter formningen av mönstret på
kvinnans kläder har spåren konturerats
genom idragning med en fin sfärisk spets.
Dragningen har då inte följt de ursprungliga tvärgående spåren, utan kontureringen har gjorts i en egen följd.

tillbaka inför avslutningen av hårspåret.
Ytterligare en effekt av verktygets
skarpa hörn har uppstått i vänstra
ramspåret (B), längst ner. Vid idragning av spåret har man först ansatt
verktyget rakt ner med fasen utåt väster, vilket givit ett väl igenkännt märke. När sedan verktyget börjat dras
uppåt längs spåret, har dess skarpa
hörn huggit i och styrt av uppför uppvallningen till mannens ben. Repan
syns tydligt. Detta sker tydligen igen
lite längre upp. Eftersom spåret redan
finns format när detta sker, kan åtgärden vara att justera ramspåret där
formning av mannens hår och kvinnans fingrar har gjort frontuppvallning
ut i ramen.
Vi ser här alltså att ett mejselformat
verktyg kan ge många olika spårfor-
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mer beroende bl a på i vilken riktning
det hålls vid dragningen. En hyvlingseffekt som ovan beskrivits, ger
även tankeunderlag för vad spetsarna
är gjorda av för material. Enligt tidigare bedömning av uppskavning och
torrgradning, måste spetsarna vara av
metall, rimligen brons.

mängd kronologiska skikt i framställningen, liksom många oavsiktliga bieffekter som tillsammans visar entydigt
att gg5 är driven med olika varianter
av spetsar.

På mannens kaftan, direkt under
kvinnans fingrar (B-sidan) finns en
svag cirkel. Detta har varit ett spår
ungefär lika stort som ett öga, men har
suddats ut och syns knappast på Asidan. Jag vet inte om det har någon
innebörd, men även på gg14 och 23
finns detta fenomen, och jag har börjat kalla det för ”lönnöga”, utan någon som helst vetenskaplig ambition.

Detta är en relativt lätt-tolkad gubbe
med klara verktygsidentiteter och kronologier. Bilden är en man och en
kvinna vända mot varandra och kvinnan till höger. Båda bär tätt mönstrade
kläder. Så långt är allt normalt. Men de
båda visar inga händer och bilden har
ingen ram. Ryggsidan på mannen är
bortriven. Kvinnan har tre bucklor på
axeln, vilka brukar - förmodligen riktigt - tolkas som ett spänne, i detta fall
ett s k ryggknappsspänne, fig 30. Så-

Guldgubbe 5 innehåller således en

Guldgubbe 6. SHM 25075:686.

Fig 29. Guldgubbe 6. SHM 25075:686. Den saknar helt ram och inga händer syns till.
Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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dant spänne finns även på gg 7, 14
(16?). Denna gg är 11 x 8 mm stor.
enl. grävrapporten, men mätning på
bild gör att jag väljer måtten 11 x 7
mm.
Huvudena tycks vara gjorda först,
som så ofta är fallet Det skedde med
ett relativt brett verktyg som från Bsidan gör två avlånga och relativt
djupa skålningar. Samtidigt forcerar
man upp metall mellan huvudena.
Därefter görs troligen markeringar för
kropparnas utsträckning, så att man
vet vad man har att jobba med.
Sedan är det bara att fylla på med hårkringlan och fötterna. Även nyss
nämnda spänne görs från B-sidan,
men detta tycks ha plockats in sent,
så sent att åtminstone mannens klädmönster är gjort före, vilket syns på Bsidan.
Ögonen är synbarligen gjorda genom
att dess ögonspår och nässpåren dras
med en sfärspets på A-sidan, varefter
formerna har skärpts genom konturering inne i ögonloben och kring
ögonspåren från B-sidan. På samma
sätt har spännets tre delar skapats.
Kontureringen sker genom försiktig
rymning med en smal rund spets vars
rörelser ger polygonformerna inne i
fördjupningarna.
Kringlan är relativt isolerad från övrig
figur vad gäller formning, men vi kan
se att den är gjord senare än huvudet.
Kringlan är gjord i fem moment:
1. Bågen uppe till vänster
2. Bågen ut åt höger
3. Dragning av det högra hårhänget.
4. Dragning av det vänstra hårhänget.
5. Mittspåret kontureras från A-sidan
med samma verktyg genom dragning
neråt, vilket syns i spänningsskrynklingens riktning på spårets sidor.
Av klädmönstren är mannens rutor
gjorda från A-sidan, men sist har rutorna förstärkts med en rund spets
från B-sidan, vilket är det vanliga..
Kronologin mellan spåren är rörig pga
att spåren förbättrats i båda riktningarna efter grundformningen. Dessa

idragningar är gjorda med samma
verktyg, dvs en sfärspets, och det är
samma verktyg som gjort alla övriga
rundade spår, t ex kringlan och kvinnans klädränder. Det kan synas som
att spetsvinkeln varit större på mönstrets verktyg, men detta beror säkert på
att spetsen måste lutas framåt i
dragriktningen för att inte korsa sönder tidigare spår. Det sista momentet i
formningen av mannens rutor är spåridragning från uppe till vänster och
neråt höger (A).
Kvinnans randiga mantel är driven
först från A-sidan, därefter med svårighet konturerade på B-sidan med ett
brett mejselverktyg varefter man kanske har varit och förbättrat på A-sidan
igen. Mejselverktyget var ca 0,20 mm
brett och har dragits uppifrån och ner
t h i fig 29.
Det lilla tvärrandiga delen av nedre
klädet har haft besök av mejselverktyget endast i det nedre spåret från B-sidan. Fötterna är gjorda med sfärverktyget och konturerade från båda sidor.
Vid mannens ben och fötter har detta
kombinerats med forcerad uppvallning
till foten, vilket ansträngt materialet
svårt och det har blivit både tunnt material och brottanvisning, vilket bidragit till brottet utmed linjen mellan personerna.

Fig 30. Ryggknappsspänne.
Teckning: Sven Österholm
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Fig 31. Guldgubbe 7. SHM 25075:715a. Se även Holmqvist 1961, pl.19.
Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Guldgubbe 7.
SHM 25075:715a.
Det här är en gubbe av riktigt lödigt
guld, vilket syns av att metallen formar sig plastiskt, nästan smetigt. Motivet är det vanliga, dvs en man och
en kvinna som är vända mot varandra. Den bild vi har att tillgå är endast
B-sidan vilket gör att tankarna från
ena sidan inte kan bekräftas på den
andra. Av samma skäl har jag inte
gjort denna B-sida horisontellt omvänd, som de flesta av övriga. Och eftersom gubben är kraftigt söndersliten
och stora ytor saknas, blir analysen
mera en rapsodi av detaljobservationer. Viss hjälp har bilden i Holmqvist
1961:pl. 19 varit, men den bilden är
mycket mindre. Guldgubben är ca 11
x 11 mm stor.

Egenheter i motivet är att kvinnan har
ett ryggknappsspänne på axeln, mannen saknar både näsbalk och nässpår
från ögat. Dessutom kan man tolka
deras förehavanden som att någon
lyfter en bägare i höjden längst upp.
Kringlan är gjord på det andra möjliga
sättet, t ex jämfört med gg3, att hårhänget går bakom den nedre slingparten, medan den på gg3 går framför.
Dessutom är det en tvåpartskringla,
som innebär att kringlan omsluter ytterligare en hängande hårpart, precis
som gg14. Spåret för hårhänget är exakt lika det vertikala ramspåret och
har utan tvivel gjorts med samma
verktyg. Kringlans undre slinga är
gjord efter ramspåret, eftersom slingan
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har en utpösning i ramen. Detta verktyg är även använt till klädernas ytterkonturer, som tycks vara gjorda
något lite snabbt och oengagerat.
Ögonen är gjorda från A-sidan med
en spets som egentligen tycks vara
för spetsig och därför har krävt dragning flera varv. Mannens öga har en
suddad högerkant beroende på att
huvudets yta har jämnats till genom
att dra ett bredare mejselformat verktyg (eller något annat, t ex en nagelspets) nerifrån och upp. Då har ett litet segment av ögat råkat strykas ut.
Samma sorts Tillsynes en oplanerad
dragning har gjorts på kvinnans kjortel, och till slut har detta verktyg med
stor kraft och ovarsam vinkling dragits rakt ner och ut över kanten. På
vägen har det slitit sönder eller plattat
ut de former som tidigare gjorts.
Kvinnan har inte fått några fötter,
men mannen har några stövelliknande
skodon. Man kan se på det högra att
de är gjorda genom dragning av ett
brett verktyg åt höger, varvid en

övervallning mot omgivande yta uppstått. Även den vänstra ”stöveln är
gjord så, men har bara givit en svag
uppvallning. Vänsterstöveln är gjord
sist, vilket kan ses av att vänster häl
har smetat över högerfotens tår.
På många ställen ser man att guldet är
väldigt mjukt. Guldet ger mycket plastiska former genom att hellre ge uppvallning intill drivspetsen än att t ex
lyfta folien. Uppvallningar finns på
många ställen.
Som tidigare nämnts är kringlan likadan som på gg14. En ytterligare motivlikhet är ryggknappsspännet på
kvinnans axel. Om vi tittar på andra
delar av bilden och jämför med gg14,
hittar vi en mängd gemensamma stildrag. Det är därför min mening att gg7
och 14 är gjorda av samma person.
Mer om detta senare.

Fig 32. En frontuppvallning som pga verktygets platta tvärsnitt har fått ett platt utseende
när verktyget i spårslutet har sjunkit ner en smula och sedan lyfts. Detta spår har gjorts
senare än det vänstra, eftersom det har givit en överlapp neråt vänster, se fig 4 f. Bilden
är detalj från mannens yttersta hårspets, jfr fig 31. Verktyget är en mejsel liknande den i
fig 22.
Hela bilden är 1,1 mm bred och spåret är <0,2 mm brett. Det är i denna skala guldgubbarna
frikostigt berättar om sin egen tillverkning.

frikostigt berättar om sin egen tillverkning.
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Fig 33. Guldgubbe 8. SHM 25075:715b

Fig 34. Guldgubbe 9. SHM 25075:735

Foto: Gunnel Jansson. Raä.

Foto: Gunnel Jansson. Raä
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Guldgubbe 8.
SHM 25075:715b
Denna gg ser annorlunda ut. Man
kan se att andra verktyg har använts
vid tillverkningen. Iögonfallande är
kanske kvinnans kläde som har en
mycket distinkt kontur med djup relief i form av en invinkling med rundad
övre spets. Intressant är då att hårfallet från kringlan uppenbart är gjord
före denna invinkling. Guldgubben
ger en mängd nyttiga detaljupplysningar, som har generell tillämpning.
Måtten är 7 x 10 mm, dvs den har
samma mått som gg5, och vi ska se att
likheterna är flera än så.
Hur är ovan nämnda invinklingen
gjord? Jo, genom forcerad uppvallning från B-sidan med ett brett verktyg (åtminstone 1 mm brett(!)) med
rak sida, med vilket man upprepade
gånger trycker upp material till det
högre läget. Att göra detta i ett steg
skulle riskera att slita av folien. Små
spår efter verktyget syns i rät vinkel
ut ifrån väggen (difflinjer, fig 7). Efter
denna formning är en finjustering
gjord genom att dra samma verktyg
längs konturens insida. I överkanten
ser man att denna finjustering korsar
över hårfallet.
Mannens kaftan är gjord på samma
sätt och med samma verktyg, vars avtryck är lika breda som i förra fallet.
Kaftanen ska här vara tillräckligt hög
(på A-sidan) för att kunna markera
tydligt att benen - som ges något
grundare relief - går in under kaftanen.
I förra fallet med invinklingen, ska nivån ovanför vara så låg att mannens
hand kan framträda positivt. Nedanför ska invinklingen vara så hög att
kjorteln med mönstringen kommer
under, men att kjorteln kommer över
nivån under den, dvs där fötterna ska
framträda kraftigt med hög relief, men
lägre än kjorteln.
Den triangulära formen under parets
hakor är formad genom rymning från
A-sidan. Därvid uppstår en volym på

B-sidan, i vilken kvinnans hand formas.
Senare är triangeln och handen konturerade med en tunn sfärisk spets, som i
sin tur har använts för mannens hår,
båda ögonen, mannens midjebälte,
kvinnans bakre kjortelkant, hårkringlan, etc. Spetsen har även skärpt konturen på kaftanens nedre kant och åtskilligt annat.
På mannens kaftan kan man se att reliefen snabbt minskar till normalnivå i
midjeläget, för att sedan höja sig igen
för att kunna skapa relief mot armens
kontur. Mannens hand är gjord utan
fingrar, vilket är ovanligt. Bredden på
det verktyg som gör mannens fingrar
(utom tummen) är lika brett som verktyget som gjorde de forcerade uppvallningarna.
Fötterna på kvinnan är ytterst små,
medan mannens ben och fötter är väl
tilltagna. Mannens ben har fått en
bristning i den djupdragna reliefen, vilket i hög grad beror på den vassa radien i ett läge där dragningen är hård.
Ögonen är gjorda med en sfärisk spets,
liksom dess kontureringar. På kvinnan
syns att nässpåret dras från nästippen
och avslutas med en ögla som är ögat.
Samma arbetsgång användes nog på
mannens öga, men det är något mindre
säkert.
Ramen är i stora stycken borta, men
bevarade delar har ett skarpt och rakt
veck, som kan göras med en kniv som
trycks platt med eggen in mot gg. Detta veck överlagrar själva figuren på ett
ovanligt flagrant sätt.

Guldgubbe 9. SHM25075:735
Denna gg 9, med måtten ca 8 x 9 mm,
har många former och detaljer gemensam med gg 10 och 20. Iögonfallande
är ringarna som spritts över stora ytor.
Även här finns två olika ringdiametrar
i samma proportioner som i 10 och 20
och även här är den större använd för
att göra ögonen. Till skillnad från
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gg10/20 är ringarna helt säkert gjorda
efter formningen av sida B, vilket t ex
syns i ögats överlagring av näsbalkarna, liksom på mannens stora och
konstigt placerade hand. Ett fåtal
dimples finns, och dessa är gjorda
från A-sidan, men antryckningen är
generellt svag. I de dimples som finns
anas även den skada i dess verktyg,
som kan iakttas i gg10 och 20.
Eftersom stilen i övrigt är mycket lik
gg 10 och 20 finns ingen tvekan om
att de är gjorda av samma gg-makare
och att denne har använt samma metod och delvis samma verktyg. Dock
finns indikationer på ytterligare verktyg som har använts till denna gg9. På
båda sidor finns tydliga och lättlästa
avtryck av mejselformade verktyg, ca
0,25 resp ca 0,6 breda. Det senare har
även tjockleken markerad som strax
under 0.1 mm, vilket ses i hårhänget
från kringlan. Det smalare verktyget
har använts för t ex ansiktenas stora
ytor, ramen och många andra platser.
Originellt är att det breda av dessa
mejselverktyg har använts för att från
A-sidan förkorta näsorna i deras framändar. Tittar man noga på gg 21 hittar
man detta verktyg även där, strax under mannens haka på A-sidan. Den
smala mejseln har t ex använts för att
med forcerad uppvallning skapa huvudena, en metod vars difflinjer syns
ovanligt bra i nederkanten av kvinnans huvud på B-sidan.
En betydande del av gg9 är borta,
särskilt undertill. Detta gör att vi inte
kan se hela kläderna och fötterna.
Mycket talar för att denna gg inte
gjordes färdig i dessa delar. Bilden har
till synes på ett tidigt stadium fått fel
proportioner och fortsatts utan större
allvar. Vi kan t ex se på mannens hand
som ligger långt ifrån mannen och
kvinnans hand och arm som är små.
Kringlan tycks, enligt A-sidan, vara
omgjord efter överlagring av ramspår
till höger. Även kvinnans öga och
näsbalk uppvisar på A-sidan utslätade
tidigare former.
Detta blev en kort betraktelse över

gg9. Vad gäller dess tillverkningsmetod finns ingenting som antyder annat
än att den är gjord genom drivning
med spetsar av olika former och dimensioner. Som tidigare nämnts är vissa former av ytterst små dimensioner,
men med god precision i form och
mått, vilket ger sig självt med spetsverktyg, men är praktiskt omöjligt med
en patris.

Guldgubbar 10 och 20.
SHM 25075:737
SHM 25343:1860
I Helgös guldgubbesamling finns två
med identiska motiv, dvs bildernas motiv och inre måttrelationer i plan överensstämmer helt. Sådant kan konstateras genom mätning av längdmått och
vinklar mellan företeelser. Däremot behöver inte ggs ytbeskaffenheter och
reliefdjup överensstämma.
Stämpelidentisk är ett något obestämt
begrepp som visar sig mera grundat på
åsikter än verkliga mätningar, eftersom
variationerna mellan stämpelidentiska
guldgubbar ibland är betydande, sett i
mikroskala. Begreppet ska väl snarast
översättas ”identiska, som om de var
gjorda med samma stämpel”, vilket
dock ofta visar sig vara en överdrift.
Dessa variationer brukar förklaras med
slitage på patrisen eller olika guldhalt i
folien, förklaringar som senare i denna
skrift kommer att visas vara lite lösligt
grundade.
De två gg10 och 20 är helt lika i plan,
undantaget skador. Dock är detaljskärpan mindre på den undre av de
två, beroende på bl.a grundare relief,
men även för att man har kommit åt att
konturera på de två (av fyra) sidor som
exponeras. Gubbarnas storlekar anges
till 10 x 11 mm (gg10), resp, 9 x 11 mm
enl. grävrapporten. Min egen mätning
ger 10,9 x 12,4 resp 9,7 x 11,7 mm.
Även skadorna har yttest intressanta
gemensamma samband, som vi ska titta
närmare på, fig 35 och 36. Skadorna i
kanten mitt över mannens huvud (linje
A) är placerade lika på de två gg, trots
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Fig 35. Guldgubbarna 20 och 10. SHM 25075:737, SHM 25343:1860.
Foto: Gunnel Jansson, Raä.

att bildens framställning inte ger försvagning som föranleder brott just
där. Samma sak gäller nere vid hans
fot.
Brottet vid dessa punkter beror på de
relativt stora nivåskillnaderna över en
kort sträcka. När gg20, del 1, böjs
uppåt blir dragspänningen i den fria
underparten (ramen) så stor att den
brister. Del 1 av den ggn är alltså böjd

mellan brottpunkterna, dessutom mer
än en gång, medan del 2 inte har böjts.
Även det högra brottet/böjen mellan
delarna 2 och 3, på den blanka gg20
har böjts före brottet och brottet mynnar ut i det stora hacket i högerkanten
där material fattas. Brottet därifrån
tvärsöver gg har rivits från höger till
vänster (A-sidan). I den matta gg10 är
alla brott av typen isärslitning utmed
de zoner där gubben vid tillverkning-
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Fig 36. Bristningar och böjningar i folieparet gg10 och 20.

en blivit svag eller utsatts för påfrestningar.
Varför så noga gå igenom dessa skador? Jo, redan det faktum att den
vänstra vertikala skadan (linje A) har
en exakt motsvarighet på båda exemplaren låter antyda att guldgubbarna
suttit ihop under tillverkningen. Faktum är att man kan följa ett skeende i
slutet av tillverkningen som starkt föreslår att dessa guldgubbar har trasats
sönder redan i tillverkningen., framförallt vid isärtagningen av de två.
Formningsförloppet är då följande: Inför drivningen av guldgubbarna har
man lagt ihop två tillskurna guldfolier
tätt tillsammans på varandra, den blanka gg21 överst och den matta gg10
under. Det är tydligen inte en slump
att den ena är matt och den andra har
blank yta. Troligen är detta för att man
ska få släppning mellan dem när de
ska tas isär. Nedan beskrivna foliepar
från Bolmsö, fig 63, uppvisar samma
sak.
De två folierna trycks/gnuggas därefter fast på ett underlag som håller dem
på plats. Arbetet inleds med att man,
för ovanlighetens skull, gör lättpunsningar på de ställen där dessa ska

Teckn. förf.

dekorera kläderna. Ringar och dimplar
(små skålar) liksom ringar för ögonen.
Att detta görs före de större formerna,
framgår av att dimplar och ringar har
slätats ut en del vid formning av personernas kläder, vilket är en formkronologisk observation. Man kan även se i
mannens öga på B-sidan, att verktyget
som gör t ex näsbalkarna, en ca 0,4 mm
bred mejselspets, har varit inne i ögonlobens baksida och plattat till lite
grann.
Efter lättpunsningen vänder man på
foliepaketet och sätter fast det på underlaget. För att de inte ska förskjutas
till varandra, trycks med en trubbig
rund dorn, knappt 1 mm i diam, en för
folierna gemensam grop i mitten av
övre kanten. Guldgubbarnas bild drivs
sedan på vanligt sätt från B-sidan, Vid
denna drivning görs ett antal ganska
djupa former med ganska lodräta sidor.
När denna sidas stora former är klara,
vänds guldgubbeparet igen, så att den
blanka sidan åter ligger uppåt. Då kan
det viktiga arbetet med konturering av
formerna göras. Därvid blir åtskilliga
kanter distinkta och skarpa i kanterna,
men denna operation får folierna att
tryckas isär, så att formerna blir inte
exakt överensstämmande. De branta
sidorna i grundformerna förstärks yt-
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terligare, vilket kommer att ge problem
senare.
När formerna är färdiga kvarstår problemet att få isär de båda gubbarna.
De delvis djupa spåren har givit stark
koppling mellan folierna (jfr fig 4 g)
och de sitter nu väl ihop. gg-makaren
tar tag i gg uppe till vänster och lyckas få isär just där, men bara ett stycke
in, där gg viker sig. Nedanför finns
spåret mellan mannens ben, som nästan fått negativ släppning utmed linje
A. Den övre blanka gg 20 får skador,
men håller ihop. Därefter tar gg-makaren tag i den andra sidan, del 3, och
gör likadant, med ungefär samma resultat. Detta har inte börjat bra.
Gg-makaren tar nu till en kniv för att
fläka isär gubbarna. Han sätter an kniven i högerkanten, men det är svårt att
hantera situationen, så han slinter lite
och har sönder gg21 på höger sida där
det därför fattas material. Nå, han får
in kniven mellan gubbarna vid del 4.
Han böjer successivt upp denna del,
medan den undre gubben ligger på ett
stadigt underlag. Åtskilligt med repor
efter knivseggen kan ses tydligt på
den matta gg10, men det syns lite dåligt på bilderna ovan. Reporna följer
linje D i fig 36. Han får in knivseggen
ytterligare någon mm, till linje C där
uppvikningen syns som ett veck på
gg20. Gubbarna går isär lite till, men
gg20 skadas ytterligare tvärsöver.
Därvid ansätter han kniven ovanifrån.
Det hakar fast lite i den gemensamma
”pluppen” som hindrade förskjutning, men han går vidare. När knivseggen just har passerat mannens hand,
viker han upp den övre ggn kring linje B. Detta kräver sådan motkraft att
mannens hand plattas till. Att handen
varit fullt utvecklad i den matta ggn
ses på att spårsluten - som är hårda att
släta ut - syns tydligt. Han lyckas nu
få isär gubbarna, men den övre är söndertrasad och till spillogiven och den
undre har fått så många brottanvisningar att den inte håller för hantering.
Vad som hände med den undre gg10

beror på vilka fyndomständigheter
som var vid Helgö. Låg det bitar spridda eller var de samlade? I den ovan
givna tolkningen besvaras även en
den vanliga frågan ”vad man kan ha
använt guldgubbarna till”. Svaret för
dessa två är: Ingenting. Frågan om vad
gg användes till är dock felformulerad
och måste ersättas med ”varför man
gjorde dessa guldgubbar”. Då är svaret ett annat och man kan tänka sig
många fler svar, vilket diskuteras mera
senare.
Vad jag har visat med detta är att dessa
två ”stämpelidentiska” guldgubbar
inte har stämplats utan är drivna på
vanligt vis, men gjorda samtidigt genom att två lager folie är lagda tillsammans. Högra kanten är rak på de båda
och måste vara skuren före formningen
eftersom sådan är omöjlig på de två
svårt skadade ggna. Man kan då mäta
från t ex närmaste öga och se att det är
helt olika avstånd. Därmed vet vi att
folierna skars till före ihopläggningen
och därmed att någon ihopvikning
med kanterna inte skett.
När det gäller ihopläggning av gg i foliepar, finns två utmärkta exempel från
Bolmsö i Småland, fig 37. Dessa kommer att behandlas mera senare i skriften, men lägg märke till att de omvikningar av kanterna som dessa två har,

Fig 37. Guldgubbar från Bolmsö i
Småland, foliepar. Observera att detta
är två olika gg, men extremt lika.
Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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inte har med ihopläggningen att göra
utan är sekundärt tillkomna. Detta par
är extremt lika och har tillverkats tillsammans precis som Helgö10/20. Man
kan även känna igen egenskapen att
den ena är matt i ytan och den andra
blank, vars orsak ska diskuteras senare. De har bearbetats från både A- och
B-sida. Efter genomgången av Helgögubbarna ges en något mera fyllig betraktelse av dessa foliepar från Bolmsö.
Vi återvänder nu till guldgubbarna 10
och 20 från Helgö för den vanliga betraktelsen av tillverkningsspår i dess
former. Det är klart att den mesta
formningen som vanligt gjordes från
B-sidan, dvs foliepaketes B-sida. Den
översta, dvs den som då har haft kontakt med verktyget, är gg10, vilket visar sig på många ställen. Tydligt är att
vid kontureringen från A-sidan, blir
gg10 formad, men inte polerad i formerna, Den undre får ju ingen friktion
mot verktyget, vilket gör att friktionsgenererade spår inte uppstår i den
undre. För att få överensstämmelse i
spårdjup måste ggna sitta väl ihop och
detta kan åstadkommas med diverse
kletiga ämnen i mycket tunt skikt mellan folierna. Om man dessutom gör
djupa spår med rektangulart snitt,
kommer spåren att binda ihop folierna
och de blir svåra att få isär, som ovan
beskrivits, jfr fig 4g - j.
Vid större ytor som ges grundare former, kan det vara svårt att undvika att
folierna går isär något. Då blir reliefdjupet på den undre mindre och detaljeringen sämre markerad, jfr fig 4 h.
Båda dessa gg har framträdande detaljer av lite ovanligt slag, nämligen
ringar och gropar. Dessa detaljers placering överensstämmer exakt mellan
båda gg. Normalt förekommer ringar
bara i form av ögon. Ringarna på
gg10 och 20 har två olika medeldiametrar - ca 0,45 resp. 0,6 - och den
större överensstämmer med ögonringarnas diameter. Ringarna är gjorda
med rörformade lättpunsar. Diametrarnas skillnad - en dryg tiondels mm kan verka liten, men den är distinkt

synlig på gg. Ytterligare ett ställe med
den mindre ringen finns på djupdragningen från B-sidan, längst upp. Först
har djuptryckningen gjorts från B-sidan. Därefter har den mindre ringen
tryckts mot denna från A-sidan, dvs
från den sida som de flesta övriga ringar har gjorts från. Men denna ring har
satts dit långt senare än övriga ringar.
På dessa två gg finns även runda små
skålar. På golfbollar kallas sådana för
”dimples”, se grundformer fig 6. Framför allt finns dessa dimples på mannens
byxor, men de är även ofta placerade i
de mindre ringarna. När de trycks in i
ringens centrum kommer ringen att
dras ihop något, varför deras medeldiameter minskar. Ovan nämnda diameter
0,45 mm är mätt på en ring utan dimple.
Verktyget till dessa dimples är förstås
en sfärisk spets av ordinärt slag, men
tittar man noga så förefaller spetsen ha
en skada i form av en repa något vid
sidan om mitten. Denna har avsatt synligt spår i åtskilliga dimples. Verktyget
har även använts för att göra andra
former, t ex det breda spåret mellan
mannens byxben, liksom idragning av
utrymmena mellan och omkring fötterna. I spår syns ju skadan bara till om
skadan ligger längsmed dragningen.
Ytterligare en intressant ringdetalj
finns vid pilen B i gg20. På gg10 fattas
denna del. Vid pilen B finns en ring
som tryckts på den buktiga ytan bakom byxorna. Därvid har en buckling
kring ringen uppstått och denna buckling ser ut som pilar ut från ringen.
Detta fenomen finns även beskrivet
under bedömningen av patrisen från
Möllegård, vars antagna gg har fenomenet på fötterna.
Sammanfattningsvis kan vi på dessa
gg se en mängd företeelser som enbart
tyder på drivning med olika spetsverktyg, som dessutom har använts på olika sidor av gg, och det finns många
fler än de ovan nämnda. Ingenting alls
ger ens en antydan om möjlighet att
dessa gg är stämplade.
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Guldgubbe 11. SHM 25075:934.

Den här ggn ser ut att vara en kassation utan värde, men alla gg säger något och det finns även på denna ett
antal viktiga observationer att göra.
Storleken är 8 x 9 mm.
Först kan vi konstatera att ggn har en
relativt välformad ram - om än skadad
- och att motivets ambition har varit
den vanliga man och kvinna ansikte
mot ansikte. Vid formningen har något
gått snett och arbetet har inte slutförts. Figurerna har huvuden och kläder, och kvinnan har åtminstone ett
försök till kringla i håret.
Huvudena - liksom de flesta andra former - är som vanligt formade från B-sidan. Vi känner igen både mejselformade verktyg och spetsigt sfäriska. Från
B-sidan har man även stuckit med ett
runt spetsigt verktyg lite slumpmässigt
och dessa har blivit små bulor på A-sidan, ofta även genombrutna. Två sådana intill varandra finns exempelvis i
ggns nedre vänstra hörn och i kvinnans blivande ansikte. Ur dessa bulor

Fig 38. Guldgubbe 11. SHM 25075:934

kunde vi rekonstruera spetsen på ett
verktyg som har använts för spår på
många ställen medan ambitionerna att
göra en gg fortfarande fanns.
Framträdande i denna gg är ett från Asidan kraftigt nertryckt spår tvärs över
ggn. Detta synes ha tillkommit i affekt,
kanske över något misslyckande.
Även spåret som kunde ha blivit mannens främre ben har blivit till lite våldsamt och med samma verktyg, dvs en
sfärisk spets.
Även nedre högra hörnets deformation
har så distinkt radie och dessutom två
deformationsvågor att denna skada säkert har uppkommit av sidorörelse med
en spets.
Trots denna - som det tycks - uppgivenhet, har man ånyo vänt på ggn och
på B-sidan gjort en del ytterligare former, till synes utan att ha någon särskild avsikt att göra ett motiv. Man har
tryckt ett spetsverktyg mot krönen av
former gjorda från A-sidan och gjort så
flera gånger. Även ett mejselverktyg

Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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har hanterats i detta skede, t ex i stora
tvärs spårets undersida där två parallella intryckningar skett. Verktyget är
ca 0,6 x 0,1 mm i spetsen. Ytterligare
en mejsel, ca 0,2 mm bred, är använd
och återfinns t ex i mannens ögonbalks undre kant, där två intryckningar gjorts i linje med varandra. De senare syns bra även från A-sidan.
Stilen och upplägget på denna gg har
åtskilliga likheter med gg 23, som i sin
tur har en parallell i gg25. Tittar vi
noga på gg25, som också tycks ha havererat under tillverkning, så ser vi att
även på den har dessa grova djupa
spår dragits planlöst i figuren i ett sent
skede med ett liknande verktyg. Kan
vi kanske se framför oss en gg-makare
med lite dåligt tålamod? Det behöver
väl inte påpekas att tillverkning av
detta sammelsurium inte är gjort med
stämpel.

Guldgubbe 12. SHM 25075:961.

Det här är en annorlunda guldgubbe,
som knappast liknar någon annan från
Helgö. Det är man och kvinna på vanligt vis, men dragen är förenklade och
grova, icke desto mindre med viss kreativ elegans. Huvudena saknar andra
direkt utformade detaljer än ögon och
en liten kringla längst till höger. Ramen är helt bortskuren, sånär som på
en knappt vidhängande remsa i överkant. Vid bortskärningen har en del av
figuren försvunnit, t ex kvinnans fingerspetsar. Måtten är ca 9 x 11 mm.
Bilden kännetecknas av stora detaljfria ytor på vilka de meningsbärande
konturerna är glest placerade. Högst
upp starkt stiliserade huvuden, svagt
utbuktade och med gemensam nedre
gräns i form av ett spår med varierande bredd. Detta spår är i sin tur den
övre konturen av nästa motivdel som
är mannens arm och hand.
Ögonen och dess konturer är gjorda
med det mellan-smala av tre förekommande sfäriska spetsverktyg. Samma
verktyg har gjort delningslinje mellan
huvudena och dessutom de flesta

andra spår i denna gg, inklusive alla
mönster på kvinnans kläder. Mitt under huvudenas skiljelinje är det tvärgående spåret bredare, gjort av det bredaste sfärverktyget. Där kan man genom stick-slip se att rörelsen är gjord
från vänster till höger.
Samma breda sfärspets är använd för
mannens arm, både från A- och B-sida.
Fingrarna liksom grundformen till
kringlan är gjorda med en smal, lite
kantig spets, ca 0,1 bred. Denna spets
har även fått ”peppra” lite varstans på
ggs yta, både från A- och B-sida, till
okänd och tveksam nytta. De syns
som små bucklor lite här och där.
I ggs nedre halva går ett brett spår (Bsida, med idragen uppvallning på A-sidan) tvärs över, som undre begränsning av mannens rock och någon
gräns i kvinnans kläde. Spåret är gjort
med ett mejselverktyg, som även har
gjort den märkliga kroken mellan mannen och kvinnan i höjd med det breda
spåret. Spåret ser smalare ut på kvinnans sida, vilket beror på en kraftig
konturering undertill just där.
Nyss nämnda mejsel, ca 0,20 mm bred,
har även använts i kvinnans rutmönstrade överdel för konturering i rutorna.
Vid kontureringen mellan armarna har
en del rutor suddats ut och med mejseldonet har man till nöds försökt avhjälpa detta från B-sidan. Rutmönstret
är i sin helhet gjort från A-sidan, med
det mindre sfär-donet. Troligen blev
kontrasten som så ofta för svag, vilket
gjorde att man med mejseldonet tryckte upp rutorna från B-sidan, med mejseln diagonalt i rutan.
Kvinnans undre kjortelkant är från Bsidan knivskarp, vilket vi känner igen
från flera gg. I detta fall är den ovanligt
grund i reliefen och har gjorts med
mejseldon som dras tvärs.
Begreppet lönnöga har jag tidigare
skapat och ett sådant finns även här
och på ett vanligt ställe, nämligen mannens arm, i detta fall uppåt axeln. Det
är svagt ritsat med den tunnaste spet-
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Fig 39. Guldgubbe 12. SHM 25075:961

sen och så svagt att det inte syns någonting på A-sidan.
Allmänt kan sägas om denna gg att
folien från början har haft rätt dålig
ytfinhet, med repor åt alla håll.
En gg som har vissa drag av denna är
gg15, som jag studerat tillsammans
med denna gg12. Emellertid är likheterna inte så stora att man kan dra någon definitiv slutsats om gemensam
skapare. De grova dragen är gemensamma, dvs breda spår och bulsiga
former. Däremot har i gg15 använts ett
par verktyg som inte känns igen från
gg12. Frågan får ”stå öppen med negativ preferens”.

Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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Fig 40. Guldgubbe 13. SHM 25075:962

Guldgubbe 13.
SHM 25075:962.
Detta är en gg med något märkligt utförande. Den är enkelt utförd med ett
fåtal former. Motivet tycks vara man
och kvinna, där jag tolkar kvinnan till
höger, men vad håller dom på med?
De verkar båda vara mycket glada
och kanske håller mannen orsaken i
sin hand, ett dryckesglas. Kvinnan är
närmast avbildad som en papegoja eller skata och man kan mycket väl intolka en nidbild i motivet. Storleken är
ca 9 x 8 mm och dess ursprungliga
mått kan ha varit ca 11 x 10 mm.
Sättet att göra bilden har stora likheter
med gg15, som säkert haft samma
upphovsman. Likheterna kan ses i t
ex ögon, fingrar och mannens mun.
Sett från B-sidan kan vi erfara att de
smala spåren i kvinnans randiga kläde
har gjorts med samma verktyg som
fingrarna. En annan verktygsidentitet
är att ett verktyg har gjort identiska
rep-former på flera ställen, t ex vid pilen A. Är vi noggranna kan vi se att
dessa är gjorda med samma verktyg
som nyss nämnda spår. Detta verktyg
har även använts för forcerad upp-

Foto: Gunnel Jansson, Raä.

vallning vid pilarna B. Vid de nedre Bpilarna har de annars rundade spårändarna, som är gjorda från A-sidan, tvärats av och givits skarpare kontur.
De grova rundade spåren på A-sidan
har gjorts med en sfärisk spets, som har
använts från både A- och B-sida. På Asidan har detta verktyg gjort gropar på
mannens knogar, kvinnans klädmönster, konturering vid kvinnans hals,
uppkantning vid pil C, dryckesglasets
ytterformer (som konturerats på B-sidan med det tidigare nämnda smala
verktyget), etc. Eftersom den grova
spetsen har använts så mycket på A-sidan - även för konturering - så blir intrycket av bilden grovt. På B-sidan har
samma verktyg använts för kvinnans
öga, alla mundelar (som blivit platta i
botten pga konturering från A-sidan
med samma verktyg), bådas kinder och
åtskilligt annat som är svårt att tolka
eftersom bilden är så annorlunda övriga gg.
Tvärs över kvinnans hals går ett grunt
spår som har tydlig torrgradning, se fig
8 e. Det krävs ett torrt metallverktyg
för att denna ska uppstå och verktyget
är det ovan nämnda grova spetsen.
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Guldgubbe 14.
SHM 25075:1101.
Denna gg är till upplägget normal,
men har den relativt ovanliga detaljen
att det sitter ett ryggknappsspänne på
kvinnans axel, samt att hon står till
vänster i bild. Ryggknappsspänne
finns även på gg7, där det närmare beskrivs. Spännet är inte de enda gemensamheten med gg7, som vi senare
ska se. Storleken är ca 10 x 11 mm.
Tillverkningsmässigt är den också rätt
normal, men åtskilligt är ovanligt tydligt. Kunturerna i kvinnans kläde har
gjorts med en relativt grov sfärisk
spets från B-sidan, och dragningen
har åstadkommit uppvallning på spårens sidor. Nu är det inte säkert att det
är en ”äkta” uppvallning eftersom vi
kan se att det gjorts en konturering
från A-sidan efter spårets tillkomst.
Vad som dock styrker den äkta uppvallningen är att formen har tillkommit
relativt tidigt i bilden, vilket syns i att
ytutjämning på kvinnans kjortel är
gjord efter den uppvallade formen
som då delvis gått förlorad och/eller
fått märken efter utjämningsmejseln.
Verktyget som använts för kvinnoklädet har även givit spårform till kringlan, liksom på mannens konturer i klädet. Den bakre konturen till mannens
nedre kläde är lite kantig, pga att man
efter spårets dragning har gjort forcerad uppvallning till konturen på A-sidan. Detta har skett med ett mejselformat verktyg, Därvid knäcks spårets
rundade botten som blir spetsigare.
Fenomenet syns även i mitten på ggn,
vid kvinnans byst och reporna efter
verktyget syns tydligt. Mejselformen
syns även i botten av spåret mellan
personerna längst ner. Även forceringar kring ansiktsformer har gjorts
med denna mejsel, vilket syns bäst i
ansiktenas nederkanter
Ett trubbigt verktyg med platt ände
har använts för grundformerna i ryggknappsspännet och fem st kantpressningar i uppkant och i högerkant, enl
fig 6 c, Efter dessa tryckningar har
ramspåret dragits i, varvid formkanter-

na på tryckningarna har förändrats
något.”Kantpressningarna” har, när
de är två och två, en inre kronologi på
så sätt att den som ser störst ut är den
senast ditkomna. Det beror bara på att
den sista pressar ihop den första lite
grann. Dessa kantpressningar är tillkomna sent i tillverkningen, t ex efter
ansiktena, där näsbalkarna har pressats
ihop en aning, liksom nacken på mannen.
Spännet har en rak tryckning i mitten,
medan de yttre tryckningarna är gjorda genom att nästan lägga det platta
verktyget ner. Därefter har spännet
fått en spets åt höger med den grova
spetsiga sfären, varefter hela spännet
har konturerats från A-sidan.
Ett rätt smalt mejselformat verktyg har
använts för att göra kvinnans hårfall
från och genom kringlan, liksom ramen
bakom henne. Mellan ram och hårfall
finns ett antal små bågar, som gjorts
med samma verktyg. Bågarna kanske
avbildar någon dekoration i sambande
med håret. Verktyget är samma som har
gjort diverse forcerade uppvallningar,
som ovan beskrivits.
Ögonen har tydligen gjorts med ett
ögonverktyg, dvs med en rörformad
spets. Diametrarna är helt lika, men
cirklarna är något olika intryckta. I
denna gg finns även ett ”lönn-öga”
på mannens underarm. Om detta är
med avsikt eller inte är oklart, men kronologiskt efter lönnögats tillkomst är
underarmens kontur kraftigt idragen.
En till synes liten men intressant detalj
är att på kvinnans tumme finns en dimple placerad vid pilen. Denna är gjord
med den grova sfärspetsen. Detta kunde vara en tillfällighet, men om vi tittar
på gg7, där kvinnan också har det fina
spännet på axeln, så är tummen kraftigt
markerad med en sfärisk spets. (På gg6,
också den med spänne, finns inga händer alls.) Jag vill tolka detta som en
tum-ring, dvs ytterligare ett fint
smycke på kvinnan.
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Fig 41 Guldgubbe 14. SHM 25075:1101.

Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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Ett formmässigt intressant fenomen,
unikt bland Helgögubbarna, är att den
övre delen av gg, dvs ovanför linjen
tvärsöver (fig 41), tycks vara tillplattad från A-sidan kronologiskt mycket
sent i formningen, kanske allra sist.
Därvid har mannens huvud helt plattats till och fått fin yta, medan kvinnans ansikte bara har jämnats ut omkring kindbenet och framåt hakan.
Fenomenet framträder bildmässigt väl
på bilden i Holmqvist 1980:65. De
plattaste delarna blir i det fotot mörka
pga att ljuset reflekteras bort. Även i
Burenhult 1991:56 syns utplattningen
tydligt. Vid kanten av denna plattning
har en spricka bildats, sannolikt för att
plattningen gjorts med kniv. Det är
svårt att se någon mening i denna
plattning och den är troligen oavsiktlig.
Nu ska vi helt kort se tillbaka på en
”släkting” till gg14, nämligen gg7.
Dessa gubbar har åtskilligt gemensamt, bl a spännet på hennes axel. De
stora kantpressningarna är där, formen

på huvudena och arrangemanget med
omkringdetaljer är löst på samma sätt,
bågen under mannens huvud ner mot
bröstet känns igen, liksom kringlans
utförande. Guldgubbe 7 verkar gjord i
ett högre tempo med sämre avslutningar än gg14.
Tyvärr fattas mycket av gg7 och dess
A-sida finns inte i SHMs databas, vilket gör att jämförelsen inte kan bli annat än översiktlig. Den lilla bilden i
grävrapporten ger inte mycket ytterligare information. Det är dock knappast någon tvekan om att gg7 och
gg14 är gjorda av samma gg-makare
med samma verktygsuppsättning.

Guldgubbe 15.
SHM 25075:1186.
Vi känner igen mannen och kvinnan i
motivet i denna 9 x 11 mm stora guldgubbe. De grova dragen känns igen
från gg13, och säkert har samma person gjort de båda. Gubbe 13 var formad med endast två spetsverktyg.

Fig 42. Guldgubbe 15. SHM 25075:1186. Pilarna visar dragriktningar i spår.
Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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sar. Ytterligare en ovanlighet
finns i kvinnans hår, vars form
kanske ska ses som en håruppsättning, istället för den vanliga
kringlan.

Fig 43. Verktygen för gg15, det
högra även för gg13.
Teckn. förf.

Även gg15 är gjord med bara två
verktyg och vi kunde då förvänta oss
att kanna igen dessa här. Det grova
sfäriska spetsverktygets former finns
här och detta har använts på samma
sätt som för gg13. Tecken på det smalare verktyget som gav två repor i varje drag, syns bara vid pilen A. Därefter
finns spår gjorda med ett lika brett
verktyg, men repor blir det inte. Kanske har gg-makaren justerat verktyget
under arbetets gång, eller bytt verktyg.
Det breda verktyget har använts för
att göra breda rundade spår, men även
för att göra de större kroppsdelarna;
huvud, kropp, ben, fötter, och kvinnans klädmönster, mm. I detta klädmönster kan man se tillverkningsgången pga att det finns riktningsindikerande biformer i spåren, främst
stick-slip men även svaga skrynklor.
De vertikala spåren är gjorda först,
varefter den övre och undre kanterna
är dragna. Efter dessa moment är formerna konturerade med det smalare
verktyget från A-sidan. Pilarna visar
dragriktningar.
På A-sidan kan man se att ramspåret
längst ner bakom kvinnan dragits i
riktning neråt. Detta pga av att skrynklor visar pilriktning neråt.
En detalj att observera är att kvinnan
tycks ha näbbskor. Fotformen är ingen slump, utan själva fötterna är gjorda med det grova sfärverktyget, men
spetsarna är uppdragna med det smala. Mannens skor saknar dessa spet-

Längs mannens rygg (A-sidan)
är draget ett svagt flackt spår
som har kletat upp en tunn
grad av metall åt vänster. Denna effekt, torrgradning, finns
även på gg13 vid kvinnans
hals och tyder på att verktyget är av
metall, rimligen brons, och att smörjningen mellan guld och verktyg är
obefintlig. Detta innebär att spetsen
inte kan vara av ben, som skulle ge en
självsmörjande effekt och därför aldrig
så stor friktion att torrgradning då
kunde uppstå.
Det smala verktyget har använts för
alla smalare spår, t ex fingrar på B-sidan, men även kontureringar på A-sidan, t ex fingrar och kvinnans klädmönster.
Av de grova linjerna och de klumpiga
formerna kunde man tro att det är en
ovan gg-makare som gjort den och
gg13. Ändå är formerna ytterst medvetet gjorda och väl planerade, varför vi
kan inse att gg-makaren har gjort åtskilliga gg för dessa. Var har de tagit
vägen?

Guldgubbe 16.
SHM 25075:1208.
Den här ggn är lite stökig och svårläst.
Man kan se att den har dubbel uppsättning ögon på det kvinno/man-par
som den ska visa. Därutöver finns en
cirkelform vid kvinnans axel som kan
vara tänkt att symbolisera ett spänne.
Hela den normala utformningen av en
gg finns svagt framträdande på folieytan. Guldgubbens mått är 11 x 11 mm.
Ändå är denna gg är en av de intressantare från Helgö, beroende på att vi
äntligen kan indikera en något som
liknar effekt av stämpling. Tydligt är
att former har plattats ut och ersatts
med nya. De utplattade formerna indi-

64

10 mm

Fig 44. Guldgubbe 16. SHM 25075:1208.

(Omvänd)

Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Fig 45. Bilden visar hur en böjning med deformerande tryckspänningar, vilket kan uppkomma vid drivning av spår, visar sig när man försöker räta ut böjningen. Undertill en
jämförelse med böjning med stämpel, varvid tryckspänningarna uteblir eller blir underordnade och inte bidrar till deformation.
Teckn. förf.
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Fig 46. GG16, detalj. Cirkelformerna på kvinnans axel. T v är A-sidan
och t h B-sidan, som är horisontellt omvänd för att jämförelse ska bli
lättare.
Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Fig 47. Guldgubbe 17. SHM 25075:1412

Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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keras av tunna repor som blir kvar där
folien har haft en skarp böj. Bland gg
från Helgö finns fenomenet bara på
gg16, men den har ett par direkta motsvarigheter från Slöinge, vilket senare
ska belysas ytterligare.
Eftersom det tycks som att de dubbla
uppsättningarna former har samma inbördes lägen och avstånd, kan det
vara svårt att befria sig från tanken att
ggn har stämplats. Och så har det tolkats i rapporten till Helgöundersökningen (Holmqvist 1961:111).
Som figuren ovan beskriver, kan någon stämpel inte ha varit i farten på
denna gg, utan de dubbla repor som
blir kvar efter uträtningen visar entydigt på uppstukning mellan två kälformer, vilket bara kan uppkomma när
deformerande tryckkrafter finns närvarande. Och för att dessa tryckkrafter ska bli deformerande, och inte bara
mothållande, krävs stöd av ett verktyg
på det sätt som ser vid drivning av
spår. Det är dessutom viktigt att detta
mothållande verktyg sätts an mot folien på rätt sätt. Det får inte ”plöja” för
mycket så att det blir skrynklor, eftersom sådana skrynklor kan avleda
tryckkrafterna till att bidra till
skrynklorna. Ej heller får det spårbildande verktyget lutas framåt i
dragriktningen för mycket, eftersom
det då tenderar att bara bli dragkrafter
kring spårkanten. Sammantaget bör
verktyget vara en konisk/sfärisk spets
som hålls ganska vertikalt, eller en
snedfasad rund spets som lutas något
framåt och har fasen bakåt.
Om formen görs med stämpel, kommer
i det enkla belastningsfallet bara dragspänningar att uppstå, vilket inte ger
någon uppstukning. När en sådan
form rätas ut uppstår väl fördelade
tryckspänningar som bara bucklar folien en smula beroende av om guldet
är höglödigt eller legerat. I lyckliga fall
kan det finnas repor av stämpeln, som
kan leda analysen.
Tryckspänningar kan uppkomma
även vid stämpling om former möts
och det är ont om plats, men i de enkla

spår och cirkelformer som finns kring
ögonen är detta inte fallet.
Att gg16 i övrigt är driven med spetsar
på samma vis som de övriga visar sig i
närmast alla delar. Här finns spåranfanger och -slut, spåren är likformigt
rundade i botten och verktygsidenter
är vanliga. Ändå kvarstår det faktum
att de utslätade formerna faktiskt har
samma inbördes lägen och avstånd,
vilket lätt kan konstateras genom mätning på bilderna. Triangeln öga-ögaspänne är för de olika generationerna
helt kongruenta. Samtidigt kan vi lätt
se att t ex kringlan inte har gjorts om,
utan tillhör den sista formomgången,
liksom ramen omkring. Rutmönstret på
mannens kläder är i två omgångar, men
så stökigt att det är svårt att läsa. Övriga delar av ggn har ganska svag framtoning, beroende även detta på utslätning.
Bakgrunden till kongruensen i bildomgångarna måste ges en rimlig förklaring, vilket kräver studier i detalj. Som
nämnts kan vi se att alla former har
gjorts med drivspetsar. Låt oss då titta
på den framträdande cirkeln på kvinnans axel. Den består av flera cirkelspår, dragna från både A- och B-sida,
fig 46. Troligen är den uppstickade cirkeln på A-sidan inte gjord med en rörformad spets, därtill är den alltför
ojämn i spårbredden. Snarare är den
gjord genom att dra flera varv med en
spets.
På A-sidan har man gjort en idragning
(konturering) omkring denna uppstående ring. Denna idragning har missat
lite och blivit nästan femkantig. Vid Bpilarna har man missat lite och styrt ut i
den gamla cirkelformen, vilket är mera
informerande än det först tycks, se nedan. Man kan även notera att gropen
mitt i cirklarna inte har suddat ut allt av
den gamla cirkeln, men detta är säkert
en funktion av att folien här ger med
sig pga alla gamla skrynklor. Även i
det drivna spåret finns rester av gamla
former kvar, vilket tyder på lågt tryck
från verktyget.
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Mannens senaste ögonspår visar att
man har börjat nerifrån näsan t h, dragit nässpåret och avslutat med ögat.
Detta syns av att den sista svängen
vid ögat överlagrar nässpåret. Nu kan
vi se att de gamla ögonen, fast de är
utjämnade, var perfekta cirklar med
exakt samma diameter för mannen och
kvinnan. Från dessa cirklar har sedan
nässpåren dragits ut, varav mannens
är skadat av näsbalken.
Hur knyter vi nu ihop dessa observationer? Vi kan konstatera att den första generationens former är lika de senaste tillkomna, och formerna är tillkomna från respektive samma sida av
gg. Men de först tillkomna formerna
uppvisar klart större precision i form
än de senare. Detta gäller ögonen,
cirklarna och nässpåren. Stämpling
kan vi av många säkra skäl avfärda
som tillverkningssätt, men för att formerna ska få dessa noggranna interna
mått, krävs en styrning av spetsverktygen enligt någon mall.
Om folien hade varit fritt i luften
ovanför underlaget vid drivningen,
skulle inte uppstukningen, fig 45
(övre), så konsekvent ha uppkommit.
Istället skulle folien ha vikt upp sig i
en båge bredvid spåret, eller förflyttatsig åt sidan. Uppstukningen tyder
på att folien satt lite fast på underlaget, mvilket tyder på underlag av t ex
vax, kanske bivax. Då infinner sig
möjligheten att den första formningen
gav ett bestående avtryck i vaxet och
att den guldgubben togs bort, klämdes dit på vaxet igen, slätades ut med
tummen varvid det underliggande
spåren i vaxet blir synliga i den utplattade ggn. Därefter kan guldgubbemakaren med sina spetsverktyg ha följt
dessa spår, som skilde sig något från
de gamlas placering på guldgubben.
Vid en sådan operation måste verktyget hållas ganska rakt upp för att underliggande spår ska kunna följas lätt
och inte spåra ur. Mannens öga och
nässpår blir nu gjorda som de brukar,
dvs som draget spår från näsa upp och
runt i ögat och närmaste väg åter till
nässpåret.

Nu uppstår problemet att man har format gg från både A- och B-sida och
således vänt på ggn åtminstone en
gång. En ytterligare observation löser
detta problem, nämligen att de former
som är dubbla är endast de som är
gjorda från A-sidan.
Vid pilen A finns ett vertikalt avtryck
av den rektangulära spets som definitivt har använts för den ofullständiga
kringlan och hårhänget. Kringelspåret
är bredare på två i dess cirkel motstående sidor, och smalare på samma sätt
med 90° förskjutning. De båda bredderna övergår mjukt i varandra och
motsvarar bredd och längd på avtrycket vid A. Spåret har dragits utifrån näsbalken där det börjar med en
spåranfang.
Vid pil B finns ett djupt spår (B-sidan),
som vid närmare uppmätning skulle
kunna ge mått och vinklar på det använda verktyget. Detta verktyg har
använts även för rutmönstret på mannens kläde från A-sidan och cirkeln
vid kvinnans axel från B-sidan, samt
på åtskilliga andra ställen.
Till slut kan sägas att uppkomsten av
de uppstukningar som bildas vid vecket till böjda former, och som vid utslätning bildar två parallella tunna spår i
folieytan, även gynnas av tjockare material. Även att folien är hel i ett stycke
talar för större tjocklek än normalt. Om
gg-folien är styv i sig själv, behöver
inte underlaget klistra särskilt mycket
för att få uppstukning och det blir
även svårare att gno fast den på underlaget när den blivit bucklig av
formning från B-sidan. Kanske är det
därför den har halkat iväg till ett nytt
läge ca 0,5 mm från det ursprungliga
och där fått nya ögonlägen.
I samband med Helgörapporten
(Holmqvist 1961:111) sägs att foliens
tjocklek är 0,01 cm, liksom för övriga
gg. Låt mig ändå hålla en slant på att
dess tjocklek är större än normalt vid
Helgö.
Denna guldgubbe 16 har i sitt motiv
åtskilliga likheter med gg3. Vi ser det i

68

huvudenas utformning, särskilt mannens, och vi ser det i utformningen av
kvinnans kläde, mm. Ytterligare en likhet är att vi kan se textilavtryck som
helt liknar motsvarande på gg3. Även
sättet att göra händernas fingrar går
igen på de båda, inklusive det verktyg
som använts.

Guldgubbe 17.
SHM 25075:1412.
Den här ggn har allt utom ett ordnat
motiv. Allt har den på så sätt att förmodligen varje tänkbar spårform finns
representerad. Guldgubben är ca 10 x
11 mm stor och framkom vid sållning,
vilket även gg 20 gjorde, men detta
har nog ingenting med dess utseende
att göra.

det inte finns skuggan av en möjlighet
att de gjorts med patris. Låt oss se, fig
48.
1. Här ser det ut som ett försök att göra
ett ryggknappsspänne och den gg det
kan vara förarbete till är gg 6, dvs för
att kolla hur det blir i verkligheten.
2. Här har man tränat och/eller provat
verktyg för hår, dvs mannens hår. Den
flacka S-formen i det långa hårdelen
precis vid pilen är omisskännligt en
mans hår. Spår av verktyget syns på
många ställen på denna gg, t ex även
ögonspåren.
3. Detta är ögon och de linjer som brukar gå ut mot näsan, nässpåret.

Istället ser man alltså en mängd spår
av alla bredder och djup. Dimplar
finns även talrikt, liksom åtminstone
ett utplattat öga.

4. Här finner vi stor likhet med hur gg8
är utförd. Vi kan känna igen ansiktenas skarpa och djupa reliefer. Trappsteget i pilens förlängning är en forcerad uppvallning och dess form stämmer
väl med ansiktsformen på gg8.

Detta verkar ha varit en träningsfolie
för gg-makare, där denne har provat
verktyg, sätt att forma, kanske provat
spår efer omslipning av verktyg.

5. Detta är ett prov på en hårkringla,
på det vis den är gjord på bl a gg6.

Därutöver finner jag för ögonblicket
ingen större mening i att betrakta den
så intensivt. Jag har försökt hitta sätt
att forma, som kunde avslöja släktskap
med gg-makarens övriga alster, men
jag har inte lyckats.
Denna föga uttömmande analys får
nöja sig med stöd i tillhörande fig 47.

Guldgubbe 18.
SHM 25075:1413
Detta 7 x 9 mm stora fragment av
skrynklig guldfolie skulle kunna anses
som utan värde eller bara kuriosa.
Men det är mycket bättre än så. Eftersom det är ett sammelsurium av gjorda
och uppkomna former, så blir den normala analysen av former, kronologier,
verktyg, etc, också onormal. Ändå är
de gjorda formerna och deras placeringar av stort värde på det sättet att

Vi kan då med lite förvåning se att två
gg, 6 och 8, tycks ha förberetts på
samma foliebit. Tittar vi nu noga på
gubbarna 6 och 8, så kan vi se åtskilliga likheter i detaljer trots att dessa
båda gg är synnerligen olika: Ögonen
har samma form och utförande, kringlan är precis likadant utförd på de båda
och även den på denna provbit. Då
kan vi också leta reda på avtryck av
det breda verktyg som har tillverkat
den djupa reliefen på gg8. Den ses på
flera ställen, tydligt vid pilarna 6.
Genom denna till synes värdelösa
skärva får vi kanske en inblick i hur
gg-makarna provade sina metoder och
verktyg för att se resultatet innan de
gjorde den verkliga gubben. Man kan
även begrunda hur precis likadana detaljerna ser ut på provet och slutresultatet. Man kan väl tänka sig att folien
måste vara från samma bit om resultatet
ska bli överförbart till den verkliga
gubben. Tjocklek och legeringsmetal-
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Fig 48. Guldgubbe 18. SHM 25075:1413

Fig 50. Samma gg som ovan, men bilden är ur Excavations at Helgö I, pl 19
(Holmqvist 1961). Vi kan här se att det
fattas en bit till guldgubben. Bilden är
B-sidan, men korrekt vänd, tillskillnad
från den omvända i fig 48, som jag
själv vänt. Denna bild är som synes
vänd upp-och-ner för att mera överensstämma med de stora bilderna.

Fig 49. Guldgubbe 18, men med lite
annan ljussättning.
Foto Fig 48 o 49: Gunnel Jansson,
Raä.
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Fig 51. Guldgubbe 19. SHM 25343:1546

Fig 52.

Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Fig 54
huvudets yta, om det ens var meningen.
Snett ner t v om ögat har materialet närmast smetiga former, vilket tyder på hög
guldhalt.
Fig 53. Detalj av dragningar med mejselverktyg. Snett uppåt höger, i riktningarna
klockan 1 och 2, finns två ytliga dragningar
med platt profil. Dessa är gjorda med ett
mejselverktyg som är ca 0,47 mm brett.
Avsikten med dragningarna är oklar.

Fig 53
Fig 52. Detalj mannens huvud och öga.
Ögat är tydligen gjort med en kantig dorn.
Kring ögats övre kant finns en liten överskjutning av material på några ställen.
Detta har åstadkom mits genom att något
verktyg har lagts på sidan och tryckys
mot kanten, förmodligen för att jämna till

Fig 54. Detalj av spår och formkronologier.
Centralt i bilden är ett spår av verktyget i
bilden ovan, 0,47 mm brett, som har dragits upp åt höger och format en frontuppvallning fram för sig. Därefter har ett trubbigt verktyg med rundad spets ansatts invid uppvallningen, som då har tryckts ihop.
Strax nedanför har samma spets tryckt in i
spårets sida.
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ler inverkar starkt på hur guldet beter
sig vid formning.

fram gg-makarens storlek, dvs indirekt
åldern. Men jag kan det inte.

På SHMs bilddatabas finns gg18 på
ytterligare en bild med lite annan ljussättning. Det är intressant att se hur
olika vinklar på ljuset får olika detaljer
att framträda. Detta är värt att begrunda, särskilt när det talas om ”stämpelidentiska”. För att avgöra likhet måste
givetvis ljussättningen vara exakt lika.
”Gubbarna” 18 är bra exempel.

På A-sidan är nedre högra hörnet
mörkt av skugga. Man kan ana att det
yttersta tillplattade hörnet är märke efter fingertryck. Om ggn i övrigt ger intryck av bristande skicklighet, så är
detta en del av denna.

Guldgubbe 19.
SHM 25343:1546.
Om man offrar den här fulingen som
tempelmynt, blir det missväxt länge.
Gubben är ca 8 x 10 mm stor och hittades vid sållning. Den är inte särskilt
vacker, men eftersom den är formad så
finns anledning att analysera dess former och hur de faktiskt har kommit till.
Motivmässigt kan vi se en kvinna och
en man, som det brukar vara. Kvinnan
står som vanligast till höger, vilket visas av att det faktiskt går att se en
kringla i hennes hår t h. Vi ser mannens arm och hand, kanske även
kvinnans. Vi kanske kan ana rester eller försök till skor. Det finns en ram
omkring hela och i vänsterkanten
hänger en smal remsa som rest efter
friskärningen. Denna remsa skvallrar i
sig själv om att ggn inte har hanterats
särskilt mycket under sin tid i ljuset.
Något som inte finns på andra gg är
de avtryck av fingrar som finns i bl a
vänsterkanten. Jag tolkar den bågformade ytan som avtryck av finger och
nagel som pressar ggn mot underlaget.
I övre kanten finns en nedåtriktad
tunn båglinje i form av en repa på Bsidan och en motsvarande tunn vall
på A-sidan. Den har dimensioner som
kan tolkas som ett veck av nagelbelastning, som sedan slätats ut och blivit delvis kvarstående. Om det vänstra
avtrycket är ett nagelavtryck, indikerar detta en nageltjocklek på ca 0,16
mm på gg-makaren. Radien på bågen
kanske kan ge oss storlek på finger
och ur dessa data kanske vi kan räkna

I brist på normala resonemang kring
denna stökiga gg, kan vi till nöds diskutera detaljer ur ”motivet” och hur
de tillkommit.
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Fig 55. Guldgubbe 21. SHM 25343:2052

Foto: Gunnel Jans-

son, Raä.

Fig 56. Guldgubbe 22. SHM 25726:2593.

Den stora mängd former, av typen
grundformer och bieffekter, som finns
på denna gg uppvisar åtskilligt av intresse för bedömning. Detaljstudierna
ovan ger formkronologier, verktygsidenter och egenheter som bara hör

Foto: Gunnel Jansson, Raä

drivning till. För att folien ska tåla denna misshandel krävs hög guldhalt.
Guldgubben uppvisar utöver vad detaljbilderna visar många spåranfanger
och spårslut, flera överkragningar,
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Fig 57. De verktygsformer som kan uttydas ur formanalysen för gg22. Kanterna på
verktygen måste vara mera rundade än i fig för att inte skära sönder folien. Materialet
i verktygen är högst troligt brons. De platta verktygen måste ha ett kantigt skaft eller
på annat sätt gjort det möjligt för användaren att veta hur mejseln är vänd.
Teckn. förf.

Fig 58. Guldgubbe 23. SHM 25925:3500.

Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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uppvallningar och en mängd kronologier. Att formerna skulle vara stämplade är därmed inte möjligt.

Guldgubbe 20 beskrevs i samma
stycke som gg10, sid 51.

Guldgubbe 21.
SHM25343:2052.
Denna gg är skrynklig och svårtydd,
men det går att se vad den skulle föreställa. Föga överraskande är detta en
man och en kvinna, ansikte mot ansikte. I den vänstra figuren i fig 55 (A-sidan) har jag fyllt i ett antal konturer
som visar motivet. Man kan undra vad
som har gått snett när slutresultatet
blivit så stökigt. Måtten är angivna till
0,85 x 0,85 mm och i grävrapportens
tolkning (Holmqvist 1961:111) anges
den ha sin motsvarighet i gg19. I långt
högre grad har gg21 gemensamma
drag av gg22 och 24. Likheten behandlas senare.
I röran av former kan vi urskilja att
många former som skapar röran, har åstadkommits med ett mejselverktyg
med spetsen ca 0,36 x 0,1 mm. Dessutom finns en smalare mejsel, ca 0,19
mm bred. Dessa har använts på tvärs
och på längden och med olika lutningar, vilket kan ha givit utövaren
god träning i att göra olika saker med
ett verktyg, jfr gg2. Med den smala
mejseln har man ofta bara petat på folieytan, utan att tillsynes åstadkomma
någon nytta.
En fin sfärisk spets kan identifieras,
men kanske bara för de spår som bildar den synliga figuren.
Det kan tilläggas att några spår slutar
vid begynnande sprickor i ggn. Det är
av detta tydligt att ggn började gå
sönder redan vid formningen. Det spår
uppifrån och ner, som går nästan parallellt med vänstersidan är inget vikmärke, utan ett drivet spår som slutar i
skadan. Av skrynklingar kring spåret
kan vi på B-sidan se att spåret är draget neråt och det slutar vid skadan.

Kanske högg verktyget i just där och
slet sönder ggn.

Guldgubbe 22.
SHM 25726:2593.
Gg22 är en av Helgös mest välgjorda
och välbevarade guldgubbar. Motivet
är det vanliga, med man och kvinna
och kvinnan till höger. Eftersom formdetaljer är så väl bevarade kan dessa
ge god information. Angivna mått är
ca 9 x 9 mm.
Vid pilen till vänster på B-bilden kan
ses ett rektangulärt märke intryckt i
metallen. Detta antar jag vara en oavsiktlig träff med ett mejselformat verktyg typ A i fig 57. Det är lätt att hitta
spår av detta verktyg i ggns övriga topografi. Redan det ramspår som avtrycket finns i har samma bredd som
det antagna verktyget. Den totala
bredden på spåret är nästan dubbelt så
stor, men beror på dubbeldragning och
delningslinjen (difflinje) är tydlig i Bbilden. Spåret mellan kvinnan och ramen har också samma bredd, liksom ett
sent tillkommet spår längs kvinnans
hår, från ögats översida och ner åt höger, vilket syns bäst på B-sidan.
På mannens byxor finns på både Aoch B-sidan spår av verktyget A, vilket är en viktig observation. Byxorna

är säkert helt formade med detta verk
tyg, liksom den nästan vertikala
mönstringen av kvinnans och mannens kläden (nedre delarna). I de senare fallen har det hållits snett för att ansluta till de sneda klädkonturerna. På
kvinnans kjortel har nedre konturen
plattats ut när mönstret kommit till, vilket ger besked om kronologi, dvs konturen var först, mänstret senare.
Ytterligare ett märke som jag tolkar
som avtryck av en mejselformat rundad spets finns under kvinnans haka
(pilen). Det är då drygt hälften så brett
som det förra och även detta verktyg
(typ B) har använts flitigt i guldgub-
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bens topografi, främst från A-sidan.
Mannens hår, de främre och undre av
kvinnans klädens konturer, mellan
kvinnans krage och kringla är exempel på den användningen.
Även smalare verktyg med sfärisk
spets (typ C, fig 57) har använts, t ex
vid formningen av ögonens konturer.
Förstärkning av andra konturer (konturering) med detta verktyg kan ses
på mångs ställen, t ex för att på A-sidan skärpa konturerna av spår dragna
på B-sidan. Vi kan t ex se en sådan
från bakom mannens hår obrutet ner
till rundning av hälen. Kvinnans kjortels bakkant har dragits i ordentligt,
kring kvinnans armveck likaså, etc,
etc.
Ett verktyg som typ C, men med större
spetsradie (typ D) har använts för t ex
fötterna. Fotsulorna har dock senare
skärpts med verktyg C från A-sidan.
Även kringlan är formad med verktyg
D, liksom båda halskragarna.
Ett närmast runt verktyg med relativt
platt ände har använts för att göra
båda huvudena, kvinnans ögonmitt
(åtminstone som justering), och den
bula som finns uppe mellan huvudena.
Ögonen är olika, så att mannens öga
är oregelbundet och mindre, medan
kvinnans är större och rundare. Det
kan mycket väl vara så att mannens
öga har varit lika stort och helt runt,
men att en korrigering av mannens
huvud i överkant har suddat ögats
övre kant som sedan lagats med verktyg C och då blivit lite ovalt. Omkring
båda ögonen har ytterligare konturering med verktyg C gjorts.
En intressant detalj syns mycket otydligt på SHMs bild, men desto bättre på
i Burenhult 1991:56. Det är en ring på
axelbulan på mannen. Den har funnits
före slutformningen av armen. Eftersom det framträder så svagt är det
svårt att analysera, men troligen är den
stora bulan som är mannens axelparti
formats med verktyg E, varvid man
börjat med att trycka ner detta i mitten
och sedan genom cirkelrörelser vidga
till slutlig form och storlek. Cirkeln ut-

görs i såfall av ett utslätat veck.
I samband med gg24 påpekas att gg22
och 24 är bildmässigt mycket lika. Detta är så påfallande att samma gg-makare måste vara upphovsperson. Dock är
de inte alls lika i de inre måtten. Exempelvis är höjden på den skrynkliga
gg24 mycket större än gg22. Man
kanske kan tänka sig att gg-makaren
har provat motivet i gg24.

Guldgubbe 23.
SHM 25925:3500.
Denna gg har det vanliga motivet, men
dess utförande är något märkligt. I den
övre delen tycks ansiktena gå vitt isär,
vilket dock kan tolkas på annat vis. I
bildens nederdel syns mannens ben
och kvinnans kläder. Gubben är ca 9 x
11 mm stor.
Genom hela bilden går en vertikal
dragning med ett mycket brett verktyg, ca 1,5 mm brett, och det plana spåret suddar ut viktiga delar av bilden.
Faktum är att det t ex suddar mannens
ansikte, vars öga kan anas i en kvarstående ring och som återställer symmetrin i bilden.
Från guldgubbens övre vänsterkant
(A-sidan) har ett verktyg med cirkulärt
platt tvärsnitt tryckts åt höger in i bilden, dessutom tre gånger åt samma håll
men i olika spår. Mitt i bilden stannar
en av dragningarna i ett spårslut som
avslöjar verktyget. Det är precis likadant i spetsen som det verktyg som
gjort djuptryckningen i överkanten av
gg22. Vad är detta för samband? Lägger man bilderna av gg22 och 23
bredvid varandra, ser man påfallande
likheter både i detaljer och upplägg.
Mitt i bildens B-sida syns tydligt platta
spår av ett drygt 0,30 mm brett mejselverktyg, vilket även detta känns igen
från gg22. Den grova och den smala
sfärspetsen till gg22 känns också igen,
men inte i de former som förstört bilden, utan i de delar där guldgubben
ännu var avsedd att bli lyckad.
Mera om likheter mellan guldgubbar
efter analyserna.
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Fig 59. Guldgubbe 24. SHM 25925:4010.

Guldgubbe 24.
SHM 25925:4010.
Trots en totaltäckande skrynkling kan
vi se att gubbe 24 är en man och en
kvinna i den vanliga positionen. Vi
kan se ögon, huvuden och hår, liksom
en suddig hårkringla. I nedre kanten
kan vi med lite hjälp se kvinnans utplattade fötter och underkanten av
kjorteln och vissa stråk i dess mönster.
Hjälp i betraktelsen kan vi få genom
att studera gg22, vars huvuden, hår,
ögon och kringla väl - men inte helt överensstämmer med gg24, liksom diverse former på den kvinnliga nederdelen. Dock är måtten mellan överdelens former och underdelens inte alls
desamma; gg24 är större på höjden.
Gg 24 är ju dessutom misshandlad så
att i stort sett ingenting på mitten ges
några säkra former.
Yttermåtten på denna gg anges till ca
8 x 9 mm.

Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Hur ska vi då se relationen mellan
gg24 och gg22? Med ledning av andra Helgö-gg kan vi uttolka att det finns
”övningsgubbar” t.ex gg18, dvs sådana folier där olika grepp och metoder
har provats utan avsikt att göra någon
fullständig bild. Vi kan tills vidare anse
att gg24 är en repetitionsövning för
gg22, där motivet gg22 provas och där
gg-makaren lär känna och kan justera
verktygens spetsars egenskaper. Vi
kan se hur en rad företeelser som är resultat av drivning och dessa verktygs
användning borde kunna ses även i
gg22 på samma sätt som för gg23. Låt
oss se:
Mellan ögonen på gg22 och 24 skiljer
mindre än en tiondels mm! Ögonen på
gg24 är lika stora som kvinnans ögon i
gg22, och ögonspåret är gjorda med
det spetsigaste sfärverktyget. Av det
grövre sfärverktyget ser vi ganska
mycket från B-sidan i gg24, bl a mannens hår och former däromkring. Det
smala mejseldonet syns talrikt, mest i
form av massvis av ”peppringar” över
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gg 24´s yta. Inte heller den breda mejseln tycks tjäna ggns utveckling till
någonting vettigt, utan är mest tillsynes planlöst dragen i ggns nedre halva
i riktning klockan 11.
Överensstämmelsen i verktygslådan
för gubbarna 21 - 24 (fig 57) är alltså
mycket stor.

Guldgubbe 25.
SHM 25075:1186b
Egentligen är det fånigt att kalla denna lilla bit för guldgubbe, men eftersom den har formats, så finns alltid något att säga om den. Storleken är ca 2
x 6 mm och därmed den överlägset
minsta av fyndtypen på Helgö.
A-sidan har en avlång platå mellan två
i botten rundade spår. Då uppstår frågan varför det är spår och varför inte
en platå upptryckt av en uppåtstående del i en patris. Svaret är att platån
på undersidan (B-sidan) är ett skarpt
hörn. Och platåns kanter på A-sidan
är också skarpa och t o m något upptryckta till en kant och delvis uppvallning längst upp i bilden.
Vid formning med patris skulle inte
denna kant eller uppvallning uppstå,
utan över patrisens formkant skulle
folien dras och bilda en rundad övergång ner mot sidorna på A-sidan. Se
vidare fig 19, sid 29. Därför kan även
denna lilla flisa fullständiga bilden av
att alla gg på Helgö har formats genom drivning med spetsar av olika
slag och utseenden.

Guldgubbe 26. SHM 2621.
Denna gg(fig 61) är enligt uppgift försvunnen, vilket i arkivsammanhang
brukar betyda att den finns på fel ställe. Den bild som visas här är gjord från
en färgdia och kvaliten på själva ggn
är ganska bra.
Dess mått är endast 7 x 7 mm vilket
gör den till den minsta fullständiga figuren från Helgö. Det är detta som gör

Fig 60. Guldgubbe 25. SHM 25075:1186b.
Foto: Gunnel Jansson, Raä

att dess former är något grova. Exempelvis är ögonlinjerna breda och ansiktet saknar smådetaljer så när som på
munnar och stiliserad kringla på kvinnan. Mannen har en oproportionerligt
lång arm till kvinnans rygg och kvinnan har ett grovt randigt mönstrat nedre kläde.
På grund av det lilla formatet har tillverkningen gjorts lite annorlunda, även om den i princip är den vanliga.
Sålunda har från B-sidan kropparna
gjorts i ett stycke, komletterade med
arm, mönster och ram. Därefter har den
vänts och inte bara konturerats utan
flera viktiga motivformer har gjorts från
A-sidan. Ögonen som vanligt, men
mannens ögonlije är inte gjord hela
varvet. Huvudena har markerats från
kroppen med en fin sfärisk spets med
rätt stor spetsvinkel, vilket är samma
verktyg som gjort mönster och ram
från B-sidan. Fingrarna och munnarna
är gjorda med detta verktyg, liksom utrymmet mellan kringla och huvud, men
då vidgat genom rymning. Samma
verktyg har gjort den tydliga kontureringen av armen.
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Fig 61. Guldgubbe 26. SHM 2621

Foto: ATA

Guldgubbar från andra platser.
Efter denna genomgång av Helgös
gubbar vill jag kortfattat hantera ett
fåtal andra guldgubbar enligt samma
koncept. Det är en gubbe från Östergötland och de två välkända från
Bolmsö i Småland, de senare är ytterst
lika varandra och dessutom hittade i
en grav, vilket är ytterst ovanligt. I
samband med patriserna går även en
dansk gubbe i analys.

Svintuna, Krokek i Östergötland. SHM 21517
Den här ggn (fig 62) är naturligtvis
tillverkad med samma metod som de
från Helgö och vad jag främst vill visa
i detta sammanhang är de mycket tydliga repor som ett verktyg har gjort vid
tillverkningen. I och med att de är så
tydliga och ger så definitiv och lättfunnen verktygsidentitet, ger det även
en mycket rik information om hur olika former i ggn har gjorts.

I fig 62 (B-sidan) kan vi kring brösthöjd se spår efter ett verktyg som har
gjort repor både här och där. Vi kan se
att fingrarna är gjorda med detta verktyg, liksom åtskilliga kontureringar.
Bland de senare är rutmönstren intressanta. Vi kan där se att kontureringen
har skett när hela rutmönstren är klara,
dvs verktyget har stuckits ner i maskorna mellan upphöjningarna och där
plattat ut folien så att rutmönstret framträdet bättre på A-sidan. Nästan alltid
har verktyget träffat rätt, vilket kräver
en synnerligen stadig hand och goda
ögon. Rutorna är ca 0,35 mm i fyrkant
och verktyget är ca 0,28 mm brett.
Detta verktyg har även använts för att
göra kragarna, som på mannen har
spetsar neråt. Även dessa spetsar har
utförts med en obegripligt hög precision. På många andra platser på ggn
har detta verktyg varit framme och
finjusterat, t ex kring ögonen.
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Fig 62. Guldgubben från Svintuna i Krokek, Östergötland.

SHM 21517

På mannens ena stövelliknande ben
har verktyget till synes obefogat gjort
ett par parallella streck.
Nedre kanten av mannens hand är
konturerad, dock utan repor. Högst
troligt är att det är samma verktyg,
men med kortäden av dess mejselform
mot folien. Sådana alternativa använd
ningar av mejselverktyg har även
konstaterats på ett antal Helgögubbar.
Ser vi noga efter, syns samma sorts
smala konturering på mannens fotsulor, men där finns repor på de vertikala
delarna som styrker det nyss sagda.Vi
kan då mäta verktygets tjocklek till

Foto: Gunnel Jansson, Raä.

strax under 0,1 mm, vilket är vanligt för
mejslar. För att inte skära sönder folien
krävs att spetsen är väl polerad och
guldet lödigt. I förbigående kan också
påpekas att fötterna, både kvinnans
och mannens har utsatts för plattning
från A-sidan. (Detta har ingenting med
begreppet plattfot att göra).

Bolmsö i Småland
Två stycken helt lika guldgubbar har
hittats vid prästgården i Bolmsö socken i Småland. Fyndplatsen var unikt
nog en grav och i den fanns flera guldföremål. Ovanligt är även att de har
kanterna invikta.
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Fig 63. Guldgubbarna från Bolmsö i Småland. SHM 14535 A-B
Foto: Gunnel Jansson, Raä.
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Den besynnerligt stora likheten mellan
dessa två gg kunde vara ett bekymmer
för meningen att de penndrivits och
det var det också, en stund. Faktiskt
var det dessa gg som först fick mig att
förstå att guldfolier libland lades ihop
och tillsammans drevs till två likadana
gg. Likheten behöver inte bli så stor
som för Bolmsögubbarna, vilket beror
av en hel rad faktorer, men som har
gemensamt att folierna har en tendens
att gå isär, så att formerna inte blir riktigt desamma. Dessa två gubbar har
dock tydligen suttit väl ihop under
hela arbetet, till skillnad från t ex gg
10/20 från Helgö.
När man ska analysera ett sådant här
par, måste begreppsbilden vara stadig
för att hålla ordning på tankarna. Först
måste man utröna vilken som har varit
överst i paketet och således även vilka
ytor som var exponerade och vilka
som var slutna i mellanskiktet. Därvid
kan man konstatera samma fenomen
som för Helgö 10/20, nämligen att en
sida av de som ligger mot varandra är
matt och en är blank. Detta är ingen
slump, utan är medvetet gjort för att
folierna inte ska kladda ihop och bli
svåra att sära efter arbetet. Det är just
viktigt att ytorna är olika, blank och
matt. Detta innebär också att de blir
svårare att hålla ihop vid tillverkningen, vilket ordnas genom att göra
styrklackar i formen i ett tidigt skede. I
Bolmsö-fallet är det ”mittbenan” på
gubben, samt nertryckningen mellan
de två ”stolsben” som finns under
honom som är de inledningsvis gemensamt gjorda styrningarna. Själva
stolsbenen har tillkommit senare.
I bilden, fig 63, har jag numrerat ytorna med en siffra 1 - 4 på gubbarnas
magar. Yta 2 och 4 är även omvända
horisontellt för att motsvarande former ska vändas åt samma håll och bli
lättare att förstå. Man slipper vända
dem i huvudet.
Längst till vänster i bilden är den bildyta (1) som har legat överst i paketet
och bildat dess A-sida. Till höger om
den är dess matta baksida (2), varifrån
ingen bearbetning har skett. Mot den-

na matta sida har nästa sida (3) legat.
På den har heller ingen bearbetning
gjorts. Längst till höger (4) är då paketets B-sida på vilken egentligen bara
en mängd kontureringar har gjorts.
Dessa kontureringar syns ganska bra
på paketets A-sida (yta 1), men framför
allt på sida 2, vilket tyder på att folierna legat väl an mot varandra.
De bildskapande formerna har således
utgått från sida 1. Detta är skälet till att
vi har hål i den ggn. Hålen har blivit av
att man har fått trycka extra där och
denna gg har fått ta belastning för
formning av båda gubbarna. Guldet
blir då även tunnare i bottnarna av
djupa tryckningar på denna översta gg
än på den undre. Från yta 4 görs även
tryckningar, men som sagt bara kontureringar, vilka inte belastar alls så
mycket.
Guldgubbarnas ena krage har nästan
helt suddats ut vid kontureringen från
yta 4 (syns bäst på yta 2). På yta 1 kan
man se att den vänstra kragen har varit
formad men återformad bakifrån.
Av ovanstående kunde man alltså förvänta att bieffekter har uppkommit på
sidorna 1 och 4, vilket stämmer i högsta
grad. Man kan t ex se att bältet är sent
tillkommet, för att gg-makaren har missat och dragit övre spåret lite för långt.
På sida 1 är kanterna på spåren ofta
mycket skarpa, vilket beror på två saker. Dels är trycket på denna övre folie
hårt pga att trycket ska forma två gg
samtidigt, dels är dessa linjer hårt och
vasst konturerade från sida 4. Det senare syns då givetvis ännu bättre på
yta 3.
Dessa dubbelgubbar innehåller mycket
information om hur deras tillverkare resonerade och betedde sig, samt hur deras verktyg såg ut. Ovanstående har
bara skummat på ytan i denna infobank.
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Försök till likhetsgruppering av Helgös guldgubbar
I nedanstående uppställning försöker
jag nå en likhetsgruppering av guldgubbarna för att eventuellt kunna
skaka fram olika gg-makare. Jag är ytterst medveten om att jag ger mig ut i
mycket osäkra marker med detta. Ett
stort argument mot att överhuvudtaget indela såhär, är det faktum att de
gg som är väl utförda kräver mycket
stor erfarenhet av arbetet. Det innebär
att gg-makarna måste ha tillverkat väldigt många fler gg än de som hittats på
Helgö och som inte har hittats, troligen
för att de har gått forlorade i samband
med tillverkning, kanske genom omsmältning. I detta sammanhang är det
även intressant att ta med ggn från
Slöinge som jämförelse, en gg som jag
är helt säker på har samma person som

tillverkare som de närstående från Helgö. Den nödvändiga träningen kanske
därför har skett på annan plats än Helgö.
Indelningen nedan är gjord efter närheter i utseende, arbetssätt och ibland
verktygsidenter. Det föll sig så att de
grövsta och enklast formade kom först
på skalan, vilket dock kom sig av utseendet som sådant och inte grovheten.
Bilderna beledsagas av text som ger
resonemangen mera bakgrund.

Fig 64. Jämförgrupp 1
(ej i inbördes rätt skala)

gg15

gg13

gg6

gg12
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Jämförgrupp 1
De första fyra gg i bildserien har alla
ett grovt utseende. Alla utom gg13 har
dessutom den likheten att kvinnan
och mannen tycks kyssa varandra. Gg
13 har utförandemässigt stora likheter
med gg15. Gg6 liknar gg 12 på stilen
och i detaljer som att kvinnans hår
verkar rinna ut ur kringlan och att rutmönstret är gjort likadant.

Jämförgrupp 2
I nästa grupp är variansen rätt stor. En
del säkra bedömningar finns, men de
ligger inte som en kedja, utan har
sidutlöpare. Gg16 har likheter i klädseln med de fyra första, samtidigt som
gg16 börjar få den hamsterliknande
ansiktsformen.
Näsbalkarna är ganska horisontella,
vilket de brukar vara när ingen
”bubbla” ska placeras mellan personernas pannor, vilket är fallet i grupp
3, dvs fr o m gg22. Samtidigt har gg16
en del drag av gg3 längst ner, men
dessförinnan utvecklas hamsteransiktena ytterligare i gg5 och 8. Dessutom
kan vi se en likhet mellan gg1, 13 och
den endast 7 mm stora gg 26 i sättet
att hålla armarna och det triviala sättet
att mönstra kläderna.
Gg26 och 4 har samma sätt att hålla
den synliga armen och har samma grova utförande av den. Bilderna är dåliga men om man trixar med dessa i datorns bildbehandling ska man finna att
likheterna är ännu långt mycket större.
Gg 4 har nedre kläden som börjar likna gg3, 5 och 8 i utförandets ytterkonturer, dvs med forcerad uppvallning med senare väl utförd konturering. Den oordnade flisan gg18 har i
analysen visats ha en hel rad detaljer
som överensstämmer med gg8, som i
sin tur är mycket lik gg5 i utförande,
upplägg och storlek. I de senare kan
vi även se favoritvinklar i kvinnans
kläde och mannens framben har knäet
långt framme. Mannens hand är lika
utförd och placerad i båda dessa gg.
Släktskapet är tveklöst, vilket gäller
även mellan gg8 och den inklämda
gubben från Slöinge i Halland.

Vi ser favoritvinklarna, vi ser kvinnans
huvud och kringla lika utförda. Männens huvuden är helt lika uttänkta och
har samma djupdragna triangel under
hakan. I denna triangel är kvinnans
ena hand formad med samma uppvinkling av tummen. Slöingegubben är
lite dålig i ytkvalitén, men likheterna är
så många att jag inte tvekar om att det
är samma gg-makare som har varit i farten. Det är fågelvägen över 40 mil mellan fyndplatserna och vi kan fundera
hur det har gått till. Eftersom guldgubben från Helgö är mera säkert utförd,
skulle vi kunna dra den slutsatsen att
den är gjord senare, dvs att gg-makaren kommit till Helgö från Slöinge och
fortsatt denna sin syssla och blivit
skickligare. Och det finns flera av denna gg-sort i Slöinge. Min dåliga bild är
ett utsnitt och uppförstoring av ett julkort från Hallands länsmuseer.
Gubbe 16 har två mycket lika motsvarigheter från Slöinge. Även här är likheterna så slående att säkert samma
person har gjort alla tre. Många frågor
uppstår ur detta, och många möjliga
och spännande svar.
Att göra övergången från gg5 och 8
till gg3 och 1 kan se svårt ut, men om
vi med datorns hjälp pressar ihop gg3
till proportioner som gg5, blir bilden s a
s en annan, fig 66. Ansiktena på de två
gg blir närmast identiska och klädena
syns vara gjorda med samma teknik
och handlag. Detta är två av de allra
mest välgjorda guldgubbarna från Helgö.
Vi kan nu se att ansiktena i gg3 och
gg1, tillsammans med de delar av kroppen som finns på gg1, är mycket lika
utförda. Kroppskonturerna, kringlan,
sättet som mannen håller handen på
kvinnans axel är mycket lika och därför anser jag att samma person har gjort
båda.
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Fig 65. Jämförgrupp 2
(ej i inbördes rätt skala)

gg26

3 st Slöinge

gg4
gg16

gg18

gg8
gg5

gg3

gg1
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Fig 66. Guldgubbarna 5 och 3, där den senare (högra) är ihopklämd med
dator för att visa dessa gubbars faktiskt stora likhet i stil och utförande..
Foto: Gunnel Jansson, Raä.

Bildarrangemang. förf.

Jämförgrupp 3

Jämförgrupp 4

Efter detta kommer vi in i ett gäng gg
som har sina näsor sänkta till nära rät
vinkel mot varandra. Samtidigt är
många av dessa försedda med en driven ”bubbla” högst upp mellan personernas pannor. Om näsorna ursprungligen är sänkta för att få plats
med bubblan är osäkert, men alla har
inte bubbla.

På det fjärde figurbladet fortsätter
ggna att ha bubbla uppe i kanten,
ibland två stycken. De två översta,
gg14 och 7, är mycket lika i formerna
och stilen. Detta gäller både ansiktsform och kläder. Vi behöver inte tveka.
I sin tur är gg7 synnerligen lik gg2 i utförandet av särskilt huvudena, även
om gg2 är åtskilligt speciell i detaljer,
mest i kläderna. Detaljrikedomen i gg2
ska måhända ses som en utveckling,
vilket passar bra med att den är sist i
kedjan.

Gg 19, 21, 22 och 23 är samma motiv,
men i olika utförande. Gg21 är på bilden omöjlig att tolka, men i analysen
framgår att det helt säkert är samma.
Även stilen på gg11 hör definitivt hit.
Nr 23 ovanför är svårt tillknycklad
och delvis utslätad, men stilen sitter
där och kvinnans kläde kan jämföras
med gg22 ovanför. Skadorna har
gg23 fått redan vid tillverkningen. Att
gg17 är med här beror på att det finns
verktygsidentiteter gemensamma med
de övriga, se analysen.

Parallelt med återkoppling till gg14 ligger gg 9, 10 och 20, där huvudformer
känns igen, liksom de framskjutna hakorna. Gg10 har stor likhet med gg2 i
arrangemanget under hakorna och vid
mannens hand. Tidigare har i analysen
konstaterats att gg10 och 20 är foliepar och därmed mycket lika i plan.
Ringarna på gg10s kläder finns även
på gg9.
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Fig 67. Jämförgrupp 3
(ej i inbördes rätt skala)
gg24
gg22

gg19
gg23

gg11

gg21

gg17
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Fig 68. Jämförgrupp 4
(ej i inbördes rätt skala)
gg7
gg14

gg20
gg2
gg10

gg9
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Kort diskussion
Bildgrupperna som de här presenteras
på olika bildsidor, har sorterats fram
efter likheter av olika slag. Det kan
vara likheter i bilden, egenheter i tekniken eller stilen. Därvid uppstår fenomenet att likheterna ändå är rätt stora
mellan de gg som ar mest lika mellan
de olika grupperna. Hur ska vi förklara
detta? Det hade varit lättare om grupperna hade varit helt olika.
Till detta kan vi rimligtvis tro att en del
av gubbarna inom gruppen inte har
gjorts av samma gg-makare, eftersom
olikheten i skickligt utförande är för
stor. Detta trots att motiven är bildmässigt rätt lika. Ett exempel är grupp
3, där en del är mycket dåliga. Å andra
sidan kan vi resonera så att vi har en
utvecklingskedja i skicklighet.
Därmed måste vi återigen påminna oss
att för att nå skickligheten att göra t
ex gg5 krävs att man gjort många
gånger flera guldgubbar än de som
hittats vid Helgö. Kanske vi har hittat
var tjugonde för varje guldgubbemakare och att det vi ser är stickprov från
den successivt ökande skickligheten.

Till detta har vi det faktum att t ex
gg16 har direkt motsvarighet i två
guldgubbar från Slöinge. Frågan uppstår, huruvida guldgubbemakaren eller
guldgubben har färdats, kanske båda.
Därvid är det min mening att penndrivning av så lika gg måste ske i ett sammanhang, både i tid och plats. Dvs, jag
anser att guldgubbar har färdats mellan
Helgö och Slöinge, dock okänt i vilken
riktning. Intressant är då att se ytterligare gg i samma jämförgrupp (gg16)
har nära släktingar i Slöinge.
Är det en slump att Slöingegubbarna
hamnar i samma jämförgrupp? Jag tror
inte det, utan ”hamster-utseendet” går
igen, till skillnad från övriga jämförgrupper. Ser vi noga på de två nedre
Slöingegubbarna, så kan vi se många
drag av varandra, trots att de egentligen inte är lika. Vi ser här nästan en
kedja av ökad skicklighet från gg16
via Slöinge till gg8, 5, 3, osv.
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Patriserna, ett urval
Mina studier av patriserna har samma
tekniska inriktning som för guldgubbarna. En avsikt med studien är att
kritiskt granska grunden för det till
synes reflexmässiga utnämnandet av
dessa och andra bronsbilder till patriser för tillverkning av guldgubbar.

Uppåkra 1
Patriser från Uppåkra i Skåne har hittats i två mycket olika exemplar, fig 74
nedan. Det totala antalet patriser är
därmed 8 st, varav 5 i Danmark (Hårdh
1999, Söderberg 2000, Naestved museum).
Patris nummer 1 har ansetts som patris
för guldgubbe A, fig 75 t v. Guldgubbarna A, B och C, är funna vid Bornholms Sorte Muld, där totalt ca 2300
st gg har hittats. När patris 1 har blivit
utsliten har en ny patris med samma
motiv tillverkats och fått bli verktyg
för ggB, osv. Watt menar alltså inte att
alla gg A - C har gjorts med patris 1 (jfr
Söderberg 2000).

Watt ser det som att patrisen 1 är nött
av gg-stämpling och har ersatts av en
nyare. Man kan undra hur de sista
guldgubben såg ut från den patrisen.
Den tekniskt medvetne inser lätt att
gg-tillverkning inte kan nöta ner patrisen till det tillstånd den har i fig 74.
Dessutom kan man lätt se att patris 1
inte alls överensstämmer med gg A. i
fig 75. Skillnaderna är flera och tydliga. Något samband - utöver motivet mellan denna bronsbild från Uppåkra
och guldgubbarna på Bornholm finns
alltså inte.
Eftersom t ex håret på bronsbilden
syns tydligt och varje hårdel har en
buktig form i tvärsnitt och delningsspåren är kvar, så kan nernötningen
inte vara så stark som man först tycker
sig se. Uppförstorat syns även att delningsspåren mellan hårdelana är breda.
Gg-pressning skulle ju inte alls nöta på
det viset utan främst på topparna, se
dock nedan. Detta bör innebära att
denna bronsbild inte har haft särskilt
mycket djupare relief än som den har
nu. Bilden är helt enkelt grovt formad
och någon mönstring på kläderna, som

Fig 74, Patriser från Uppåkra i Skåne. Foto: Bengt Almgren, LHUM.
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Fig 75. Guldgubbar från Sorte Muld, varav den vänstra har setts som verktyg för en guldgubbe från Uppåkra i Skåne (fig 74, t v).
Teckning: Eva Koch

Watt menar är bortnött, har rimligtvis
aldrig funnits. Den djupare relief som
guldgubbe A skulle kräva av sin patris, har sannolikt heller aldrig funnits.

även vara skadat av ambitionen att
göra hårmönster i det pålagda lodet.
Hårmönstret närmast huvudet synes
dock vara format från början.

Runt kanten på ”patrisen” A syns
spår av ribbning, utom nere till höger.
Sådan ribbning är mycket svår att åstadkomma i ett så relativt hårt och
lättsprucket material som brons. Det
krävs att en spånavskiljande bearbetning görs i svackorna mellan ribborna
för att närmaste ribban inte ska riskera
att skjuvas bort. Från bilden vill jag
nog tro att bildmakaren har misslyckats eftersom han tycks ha använt kniv
på åtskilliga ställen. Inte heller där kan
man alltså reservationslöst skylla på
nötning.

Min slutsats är alltså att denna bronsbild är grovt utförd och därefter blivit
mera polerad än nernött. Denna typ av
polering uppstår t ex i en byxficka efter någon tid. Därmed kan bilden inte
ha varit patris för guldgubbetillverkning, åtminstone inte en fullständig gg,
utan är en bild som är gjord i samma
anda som guldgubbar. En fördel med
denna bronsbild framför guldbilderna,
är att man kan bära den med sig i dagliga livet. Jag föreslår att den istället för
patris ges benämningen enkelsidig
bronsbild. De kan då skiljas från de
”guldgubbar” av brons, som finns i
det bornholmska materialet och som
kan fortsätta att ha populärbegreppet
bronsgubbar.

Vid patrisgubbens hår syns dessutom
något märkligt. Håret går ut över ribbningen och min tolkning är att man i
något skede har gjort en pålödning av
material där och format bredare utrymme för hår. Denna tolkning kan stödja
en hypotes kring guldgubbe C i Watt
1999:186
Ribbningen intill på detta ställe tycks

Inte heller begreppen ”stempelserie”,
som guldgubbarna A - C kallas, och
”stämpelfamilj”, vilka båda tar stämpling för givet, är särskilt lyckade.
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Uppåkra 2
Därmed är turen kommen till patris nr
2, den största av de tre. Den är ca 21 x
13 mm stor, 2,5 mm tjock, och avbildar
en kvinna vänd åt vänster med en bägare framför ansiktet. Motivet är vanligt på guldgubbar från danskt område. Det ”föremål” som sticker upp ur
bägaren tror jag är avbildning av den
ånga som bildas ovanför varm dryck.
Den varma drycken kan mycket väl
vara blod från ett nyslaktat djur. Runt
figuren finns en ribbad ram, något som
också är vanligt på danska guldgubbar, men är mera ovanligt på svenska.
Patrisen är mycket detaljerad och trots
viss korrosion är mycket små detaljer
bevarade, t ex gradbildning från dess
tillverkning med skärande verktyg.
Nötningen är ytterst minimal och kan
bara ses som svag poleringseffekt på
de ytor som sticker upp mest, t ex utkanten av den ribbade ramen.
Vem som helst kan se att patrisen trots sin detaljrikedom - inte är finbearbetad, utan har många skarpa kanter
i bildformerna. Den är ”ruffig”. I en
patris som ska användas för att tillverka pressprodukter i tunn guldfolie,
vore denna ruffighet ett mycket stort
bekymmer. Guldfolien ska ju inte bara
tänjas ut, utan även dras över en del
kanter, varvid risken för foliebrott är
stor. Även risken att folien häktar tag i
ojämnheter är stor i patris 2, se fig 76.
Den ribbade ramen är svårt skadad
och efter dessa skador skulle det definitivt bli misslyckade guldgubbar.
Ribbramen har brutits bort, vilket visas av den skarpa kanten inåt ovanför
kvinnans huvud. Den är alltså inte
försvunnen av vare sig nötning eller
korrosion. Kanten ligger i nötnings-lä
från kvinnans huvud och har inte blivit ens polerad.
Blank är däremot fotsidan av bronsbilden. Kanten har ingen ribbning
kvar alls och även lä-lägen är blanka.
Det senare kunde bero på pålödning
av material efter grundtillverkningen.
Svackan i ramen under kvinnans

främre fot har små men tydliga repor av
bearbetningsverktyg, troligen fil.
Det är min mening att bildens inre är så
ruffigt och oputsat att den inte kan användas för tillverkning av guldgubbar.
Om man ändå hade försökt, skulle man
få stora problem. Om det till äventyrs
ändå hade lyckats, skulle detta ge en
bild från stämpelsidan som skulle vara
en avbildning av ruffigheten och någon ruffighet av det slaget har jag aldrig någonsin sett på en guldgubbe.
Slutsatsen är återigen att detta är en
bild som gjorts i samma anda som guldgubbarna, men av tjockare brons. Den
har som jag ser det aldrig använts för
att göra guldgubbar och jag finner då
ingen anledning att kalla denna ensidiga bronsbild för patris.

Fig 76. Detalj av patris 2 från Uppåkra.
Ytan i detaljerna är grov och formerna
ojämna. En guldgubbe gjord med den här,
om det ens är möjligt, skulle snabbt avslöja
sig. Formerna är dock i rätt format som en
driven guldgubbes A-sida, dvs den sida
som ska betraktas. En gg från denna patris skulle ändå få en mycket utslätad form
jämfört med formerna på bilden. Bl a därför
menar jag att även denna bild av brons är
avsedd att tittas på, inte göra mediokra
gulldgubbar med.
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Järrestad
”Så tillverkades guldgubbarna!” var
rubriken på ett genmäle till min artikel
”Hur tillverkades guldgubbarna?” i
nr 1/2000 av Populär Arkeologi
(Söder-berg 2000). Låt oss betrakta
några av argumenten.
Åtskilliga av argumentaten tog sin utgångspunkt i en patris enl. fig 74, t h.,
med en figur av en guldgubbe i positiv relief och med skaft (som är mycket
längre än figuren visar). Patrisen har
provats med pixe-analys för att se vilka grundämnen som finns i ytan av
materialet.

tivt från underlaget. Lägg märke till att
avkletat guld inte kan jämföras med
förgyllt brons, som har ett mycket
tunnt skikt mellan brons och guld där
dessa metaller ingått legering. Därvid
går den galvaniska processen kortsluten och mycket långsammare varvid
guldet kan bli kvar mycket länge.
Var kommer då guldet i pixe-analysen
ifrån? Låt oss först lägga märke till att
skaftet och själva patrisen är två delar
som lötts ihop. Bitarna har enligt provningen olika guldinnehåll i ytorna.

”Patrisen analyserades översiktligt på
tre valda områden, på präglingsytan,
invid präglingsytan och på handtaget.
På de två förstnämnda analyspunkterna fanns ungefär lika mycket AU (guld),
något hundratal ppm (points per millimeter) medan mätpunkten handtag inte innehöll någon mätbar guldhalt.”
”Fyndet och resultatet visar med all
önskvärd tydlighet, i likhet med tidigare
forskning, att guldgubbar framställdes
genom präglingar med patriser. Detta
hindrar dock inte att en del präglingar
kan ha efterbearbetats på olika sätt,
exempelvis om slitna patriser användes
vid framställningen.”

(Jag gör medvetet långt citat för att
det inte ska dras ut ur sina sammanhang.)
Nå, är inte detta en nära-döden-upplevelse för mina tankar om drivning av
gg? Nej, knappast. Pixe-analysens
bakgrundstanke är, såvitt jag förstår,
att det ska ha kladdat fast guldpartiklar på bronsytan och att dessa är indikerbara idag.
Om patrisen har använts mot en guldfolie har säkert sådan avkladdning
skett. Att det skulle sitta kvar sådana
partiklar efter över tusen år i den
skånska myllan är däremot svårt att
tro. Skälet är främst att guld och brons
i fukt bildar ett galvaniskt element
som får bronset att fräta bort under
guldpartikeln. Och detta går relativt
snabbt. Därvid lösgörs guldet effek-

Fig 77. Patrisen från Järrestad med en
präglingsyta ca 8 x 10 mm. Skaftet nertill
är mycket längre än det avskurna på bilden.
Foto: Bengt Almgren, LHUM.

Präglingsytan och utanför densamma
har samma guldhalt, vilket borde tyckas vara åtminstone lite märkligt. Själv
tror jag att om man vände på hela
verktyget och gjorde motsvarande
pixe-analys, så skulle resultatet bli detsamma. Varför, jo för att guldet som
kletat av är borta för länge sedan men
det finns en liten inblandning av guld i
själva bronset. Halten skulle då vara
100 ppm (parts per million), dvs 0,01%.
Detta är ingenting märkligt eftersom
guld kan vara en förorening i kopparen redan från gruvan, eller kan ha tillkommit vid alla omsmältningar som
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förhistoriskt brons kan ha utsatts för.
Det senare kanske särskilt i aristokratiska miljöers verkstäder där guld (t ex
guldgubbar) hanterades. Att handtaget inte innehöll något mätbart guld
beror då på att den bronsen har en
mera föroreningsfri historia. Med dessa argument hade det även varit intressant att prova t ex tenn- och blyhalt på samma sätt som guld. Elementärt är också att man vid denna typ av
provning bestämmer ”bakgrundsstrålningen” av guld i grundmaterialet, vilket tydligen inte skett.

dessutom med skarpa hörn. Tror vi på
den möjlighten i t ex patrisen på bilden, som är 8 x 10 mm stor? Nej, det
går inte.

Har då denna patris inte använts för
tillverkning av guldgubbar? Jodå, eller
rättare sagt, vi kan inte veta om den
användes till mera än försök. Det förefaller ju naturligt att man även provade prägling med stämpel.

Möllegårdspatrisen från Bornholm och dess gubbar.

Låt oss ändå noga betrakta patrisens
bild. Det är ingen vacker syn, och då
menar jag inte att den är korroderad.
Mera ser jag på utförandet, som ytligt
sett stämmer. Här finns kvinnan och
mannen, här är byxor och kjortel, här
är ögon och fötter. Ramen är ribbad
som så ofta där nere i det dåtida blivande Danmark. Ändå kan vi se att
guldgubben i patrisen är mycket grovt
utförd och inte till närmelsevis så noggrant som en riktig gubbe skulle kräva. Och detta beror inte (bara) på korrosion. Var finns ens möjligheten till
armar som paret håller varandra med?
Ögat är groteskt stort och dess spår
mycket ytligt.
I artikeln sägs att ”Motivet är präglat i
djup relief, men korrosion gör bilden
något otydlig.” Ja, delvis mycket djup
relief, så djup att den bara med svårighet liknar en riktig guldgubbe, som
bara har riktigt djup relief på ett fåtal
ställen, vanligast kring den vertikala
mittminjen. Djup relief som tillverkas
med pressning riskerar att sätta fast
folien, varvid den kommer att trasas
sönder vid borttagandet.
I en riktig guldgubbe i denna storlek
(ca 1 cm) finns även spår som skulle
kräva uppåtstående långsträckta kammar i patrisen som är ca 0,1 mm tjocka,

Mitt sammandrag av resonemanget är
att säkert har man försökt göra guldgubbar med denna patris, åtminstone
har man helt säkert haft avsikten, men
om det lyckades vet vi inte. Och om
det lyckades så blev det en ganska
märklig guldgubbe, lätt att se hur den
har tillverkats.

Som ett exempel på att avritade patriser och guldgubbar inte kan vara
grund för tillverkningsanalys ska jag
här något hantera patrisen från Möllegård på Bornholm.
Bilderna närmast nedan är från Margrete Watts artikel i ”Fynden i centrum” som handlar om Uppåkrafynden
(Watt 1999). I artikeln visas patrisen
från Möllegård och dess guldgubbe
som exempel på sådana parbildningar.
Bilden längst ner till vänster är hämtad
från en Internetsite med adress
http://geocities.com/loddfaf/brakt.html

och med titeln "Die Goldblechfiguren
aus Sorte Muld, Bornholm" av Margrethe Watt.
I det översta bildparet kan vi lätt se att
bildöverensstämmelsen mellan gg och
patris är mycket god, även om det
finns skillnader. Mätningar inom bilderna ger mycket stor likhet både vad
gäller interna avstånd och vinklar. Vi
får dock observera att guldgubben är
avbildad på A-sidan, medan patrisen
avses motsvara guldgubbens B-sida.
De två nedre bilderna är teckningar av
samma guldgubbe. De är skapade av
samma tecknare vid olika tidpunkter.
Överensstämmelsen vid en hastig blick
är stor, men om vi då mäter interna mått
och vinklar blir överensstämmelsen
med patrisen mindre god. Man kunde
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Fig 78. Patrisen längst
till höger och guldgubben till vänster. De är
som synes mycket lika.
Teckning: Eva Koch i
Watt 1999.

Fig 79. Samma guldgubbe avritad av samma tecknare vid olika tillfällen. Trots att det
är samma gg skulle jag själv inte utgå från att de båda ens är stämpelidentiska. Den
bild som är ritad tillsammans med patrisen (den mittre) är mycket mera lik patrisen än
den vänstra, som dock tycks vara mera lik den verkliga ggn längst till höger. En del
av differanserna kan hänföras till olika belysningsvinklar vid de olika avbildningstillfällena, men inte allt.
Teckningar: Eva Koch i Watt (odat.), resp. Watt 1999.
Foto: John Lee, Nat.museum, Danmark
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misstänka att de översta två bilderna gg och patris - är något anpassade till
varandra för att uppfylla tanken om
guldgubben som tillverkad med patris.
Eller kanske har tecknaren helt enkelt
varit noggrannare vid teckningen
bredvid patrisen. Vad som är väsentligt för frågorna kring hur guldgubbar
har tillverkats är att det är nödvändigt
att utgå från fotografier av mycket
hög kvalité och att även baksidorna
är fotograferade liksom en infotograferad måttskala. Då kan man rättvist
jämföra, mäta, bedöma och slutligt avgöra frågan utan det tolkningssteg
som alltid finns i den ritade bilden. Att
därvid även kunna använda bildbehandlingsprogram i dator är en möjlighet som faktiskt kan göra fotot bättre
än den verkliga guldgubben.
Just en sådan perfekt bild på Möllegårdspatrisen och dess förmodade
guldgubbe ställde Margrethe Watt till
mitt förfogande. Fotot, skapat av John
Lee, har jag använt för analysen nedan.
Av ovansagda framgår att jag inte utifrån de ritade bilderna kan avgöra om
patrisen är en verklig patris eller inte.
Patrisen sägs av Watt vara verktyg för
70 stämpelidentiska gg. Sätter vi då in
fotot av guldgubben, ser vi svårigheten att rita av en gg och använda den
som jämförelse, eftersom bl a ljussättningen har stor inverkan. I detta fall är
skillnaden mellan fotots guldgubbe
och patrisen ändå alltför stor för att
utnämna bronsfiguren till guldgubbens patris. Den ritade fig 78 (till
vänster), har ändå samma skillnad till
den ritade patrisen som uppmätning
visar.
Så långt om svårigheten att avgöra
tillverkningseffekter via en ritad bild.
Den lilla bula vid ögat som Margrethe
Watt menar finns på både patris och
gg (Watt 1999) stämmer inte i läge i
förhållande till ögats centrum. På patrisen är läget för bulan räknat från
ögoncentrum 0,85 mm och ca 48°
(från vertikal), medan dess läge på gg
är 0,70 mm och ca 63°. Skillnaden är
således mycket stor och guldgubbens

bula kan inte ha uppstått av denna
patris. Vad är då denna bula som finns
på väldigt många av snarlika gg från
Sorte Muld? Ja, om man studerar den
nu behandlade ggn, kan vi se att bulan
är gjord som en särskild liten dimple
från B-sidan. Den är alltså inte någon
spåranfang eller annan bieffekt, utan
en avsedd form. Vi kan då jämföra med
några gubbar från Slöinge, som har två
streck över ögat. Det synes troligt att
detta är en signatur för just den gg-makaren, och vi kan kanske göra en liknande tolkning av bulan från Sorte
Muld-mannen.
På samma sätt som ovan kan vi på
punkt efter punkt notera betydande
avvikelser i mått mellan patris och gg.
De klart flesta avstånd är större på patrisen än guldgubben. Om det hade
varit tvärtom, kunde detta ha förklarats
med att ggn hade plattats ut i efterhand och därvid blivit större, eller att
den består av rel. hårt guld som fjädrar
tillbaka efter pressning. Men så är det
alltså inte.
De mest signifikanta tecknen på att
patrisen inte har gjort denna guldgubbe är ändå guldgubbens entydiga
tecken på att inte alls vara pressad. Det
finns t ex inte någonstans på ggn repor eller flytlinjer vinkelrätt mot formriktningar, vilket blir fallet vid pressning. En stor mängd bieffekter indikerar entydigt att guldgubben är tillverkad med penn-drivning, medan tecknen på pressning helt saknas.

Guldgubben
Man kan - som ovan - mäta överensstämmelser och komma fram till olikheter eller likheter. Men även om det
vore full överensstämmelse mellan patris och gubbe, kan vi på annat sätt se
att patrisen inte har gjort guldgubben.
Detta beror på att guldgubben själv
som berättar om sin tillverkning, vilket
tidigare konstaterats i samband med
Helgö-analysen. Därför kan det vara
lämpligt att lite översiktligt bedöma
verktyg, formkronologier och andra
bieffekter som talar om hur man har
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Fig 80. Guldgubbe från Sorte Muld på Bornholm, vars tillverkning tillsammans med ca 70
andra har ansetts ha skett med Möllegårds-patrisen. Bilden är ett utsnitt av ett foto som
Margrethe Watt har ställt till mitt förfogande. Texten och måttskalan är mina kompletteringar: OBS! Om du har svårt att få ögonen att ställa in sig rätt till perspektivet, vrid
boken och se bilden från höger!
Foto John Lee

burit sig åt. Tillverkningen är helt
gjord med penndrivning och det använda verktyget föreslås i fig 81.
Den mycket övervägande delen av
formerna är gjorda med den trubbiga
mejseln i fig cc. Det har t ex använt för
tringlarna i mannens kläde, genom att
hålla det snett. Samma verktyg har
konturerat den formen på B-sidan genom vertikala tryckningar

Formerna framme vid munnen och näsan är alla gjorda med mejseln. Först är
nässpåret gjort och därefter munformerna. Detta eftersom det finns en
uppvallning från munformerna i nässpårets främre ände.
Samma sak har hänt när rillningen
(gjord med mejseln) framför gubben
har kommit att tryckas upp något när
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Fig 81. Förslag till det verktyg som använts för guldgubben i analysen av
Möllegårds-patrisen.
Teckn. förf.

man med mejseln gjorde staven
(scepter), som han håller, från B-sidan.
Avbrott har gjorts för handen, vars
fingrar också är tryckta med mejseln.
En konturering är även gjord mellan
rillning och stav, vilket på B-sidan förstärker stavens uppvallning mot rillningen.
Även den andra handen är gjord så.
Den främre handen är ömsesidigt konturerad från båda sidorna. Från A-sidan är detta gjort efter konturering av
spåret utmed rillningen, vilket syns av
ytterst små uppvallningar.
Staven är gjord och/eller konnturerad
efter munnen, som plattats till något
av staven. Fötterna är gjorda med mejseln, vilket syns tydligast på ”ovanlädret”, där längsgående dragningar
är gjorda likadant på båda fötterna.
Denna utplattning är gjord sent i fotens tillkomst. Benen och mellanrummet mellan dem, är gjorda ganska tidigt. De måste ju vara formade som del
av underlaget för trianglarna i klädet.

De runda fotknölarna är gjorda sent,
men inte sist. En konturering av fötternas undersidor är gjord så att de har
tryckt till den bakre fotknölens spår en
aning. Det är vid just denna ljussättning inte möjligt att avgöra i vilken
ordning staven och foten är gjorda.
Annars har verktyg varit framme och
jobbat på fötterna många gånger, vilket gör bedömningar svåra.
Håret är grundformat med mejselns
hörn från A-sidan och konturerat med
det sfäriska verktyget (fig 81) från Asidan. Ansiktets yta är repig på B-sidan vilket beror på att mejselverktyget
har varit ojämnt i eggen. Här kan vi
mäta ganska precis 0,5 mm breda skurar av repor. Vi kan nedanför huvudet
se att den ytan är gjord tidigt, t ex
långt före trianglarna i klädet. Ögon
och hår, liksom nässpår, är gjorda efter
ansiktet. Ögat är konturerat inuti från
B-sidan, vilket syns av den skarpa
kanten på toppen av ögonspåret. En
sådan skarp kant kräver formning från
samma sida och kräver en formande
kraft från sidan, i detta fall inifrån ögat.
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Som synes finns på denna gg ovanligt
tydliga formkronologier och eftersom
så få verktyg har använts är denna gg
ovanligt lätt att analysera, jämfört t ex
med gubbarna från Helgö.
Tvivlet som uppstod ur de tecknade
bilderna och fotot får alltså full näring
vid finstudie av situationen. Kort sagt:
Möllegårdspatrisen har inte varit med i
formningen av nämnda guldgubbe,
som i sin tur inte är pressad med någon patris överhuvud taget. Men vad
är då patrisen för något och vad har
dess funktion varit? Svaret är nog
synnerligen enkelt och samma som
anförts kring de övriga patriserna,
nämligen bilder i brons som skapats
för att likna guldgubbar.
Av de danska och skånska patriser-na
var inledningsvis den här från Möllegård svårast att avvisa, mest pga att
tecknade bilder på patris och tillhörande gubbe var ytterst lika. Men
återigen är det själva guldgubben som
visar vägen, inte befintligheten av ett
föremål som fått den arkeologiska benämningen ”patris”.

Patris med handtag - Naestved

ter Egesborg har trånga spår som flankeras av rejäla grader. Det finns inga
tecken på att man har försökt ta bort
graderna eller putsa den. Dessutom
finns negativa släppningar, dvs ställen
där folien kan pressas in under delar av
patrisen och det blir då mycket svårt
eller omöjligt att ta bort guldgubben
utan att trasa sönder den.
En lösning kunde vara att pressa guldfolien mycket svagt, så att de farligt utvecklade och låsande formerna inte
uppstår. Därvid är det uteslutet att slå
med klubba eller hammare på dynan
som klämmer folien mot patrisen (eller
tvärtom), utan istället varsamt trycka
med tummen på patrisen som formar
guldgubben mot en underliggande dyna. Då uppstår inte den djupa relief
som ”fyllning” av patrisen skulle ge
och vi hamnar ändå på halva vägen.
Det som jag just beskrivit lär ha blivit
en tydlig verklighet för den som har
försökt. Och om ingen har försökt
trimma verktyget, skulle ingen gg bli
gjord med denna patris. Därför tvingas
jag se det så, att man kan ha försökt att
göra guldgubbar med detta verktyg,
men man har rimligtvis inte lyckats.

I detta läge finns då en gäckande patris kvar, den från Vester Egesborg på
Själland, fig 2. Att den, liksom patrisen
från Järrestad i Skåne, behöver en särskild hantering är att de till synes har
ett handtag. Den från Järrestad har jag
tidigare kommenterat. Från Naestveds
museum har jag fått en bild av mycket
hög kvalite av den danska och har
kunnat studera den in i detalj.
Denna patris förbryllar något. Det
hade varit enkelt att säga att den är en
verklig patris som har kunnat fungera,
vilket var min första reaktion, men jag
är tveksam. Som jag tidigare har
nämnt krävs av en patris, som ska
pressa guldfolie till guldgubbe, att
dess former är noga utformade så att
folien släpper lätt efter formningen.
Dessutom ska den ha stor ytfinhet och
den får inte ha grader som riskerar att
skära sönder folien. Patrisen från Ves-

Fig 82. Vester Egesborg-patrisen i
Naestveds museum. Foto: Jens Olson
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Penn-drivningens verktyg
I texten ovan har patriserna i det närmaste helt kasserats som metod för tillverkning av guldgubbar. Istället har
en metod jag kallar penndrivning anförts som tillverkningsmetod. Vid den
metoden används pennliknande verktyg med spetsar av olika utföranden,
som dels kan dras med en tryckning
mot folieytan, dels bara tryckas för att
få ett märke eller form på ytan. Genom
detta arbete bygger man upp en volym av folieformer.
Vi ska nu se om de verktyg som kan
ha använts för penndrivning är så
osynliga i det arkeologiska materialet
som det kan förefalla. Vad vi behöver
är pennliknande verktyg med spetsar
som kan formas om och justeras och
som är tunnare än en millimeter. Längden ska vara bekväm för användningen, dvs ungefär 15 cm. Ett principexempel ses i fig 81.
Faktum är att det finns ganska gott om
sådana föremål, men deras benämning-

ar är anpassade till andra uttryck för
deras tolkade användningar.
Ett grundkoncept är naturligtvis stylus,
dvs ritspennor att rita på vaxtavlor
med. Låt oss se på några sådana. Enligt
analysen ska de vara gjorda av metall,
men det är klart att vissa större former
kan även göras med verktyg av ben.
De senare ger en naturlig smörjning
men har en del andra begränsningar.
Låt oss se vad som kan finnas i fyndlådan.
Figurerna nedan, fig 83, visar exempel
på romerska sylusar av brons resp av
ben. De yttersta spetsarna på de svarvade benstylusarna är ungefär likadana och för gg-tillverkning kan det vara
svårt att få t ex en hållfast mejselformad spets med den vanliga tjockleken
0,1 mm. Detta är dock inte något stort
problem i materialet brons. Att materialet är hållfast gör också att man kan
göra en lång smal spets som kan bli
nya spetsformer vartefter behoven va

Fig 83. Romerska stylusar, de vänstra av brons, de till höger svarvade av ben.
Efter Björklund 1996
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Fig 84. Föremål av brons från Helgö, SHM 30710:855. Tidigare tolkad som sländten eller
kirurgiskt instrument. (Bilden är samma som fig 1)

rierar. För gg-verktyg som inte är cirkelsymmetriska är det dessutom viktigt att skaftet har inbyggda indikatörer för hur spetsen är riktad, indexerad.
Detta är inte möjligt på benstylusarna i
den högra bilden, vilket heller inte behövs när de har rund spets. Bronsspetsarna på bilden är inte symmetriska och vridningsläget kan avläsas i
plattan på skaftet.
Dessa stylusar anses ju vara avsedda
att skriva på vaxtavlor med. Detta är
synnerligen intressant med tanke på
att vax förekommer i mina resonemang
kring dynmaterial för penndrivning av
guldgubbar. Ur detta samband kan åtskilliga funderingar göras. Var de som
skrev med stylus på vaxtavlor samma
personer som gjorde guldgubbar? Innebär det att guldgubbarna egentligen
inte alls har med guldsmide att göra?
Vilka var guldgubbemakarna? Var det
bokföringskunniga handelsmän som
gjorde guldgubbar av helt andra skäl
än vi har tänkt oss?

Helgö
Redan tidigt i denna skrift har jag
gjort gällande att en ”brons-ten” som
hittats vid Helgö kan ha använts för
gg-formning. Faktum är att jag tänkte
mig ett sådant verktyg för gg-tillverkning långt innan jag råkade se det på
SHMs hemsida. Låt oss se närmare på
tenen, fig 84.
Verktygets format är väl anpassat till
att ligga bra i en hand, som vilar mot
ett underlag medan arbetet pågår. Den
ena änden förefaller på fotot ha en fa

sad spets, medan Julie Melin (Melin
2001:129) berättar att den andra ursprungligen har haft fyrkantigt tvärsnitt. Dessa egenskaper passar utmärkt
för gg-tillverkning eftersom vanligen
en rund (ofta fasad) spets har använts
omväxlande med en mejselformat fyrkantig, se t ex fig 81. Den fyrkantiga
spetsen är formad som en krok, vilket
även ger möjlighet att med själva kroken göra större kormer, t ex huvuden
på en gg. Kroken ger även en indexering av hur spetsarna är riktade.
Dateringen anges till vendeltid eller
möjligen tidig vikingatid, vilket även
detta passar bra. Dock torde tillverkningsdatum för ett sådant tidigare
okänt föremål vara svår, men rimligtvis
kan den vara tidigare.
Eftersom fyndtypen är tidigare okänd
finns ingen tvärsäker tolkning. Ett förslag har varit sländten, dvs axeln i en
slända, som dock vanligen brukar göras av trä vid denna tid. Ett annat förslag har varit någon typ av kirurgiskt
instrument, t ex starrnål. Jag vill inte
förkasta något av förslagen, men med
övertygelse tillföra ytterligare ett.
”Tenen” från Helgö reser därmed upp
som min favorit till hur ett specialgjort
verktyg för gg-formning kan ha sett ut.
Att man hittade den just vid Helgö är
särskilt roligt.
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Andra penndrivna föremål
Här ska mycket kort göras en utvikning kring
det faktum att metoden som format guldgubbar även har format andra föremål.
Metoden att göra former i tunt guldbleck
tycks generellt anges som pressblecksteknik
(t ex Knape 1994). Det tycks t o m som om
metoden att med spetsar driva fram sådana
former inte uttryckligen berörs i litteraturen,
vilket är något förvånande. Nu ska genast påpekas att jag inte har fördjupat mig så intensivt i den saken. När Kent Andersson i sin
avhandling (Andersson 1995) berättar om
dekorerade guldlöv och andra hängen från
guldskatten i Bangstrup (Dk), anger han
pressblecksteknik som tillverkningsmetod för
dessa. Pärlor med inifrån driven dekor anges
dock som just drivna. Det verkar allmänt i
litteraturen som att små plana figurer alltid
anges som pressbleck, medan former i buktiga ytor förstås som drivna.
Som benämning på metoden har jag valt
penndrivning, vilket syftar på de pennliknan-

de verktyg som har använts. Nyss nämnda
löv och hängsmycken är för mig uppenbart
gjorda med penndrivning, fig 85 - 86.
På dessa guldlöv skulle man kunna göra en
analys och hitta verktygsidenter, formkro nologier och mycket annat, precis som på guldgubbarna. Till bilden nedan, fig 70, nämner
Andersson att en av de formade små figurerna
(den nederst i mitten) ser ut som
ansiktet av en guldgubbe, vilket är helt riktigt, men då snarast av dansk typ. Ingen av
föremålen på dessa foton är likt ett annat, vilket borde vara ett bekymmer för meningen att
de tillverkats med pressblecksteknik. Med
metoden penndrivning är olikheten tvärtom
det naturliga. På lövet längst ner till höger
finns fem droppformade figurer vilka sinsemellan är olika, vilket visar att det inte ens är
puns som har använts, utan olika formade
spetsar som tryckts och dragits mot ytans
baksida.
Smyckena i figurerna 85 - 86 är från slutet av
300-talet, alltså en bit före den tid som anses
vara guldgubbarnas folkvandrings- och vendeltid.

Fig 85. Lövfmade hängen, del av guldskatt från Brangstrup i
Danmark.
Efter Andersson 1995:42
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Fig86. Lunulaformiga hängen, del av guldskatt från Brangstrup i Danmark. Nedre bilden uppförstoring av det nedre
högra hänget i översta bilden.
Efter Andersson 1995:41

Hängenas proveniens har tydligen diskuterats
mycket, men Ukraina har nämnts ha motsvarigheter i dekoren. Det tas då för självklart att
föremålen har införts därifrån, men med tanke på att metoden kan utföras synnerligen
mobilt, kan man undra om det är hängena eller deras tillverkare som har förflyttat sig från
Ukraina till Danmark.
Detta är en fundering som givetvis uppkommer även kring gg16 från Helgö och dess

paralleller från Slöinge.
Med penndrivning som tillverkningsmetod,
uppstår ett annat sökfält med andra komponenter i en mycket vidare formvärld. Vi ska
nu fortsätta ut i den världen. Kent Anderson
har i sin avhandling, kammat igenom romartida guld i Norden och i den har vi en lätt åtkomlig och omfattande källa som jag har använt flitigt, t ex ovannämnda hängen från den
välkända Brangstrup-skatten i Danmark.Bo-
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taniserar vi vidare i Andersson 1995 sid 150 151 kan vi hamna på Öland och hitta pärlor
av guld, bikoniska. Den översta av dessa pärlor, fig 87, kan vi lätt se är ornerad med
tryckmärken av en rund sfärisk spets. Detta
känns i gg-världen igen som lättpuns.

Fig 87. Pärla av guld från Hulterstad på Öland.
Foto: ATA

Fig 88. Pärla från Bredsätra på Öland.
Foto: ATA

Fig 90. Fasad spets av runt verktyg för drivning
av former i pärlan i fig 81. Verktygsformen känns
igen i guldgubbemakarens verktygslåda.
Teckn. förf.

Den nedre pärlan har ett mera komplicerat
mönster som gjorts så att först ett rutmönster
har drivits, antingen med hjälp av en dragen
spets eller ett linjalliknande verktyg som
trycks längs spårens lägen. Efter detta görs en
lättpunsning med ett verktyg som är runt och
har fasad spets till form som fig 90. Sådant
verktyg finns också i gg-världen och figur 90
är lånad från beskrivningen av gg15.
Till kommentarerna om pärlan i fig 88 kan
fogas att de längsgående spåren är gjorda
först, därefter de runtomgående och sist intryckningarna. Det är därför lätt att se det jag
kallar formkronologi i detta exempel.
Ovanstående två exempel torde inte vara särskilt uppseendeväckande. Kanske beror detta
på att ingen skulle komma på tanken att pärlorna är stämplade med patris.

Fig 89. Avritat mönster på pärlan i fig 88. Ett verktyg – fig 90 – har gjort intryckningarna tvärs över
spåren.
Teckn. förf.

Ytterligare ett exempel på pärla med tydligt
penndrivna former visas i fig 91. Pärlan är
från Ungern och är gjord av två halvor som
var för sig fått sina bilder genom penndrivning, mest inifrån men även utifrån. Därefter
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Sigtuna
Pärlan ovan har jag valt som ett mellansteg
av pärlor med äkta filigran, till
pärlor med ”fejkad filigran” som gjorts helt
med penndrivning. Vi får då bege oss till Sigtuna och titta på pärlor som hittades vid utgrävning i den dåtida hamnnivån, fig 92.

Fig 91, Guldpärla med filigran och ansiktsmasker
från Szarazd-Regöly i Ungern.
Efter Andersson 1995.

har filigranen lötts på och halvorna fogats
samman genom falsning. Formerna har i sina
detaljer betydande likheter med guldgubbar
och kanten är rillad som många danska gg.
Spår är dragna på framsidan för att lägga filigranerna i, ett fenomen som kan ses på en del
brakteater.

Vad skulle nu sådana ha med guldgubbar att
göra? Ja, filigran betyder att det är rillade trådar pålödda på grundstommen, i detta fall
pärlkroppen. Vid en hastig blick på pärlorna i
fig 92 kan detta ses som självklart. Har man
erfarenhet av penndrivning och tittar ännu lite
närmare så kan man se annat. Det är nog inte
pålödda trådar, utan det är uppdrivna vallar
som har konturerats så hårt från utsidan att de
har fått underskärning. Pärlorna är av guldfolie och fig 93 visar hur de är gjorda. Att göra
så har paralleller i andra pärlor, t ex från
Bornholm (sic!).

Fig 92. Filigranpärlor av guld från Sigtuna. Pärlorna är 6 – 7 mm stora. Hundratals hittades på 1000-talets
botten vid utgrävningar (Tesch 1996). Foto: Gabriel Hildebrand, Raä
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Tillverkningsgång, fig 93:
A. En liten halvsfär med brätte tillverkas genom drivning av guldfolie med en dorn, ca 6
mm diam och mot ett mjukt underlag, kanske
vax.
B. Med penndrivning ”ritar” man de spiralspår som ska bli de ”pålödda trådarna”. Arbetet görs inifrån med halvsfären kvarsittande i
sitt dornade läge i vaxet. Hålet i toppen görs
också och där tillses att man får en bra och
hel utkragning. Även pärlans krage skärs till
format.

C. Kulhalvorna tas bort ur vaxdynan genom
att vaxet värms upp. Halvorna sätts på en
dorn som passar väl i formen, kanske samma
som formade halvan. Med en drivpenna kontureras nu de uppdrivna vallarna så att de får
en skarp kontur och om möjligt underskärning för att riktigt likna pålödda trådar. Öppningen kragas om så att kanten blir ru nd och
stark och något liknar en tråd, även den.
Denna kragformning är dock inget ”fusk”.
I fig 92 syns genombrott i materialet på några
ställen utmed ”tråden”. Dessa har råkat uppstå vid kontureringen och diametern på verktygsspetsen kan här ses och mätas.

Fig 93. Tillverkning av filigranpärla med “fejkad filigran”. Teckning förf.

!106

D. Sist sätts två halvor ihop och de utkragade
kanterna falsas ihop. Pärlan som bildas har
låg hållfasthet och i detta läge gäller det att
vara försiktig så att den inte brakar ihop när
man håller i den. Pärlan är därmed färdig.

havet. Fig 94 visar en 2 cm stor bild av guld,
som tydligen har varit fastsydd på kläder och
därmed bör ha varit tjockare än våra gg. Annars är motivet av samma sort som på en gg,
två personer som höjer en bägare. Kanten
runtom är rillad, såsom de danska ofta är.

Man hittade ”flera hundra” av dessa pärlor
men de är i övrigt sällsynta. Metoden att tillverka pärlor av två tunna halvor och dessförinnan forma dess detaljer är dock inte
ovanlig, vilket den ungerska pärlan nyss är ett
exempel på.
Om man vill kalla de trådliknande vallarna
för fusk beror på oss själva i nutiden. Vi kunde lika gärna kalla det för ett utslag av produktutveckling, eller produktionsutveckling.
Hur som helst blev ju resultatet lyckat, eftersom vi fram till nu, och ytterligare ett tag
(antar jag), varit övertygade om de pålödda
trådarna.
Fig 95. Skytisk guldgubbe från ca 300 f.Kr. Gudinnan Tabiti sitter och skyten dricker ur en bägare. Det är många som hanterar dryckesbägare på
guldgubbar.
Foto: Erimitaget i St Petersburg

Motivet sägs illustrera en text hos Herodotos,
vilket gör denna gg mycket äldre än de skandinaviska, ca 300 f Kr. Tyvärr envisas författaren med att ange tillverkningsmetod som
”stan-sad”, vilket den naturligtvis inte är. Till
hans fördel vill jag dock citera något om utförandet av en skål, som utförts i samma teknik:

Fig 94. Skytisk guldgubbe från ca 300 f Kr.
Foto: Erimitaget i St Petersburg

Skyter
Efter Sigtuna ska vi resa en bit åt sydost, rejält utomlands, till skyterna, dvs ungefär dagens Ukraina. Det brukar ju sägas att guldgubbar är en genuint skandinavisk produkt.
Det är ganska sant, men det finns klara paralleller på skytiskt område, dvs norr om Svarta

”Reliefen är utförd i drivet arbete och avtecknar sig i fördjupning på skålens insida. Oregelbundenheter i djurens form visar, att
konstnären inte använt sig av matris utan utfört varje djurgrupp individuellt och efterbearbetat dem med gravstickel.” (Aron
Andersson et al. 1979:61)
Det sista som sägs motsvarar det jag kallar
konturering, vilket inte utförs med gravstickel
utan med en noggrant rundad spets. En grav-
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stickel är ett skärande redskap och är alltför
riskfyllt för att användas här. Både guldgubben och skålen finns i Erimitaget i St Petersburg.
Där finns även guldgubben i fig 95. Här
anges ingen tillverkningsmetod, men ramen
är dekorerad genom punsning till linjal och
bilden i övrigt uppenbart driven. Denna gg är
3,5 cm hög, dvs ganska stor.
I den bok jag tagit dessa senare exempel,
Guldet från stäppen (Aron Andersson et al
(red) 1979), finns ett stort antal produkter i
den genre jag kallat penndrivning. Det som
vanligen skiljer den från vanlig drivning är att
penndrivning hanterar så minimala dimensioner, vilket kräver viss speciell teknik, men i
övrigt är metoderna lika. Tyvärr är metoden
drivning inte erkänd på alla föremål där den
förekommer, vilket jag inte vet orsaken till.
Författaren tycks föreslå stans och gravstickel
så fort tillfälle ges, trots att det verkar uppenbart att det är drivning på fri hand. Drivning
kan även användas för att sätta ihop plåtar,
vilket även används av plåtslagare.
Ursprung
Redan tidigare i denna skrift har metodens
utövning härletts till Ukrainsk område (fig 85
o 86). I de senaste exemplen med skytiska
guldgubbar förstärks den bilden, ofta inkluderande ett starkt grekiskt inflytande. Vi har då
en möjlig kunskaps- och traditionskälla för
den metod som våra guldgubbar långt senare
skulle komma att formas med.
Ändå har vi t ex i ovannämda Öländska pärlor metoden i användning i ”guldgubbeområdet” under romersk järnålder och efter guldgubbetiden i Sigtuna-pärlorna. Med detta vill
jag peka på att den metod som jag visar ha
använts för gg-tillverkningen - penndrivning inte är något okänt och konstigt i sin samtid,
utan en normal del i den arsenal av metoder
som guldsmidet använde i guldgubbarnas tid.

Brakteater
Andra användningar för penndrivningen är en
del brakteater. Allmänt kan man säga att alla
guldsmidets metoder använts vid tillverkning
av sådana, men de har lite tradition att representera pressblecksteknik (t ex Burenhult
1991:206), vilket sällan torde vara helt korrekt. Särskilt tydlig brukar D-brakteater
framvisa metoden penndrivning.
Goda exempel på stor likhet är de fem brakteaterna från Vånga i Östergötland. De ser
mycket lika ut, men en teknisk besiktning
visar att de inte är alldeles lika. De är med
säkerhet penndrivna.
Delslutsats
Med dessa framförda exempel har jag velat
visa att fenomenet penndrivning funnits i användning någonstans i Europa under hela vår
järnålder. De äldsta tecknen är från förromersk järnålder då metoden praktiseras i området norr om Svarta havet.
Med dessa enkla resonemang hävdar jag att
- metoden penndrivning är ett utvecklat lån
från området norr om Svarta havet.
- metoden fick spridning till Skandinavien via
goterna (vilket ska ses mera som en idé än ett
hävdat faktum)
- metoden penndrivning fanns, genom bland
annat brakteaterna, etablerad i skandinaviskt
område när guldgubbarna började tillverkas
med delvis samma metod.
- metoden användes även för annat än guldgubbar.
- metoden användes även efter guldgubbarnas tid.

Sammanfattning
Denna skrift behandlar tillverkningen av
guldgubbar och utgår från författarens tek-
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niskt grundade tveksamhet till att denna har
skett med stämpel eller presslecksteknik.
Analysen avser guldgubbarna från Helgö nära
Stockholm, men även några ytterligare hanteras som exempel.
Analysen grundläggs genom indelning av
guldgubbarnas motivformer i 8 st grundformer och bestämning av hur dessa kan ha
frambringats. Till detta redogörs för ytterligare små oavsiktliga former och omständigheter
som har uppstått vid tillverkningen av dessa
grundformer och det är ofta i dessa små bieffekter som bevisen för tillverkningsmetoden
ligger.
Grunderna för stämplingens teknik gås igenom i tillämpliga delar, och vilka spår sådan
tillverkning skulle ge.
Den efterföljande analysen av guldgubbarnas
tillverkning utförs på bilder av dessa, både
fram- och baksida. Därvid är Historiska museets bilddatabas den främsta källan, vilken
nås via Internet.
Den länge förhärskande meningen om tillverkning med patriser skärskådas, inklusive
danska exempel.
Den här anförda tillverkningsmetoden synes
ha använts för andra föremål och ett antal exempel visas, liksom en trolig mening om metodens geografiska/kulturella ursprung.

Resultat
Ingen verkar ha ägnat sig åt några mera ingående studier av tillverkningen av gg. Det
tycks som att man alltid har haft som utgångspunkt att de är formade med patriser
och detta har då blivit så självklart att ingen
har behövt studera saken vidare t ex tillsammans med tekniker som är väl förtrogna med
plastisk bearbetning av metall. Resultatet har
blivit att det som skrivs om guldgubbetill-

verkning och patriser ofta har blivit slentrian
och önsketänkande.
Min studie visar att grundformerna i en
guldgubbe kan åstadkommas med såväl drivning som stämpling (patris), men bieffekterna är vanligen helt metodspecifika. Det innebär att man med denna skrift som handbok
kan bestämma hur en viss guldgubbe är formad. Detta sker genom att noga studera
högupplösta foton av gubben och dessa foton
ska vara från både fram- och baksida och ha
genomtänkt ljussättning. Fotona studeras med
fördel i dator.
Ett entydigt resultat av studien är att Helgös
guldgubbar är formade utan användning av
stämpel (patris) och inga som helst stämpelspecifika bieffekter har påträffats. Detsamma
gäller de därutöver studerade gubbarna från
Bolmsö och Krokek. Dessutom framgår att
en guldgubbe från Bornholm, vilken har visats fram som exempel på stämpling med patris, alls inte är gjord med stämpel, utan med
samma metod som de från Helgö.
Penndrivning och dess verktyg
Efter den genomförda studien är det min
övertygelse att inte någon guldgubbe i Sverige har formats genom stämpling, om ens någon guldgubbe någonstans. Den metod som
har visats vara använd för guldgubbarna från
Helgö är drivning med pennliknande verktyg
med olika former på spetsarna. Metoden har
jag därför givit beteckningen penndrivning.
Tre grundtyper av spetsformer har därvid kun
nat beskrivas:
- symmetriska sfäriska spetsar, vanligen 0,2 0, 35 mm i diameter.
- mejselformade spetsar, vanligen upp till 0,6
mm breda.
- trubbiga runda spetsar, vanligen omkring
0,5 mm i diameter
På just Helgö har hittats ett bronsföremål som
liknar ett verktyg med dessa egenskaper. Fö-
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remålet har varit svårtolkat, men sländten eller kirurgiskt instrument har föreslagits. Själv
bär jag meningen att detta är det enda verkliga verktyg för guldgubbetillverkning som
hittills har hittats och kunnat förstås.
Spetsarna har ibland fått speciella utformningar, t ex fasningar för att uppnå viss effekt. Till detta kommer ett antal speciella,
vanligen tryckande, verktyg av typen enkla
punsar, t ex med rörformig spets för att göra
ringar. På grund av den ringa kraft som får
anläggas på dessa har jag valt begreppet lättpuns.
Som delresultat har framkommit att man vid
drivning av guldgubbar åtminstone i några
fall haft textilt underlag, vars bindningstyp i
ett fall har kunnat bedömas vara ”bruten, omkastad kypert”, dvs tyg av lyxkaraktär.
Patriser
Översiktligt har några bronsföremål - hävdade som patriser - givits teknisk bedömning.
Av dessa är tre från Sverige (Skåne) och två
är danska. Därvid har visats att guldgubbar
som föreslagits som deras produkter inte kan
ha formats med dessa patriser. På tekniska
grunder kan det starkt be-tvivlas att dessa
”patriser” ens har kunnat forma guldgubbar,
vissa exemplar med skaft möjligen i form av
misslyckade försök.
Benämningen av dessa bronsföremål som
patriser, som bevis på stämpling, är gjord på
vaga grunder och har ofta karaktären av cirkelbevis. Med stöd av studiens resultat föreslås att benämningen patris (och matris)
endast bör användas om det kan visas att den
har använts för pressning av bilder, eller att
den utan tvivel har sådana tekniska egenskaper att det är klart möjligt och rimligt. Sådana
egenskaper är frikostiga släppvinklar, stor
ytfinhet och avsaknad av grader.
Om inte detta kan visas bör ett bronsföremål
med guldgubbemotiv kallas t ex ensidig bild

av brons. Det danska begreppet ”pregefamilie” bör på samma sätt ersättas med t ex motivfamilj, vilket är neutralt till tillverkningsmetoden. ”Prege-” bör av samma skäl användas endast när stämpling är konstaterad, annars ersättas med varianter av form eller
formnings-.
Viktigaste resultatet
torde vara
att varje guldgubbe själv berättar om sin
tillverkningsmetod och de verktyg som då
har använts. Detta oavsett hur många patriser man anser har hittats och vilka likheter
som än kan hävdas.
Litteratur och resultat
Diverse litteraturstudier i ämnets kringområden har givit ytterligare resultat:
Utöver själva guldgubbarna har åtskilliga
andra föremålstyper delvis tillverkats med
penndrivning. Plana former i miniatyrstorlek
brukar tillskrivas pressblecksteknik, vilket
vid närmare studier måste avvisas till förmån
för penndrivning.
Ofta förläggs proviniensen för dylika föremål
till området norr om Svarta havet, nuvarande
Ukraina, och Czern-jachov-kultur, skytisk
kultur etc, med grekiskt inflytande.
Överraskande nog finner vi i vår förromerska
tid skytiska guldgubbar i området, vilket innebär att dessa inte är fullt så genuint skandinaviska som vi brukar säga.
Penndrivning som metod finns i romersk
järnålder representerat i Sverige av pärlor,
brakteater, mm.
Exemplen avslutas med överraskningen att
filigranpärlor av guldfolie som hittats i Sigtuna inte har pålödda trådar utan dessa ”trådar”
är penndrivna former gjorda för att likna trådar. Denna upptäckt av ”fejkad filigran”
grundas på teknisk bedömning och små
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egenheter i formerna som bara uppstår vid
pennformning.
Upptäckten
Det är naturligtvis inte jag som har upptäckt
penndrivning som metod, men metoden förefaller inte vara tidigare formulerad i nutida
arkeologiska sammanhang. Produkterna som
den skapat förefaller ha fördelats mellan brgreppen ”pressbleck” och ”drivna arbeten”
utan närmare reflexion. För järnålderns guldsmeder var metoden naturligtvis välkänd.

Epilog
I denna skrift analyseras och tolkas guldgubbarnas tillverkningsmetod. Analysen
har helt utgått från observationer av guldgubbarnas form och yta. Observationerna
har överförts till den enda tekniskt möjliga metod som kunde frambringa formerna
och dess små bieffekter. Till detta fick jag
även konstruera de verktyg som kunde ha
använts, liksom de egenskaper, utformningar och material som dessa verktyg bör
ha haft.
Under arbetet kom jag fram till en tillverkningsmetod för guldgubbarna, som
inte nämns vid namn i den litteratur som
jag för ändamålet bekantade mig med.
Därför fick jag själv namnge metoden
som Penndrivning, dvs drivning med
pennliknande verktyg.
Ett helt år efter denna skrifts färdigställande kom den att framstå som mera
märklig än jag tidigare insett. Den metod
jag analyserat fram är känd inom guldsmidet, vilket jag naturligtvis insett redan
i arbetets inledning. En metod att forma
guld glöms ju inte utan vidare bort, även
om dess aktualitet minskat. Det märkliga

är att jag kunde genomföra analysen ända
fram utan att någon av de kontaktpersoner
jag rådfrågat, eller den litteratur jag läst,
upplyst mig om att metoden var känd och
hade ett namn: Ciselering.
Hur kom jag på det? Jo, efter att ha guidat
Slaka hembygdsförening i fornlandskapet
berättade jag om min nyskrivna bok och
hur guldgubbar hade tillverkats. ”Jaha,
ciselering” inflikade en kunnig person i
gruppen. ”Just det”, sa jag och ville inte
verka obekant med ordet, vilket jag dock
var.
Väl hemma gick jag omedelbart in på nätet och sökte på ordet ciselering. Och
vips, här fanns redan de verktyg som jag
tidigare i ovetskap konstruerat. Och sätten
att forma guldet, eller silvret, har också
namn, men andra än mina som bygger på
funktioner med mitt eget ingenjörsmässiga språkbruk.
Efteråt är jag glad att jag utan att styras av
färdiga recept kunde göra detta arbete.
Det ger en objektivitet som annars är svår
att uppnå. Av samma skäl är jag tacksam
för att jag inte visste att man hade hittat
”patriser för guldgubbetillverkning”. Annars hade jag nog aldrig gett mig in i den
debatten, och därmed aldrig kommit att
ägna mig åt saken.
Tänk så det kan bli…
Gert Franzén
arkeolog och ingenjör
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