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Penndrivning – om tillverkning av bl.a guldgubbar utan tillhjälp av patris eller stämpel.
Guldgubbar är centimeterstora tunna guldbleck som har formats till bilder av människor, enskilda
eller i par. De återfinns i samband med bebyggelse där guld har bearbetats under yngre järnålder,
dvs. i högreståndsmiljöer. Man har ansett att de har använts i kultiska sammanhang, men deras
exakta betydelse är ännu okänd. Den utan jämförelse främsta fyndplatsen för guldgubbar är Sorte
Muld på Bornholm.
Frågan om hur guldgubbarna har tillverkats ansågs ha fått sin självklara lösning i och med att
man hittade en bronsbit med en reliefbild ur guldgubbevärldens motivgalleri. Det skedde vid Boeslunde på Själland och man valde att tolka bronsbiten som patris (stämpel) för tillverkning av
guldgubbar, fig 1. I fortsättningen skulle alla sådana bronsbilder komma att automatiskt bli kallade patriser och ingen tycks ha sett något problem i detta.
Tanken att alla guldgubbar, utom de tillklippta, skulle vara präglade med patris är en aning märklig bl.a av det skälet att det är mycket svårare att göra en användbar bronspatris än en guldgubbe.
Stämplade guldgubbar finns, t.ex fig 5, men de måste sättas in i sitt sammanhang i den totala bilden av metoder för tillverkning. Dessutom är många gubbar mycket enkelt utförda, troligen gjorda av barn och naturligtvis inte med patris.
Jag introducerades i guldgubbarnas värld 1993 av Lars Lundqvist som ledde undersökningen vid
fyndplatsen Slöinge i Halland (Skalk 1995:1). När Internet senare gav mig tillgång till Historiska
Museets bilder på gubbarna från Helgö nära Stockholm - både fram- och baksida - kunde detaljerade studier av gubbarnas teknik börja. Jag insåg snabbt att ingen av de 27 gubbarna från Helgö
kunde vara stämplad med patris. På varje gubbe fanns tydliga tecken på att dess detaljer var gjorda i en följd efter varandra, dvs. inte alla samtidigt med en stämpel. Gubbarna var uppenbart
gjorda med olika mer eller mindre spetsiga verktyg. Under formningen var foliens framsida fäst
på något mjukt plastiskt underlag. Ibland hade folien vänts om och arbetet kompletterats på framsidan, t.ex utmed konturer eller linjer, t.ex mönster på kläderna.
På gubbarna fanns åtskilliga små oavsiktliga former och spår som härrörde från just denna sorts
formning. Det var repor, skrynklingar och mycket annat som klart visade att dragna verktyg hade
gjort spåren. Bottnarna i spåren hade konstanta radier utmed hela spårens längd och var blankpolerade. Och avtryck av samma spets uppträdde på många platser i guldgubbens former, dvs. formerna var uppenbart gjorda med samma verktyg.
Från dessa former kunde jag rekonstruera alla verktyg som hade använts till guldgubbarna från
Helgö. Långt efter mitt arbete fick jag av veta att metoden var känd under namnet ciselering.
Ännu senare lärde jag mig ordet repoussé-teknik. Ciselering innebär att man gör relativt grunda
former i tunn metall, medan repousséring ger volym, pressad från arbetsstyckets bildmässiga
baksida. Med dessa två metoder, som går in i varandra, har de allra flesta guldgubbar tillverkats.
Metoderna är båda en form av drivning och den miniatyriserade form som använts för bl.a guldgubbar kallar jag för penndrivning, fig 2. Metoden ger en mängd typiska spår på guldgubbarna.
Om en guldgubbe är gjord med patris avsätts helt andra spår på baksidan på guldgubben. Det man
främst ser då är frånvaron av typiska tecken på penndrivning, men även spår från patrisens egen-
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skaper i former, detaljer och ytor. Det viktigaste av allt när det gäller att avgöra tillverkningsmetod är att guldgubben själv avslöjar vilken metod som har använts. Eventuell stämpling med
patriser får då framträda med sina egna tecken.
I fig 3 visas översiktligt hur en vacker guldgubbe från Uppåkra har tillverkats. Den djupa profilen
och detaljrikedomen gör det omöjligt att tillverka den med patris och tecknen på penndrivning är
helt konsekventa i gubbens alla delar. Se i övrigt bildtexten.
Stämpelidentiska guldgubbar och flerfolieteknik
De guldgubbar som brukar kallas stämpelidentiska har unika detaljer som uppträder på så likartade sätt i flera gubbar att dessa uppenbart har ett tillverkningsmässigt samband. Detta har naturligtvis förklarats med att samma patris har använts för tillverkningen. Ett problem för många sådana gubbar är att de är alltför olika för att ha tillverkats med samma patris, även om motivet är
precis detsamma. Ytterligare ett problem är att de ofta uppvisar tydliga tecken på penndrivning.
Förklaringen till detta kan vara enkel: Man har lagt flera folier över varandra på det plastiska underlaget och gjort drivningen av folierna samtidigt, flerfolieteknik. Man kan då förvänta sig att
folien längst bort från verktyget, dvs. den mot underlaget, blir sämst formad och detta är precis
vad man ser i verkligheten. Med denna metod är det svårare att göra mycket detaljerade gubbar,
eftersom små detaljer försvinner ju längre från verktygsspetsen folien är. De penndrivna ”stämpelidentiska” gubbarna är därför relativt enkla och grova i sina drag. Med flerfolieteknik kan man
göra kanske max 12 – 15 gubbar på en gång. Jag har själv lyckats göra 12 st av aluminiumfolie,
men smidigt guld torde vara långt bättre.
Under arbete med flerfolieteknik kan många saker hända som påverkar resultatet för varje gubbe
t.ex förskjutningar mellan folierna, folierna går isär, bucklar sig olika, etc. Därför kan oväntade
variationer uppstå, fig 4. Man kan även dela på foliepaketet under arbetet och fortsätta bearbeta
gubbarna var för sig, jfr Watt 2004:191.
Patriser och stämpelidentiska guldgubbar
Naturligtvis har även vissa guldgubbar tillverkats med patriser, dvs. stämplats i ett enda slag.
Motsatsen skulle vara förvånande eftersom det i guldgubbarnas tid fanns figurpunsar, dvs. verktyg för att slå in små figurer på t.ex brakteater, fig 6. Guldgubbar kan göras på ungefär samma
sätt. Dessvärre är det nästan omöjligt att avgöra om en bronsbit med guldgubbebild har använts
som patris utan att säkert ha tillgång till motsvarande guldgubbe. Flera sådana samband har påståtts, men vid närmare granskning visar sig detta bara undantagsvis möjligt. Man måste alltså
vara försiktig med att utnämna bronsbilden till patris; den kanske bara är en bild på samma sätt
som guldgubben är en bild.
Om en mjuk guldfolie slås hårt mot en patris (fig 1), kommer patrisens alla former att i detalj
avspegla sig i guldgubbens baksida. Därefter kan guldgubben själv berätta om denna sin tillverkningsmetod.
Det finns en del tekniska krav som patrisen måste uppfylla. Den måste vara formad så att inte
folien fastnar, vilket innebär att mycket komplexa gubbar inte har stämplats, t.ex den i fig 3.
Smala former i bronspatrisen riskerar att brytas redan under dess tillverkning. Däremot kommer
patrisen knappast att nötas av det mjuka guldet.
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Åtminstone en serie verkligt stämpelidentiska gubbar är funnen vid Sorte Muld, fig 5. Som förväntat avspeglar gubbarnas baksidor många tecken från samma patris, vanligen spår av dess tillverkning. Man anser även att motsvarande patris har hittats vid Möllegård på Bornholm, men
detta är jag tveksam till. Andra gubbar från Sorte Muld som anses stämpelidentiska har jag inte
studerat närmare, men säkert finns flera äkta stämplade motiv.
Andra penndrivna föremål
Drivning i miniatyrformat (penndrivning) har
använts som tillverkningsmetod för många andra
saker än guldgubbar. Här följer ett antal exempel
på sådana föremål. Ett exempel som ligger nära
guldgubbarna är t.ex de band som sitter på bägarna från Himlingøje på Själland, fig 7 till höger.
I guldgubbarnas tid ligger naturligtvis guldbrakteaterna, vars former är gjorda på flera olika sätt,
men där penndrivning är ett av de vanligare.
Brakteaten här till höger fig 6 har ett centrum
som är gjort med penndrivning. Övriga små figurer är slagna med två olika figurpunsar.
Somliga pärlor av tunt guld har tillverkats med
penndrivning. Pärlorna nedan fig 8 (Sigtuna) är
6 - 7 mm i diameter och har tillverkats av vardera
två halvor som falsats ihop. Spiralerna är drivna
från insidan när pärlan var delad och med verktyg som liknar de för guldgubbar, varefter spiralerna har givits skarpare konturer från utsidan.

Enklare saker i smyckevärlden är exempelvis
flera av delarna i Brangstrupskatten, fig 9 till höger, där lövformade hängen är drivna, även här
med verktyg som liknar guldgubbarnas.
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Drivning av metall med pennliknande verktyg har således använts flitigt under förhistorisk tid för
att forma mjuk metall, guld, silver och koppar, men har sedan dess mer eller mindre glömts bort.
Sammanfattning och konsekvenser
De flesta av guldgubbemotiven har tillkommit genom drivning för hand, penndrivning, och några
är stämplade med patris. Det är guldgubben själv som genom spåren efter tillverkningen berättar
om sin tillblivelse och vi måste lära oss språket.
Vi kan även känna igen metoden penndrivning i många andra föremål av tunn ädelmetall.
För den arkeologiska forskningen om guldgubbar betyder insikten om penndrivning bl.a. att en
del begrepp måste revideras. Begreppet stämpelidentisk måste givetvis gälla för endast de guldgubbar som utan minsta tvivel visar att de är gjorda med stämpel/patris. Även begreppet ”prægefamilje” blir konstigt för gubbar som inte har präglats. Även här bör motiv vara grunden för benämningen, dvs motivfamilj för gubbar med liknande motiv som inte är identiska.
Gert Franzén
arkeolog
gert@franzark.com
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Fig 1 från Skalk 1991:1
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Fig 3. Denna guldgubbe är från Uppåkra i Skåne. Guldkvaliteten är mycket hög, dvs. guldet är mycket
mjukt, vilket är en förutsättning för den stora detaljrikedomen. Bilden till vänster (framsidan) är omvänd för
att underlätta jämförelser mellan fram- och baksida. Mannen håller ett kort svärd eller dolk i ena handen.
Den lösa ringen runt halsen skymmer en del av figuren.
Två verktygsspetsar (fig 2) kan identifieras i olika delar av guldgubbens former.
Bilden till höger:
De rosa ytorna markerar den grundformning som gjorts med det grovspetsiga verktyget. Därvid grundläggs ytor för ytterligare detaljer.
De gröna detaljerna är därefter gjorda med den finare spetsen. På några ställen kan vi se hur en detalj har
förändrat den närmast intill, vilket visar att det finns en kronologi i gubbens tillkomst. Punkterna i de ytor
som är grunden för rutmönstren på framsidan har alla samma sfäriska form i botten, dvs. gjorda med
samma verktyg. Även de korta tvärspåren i klädseln är gjorda med detta verktyg, men senare än punkterna, eftersom sådana spår har klämt ihop flera av de små groparna. Håret är format nerifrån och upp med
detta verktyg. Riktningen kan ses av att spetsen har gjort avtryck i överkanten på hårets grundyta.
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De blå detaljerna är därefter gjorda med den grova spetsen främst för att skapa vapnet och handen som
håller detta. I detta sammanhang förstärks också diverse andra konturer i klädseln. De nytillkomna formerna, främst vid handen, detaljeras därefter något med den finare spetsen (grönt).
Därmed är guldgubben färdig att värmas loss från underlaget. Nu återstår lite arbete på motsatta sidan,
framsidan, i form av skärpning av konturer. Den losstagna gubbens former fylls först med underlagets
material (beck, vax) och placeras åter på plattan, nu med framsidan upp.
Bilden till vänster:
Hårets konturer fylls i, denna gång uppifrån och ner. Linjer i klädselns rutmönster förstärks, etc. Allt detta
görs med den finare spetsen. Ett enda spår görs med den grova spetsen på framsidan: Svärdets mittlinje.
Guldgubben är därefter färdig och värms loss. Kvarsittande rester av underlaget kan värmas så att de
brinner bort.

Fig 4. Ett gäng ”stämpelidentiska” gubbar från Uppåkra i Skåne. Dessa har tillverkats med penndrivning i
flerfolieteknik, dvs. guldfolierna har legat på varandra under arbetet. Den längst till vänster har de skarpaste konturerna och har legat överst. Eftersom den har haft direktkontakt med verktyget har den fått utstå
hårdhänt behandling och har försvagats och brustit. Den längst till höger har legat underst, dvs. längst från
verktygsspetsen. Den har svaga konturer och är matt i ytan.
Utan mikroskop och verkliga gubbar är det svårt att i detalj tolka deras formning. Flera gubbar än dessa
fyra tycks av formernas egenskaper att döma vara gjorda samtidigt, dock inte de fyra ytterligare som visas
i Watt 2004:197.
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Fig 5. Baksidan av stämplad guldgubbe från Sorte Muld på Bornholm. Figuren ger ett stelt intryck och
man kan tydligt se avtrycken av patrisens egenskaper, som huvudsakligen skapats med skärande verktyg
(stickel). Inga tecken på penndrivning finns i gubbens yta.
Skalk: Säkert finns bättre bilder på denna mycket kända serie av guldgubbar

