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En brokigt  blandad bukett
Till Lennart Lundborg 90 år

Utskrift 18 bjuder på ett brett innehåll, en lockande 

blandning av arkeologi, kulturgeografi, kulturmiljö- 

och byggnadsvård, konst och historia.  

Kort och gott en brokigt blandad bukett!

Numret är en vänbok tillägnad kulturprofilen och 

före detta länsantikvarien Lennart Lundborg på hans 

90-årsdag. I sammanlagt arton bidrag presenterar ett 

tjugotal författare såväl nya spännande forskningsrön 

som intressanta tillbakablickar på äldre projekt och 

reflektioner kring händelser. Merparten har en tydlig 

koppling till Halland och samtliga bidrags gemensam-

ma nämnare är att de alla är skrivna till Lennart.

Vi hoppas att denna rikt blandade artikelbukett i  

kombination med den genomgående varma berättar- 

tonen ska erbjuda läsaren mycket glädje och kanske 

även en och annan ny kunskap!
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Bo Gräslund

Gullnar tǫflur i Vǫluspá och 
folkvandringstidens guldbrakteater

När de gudar som överlevt Ragnarök återsamlas, gör de enligt Vǫluspá 59 i Codex 
regius ett märkligt fynd: Þar muno eptir undrsamligar gullnar tǫflur i grasi fin-

naz, þærs í árdaga áttar hafðo.
Dessa tǫflur har ofta tolkats som spelbrickor: ”Där skola åter de underbara guldspel-

brickorna i gräset hittas, som i tidens morgon dem tillhört hade.” (Brate 1913 [2004]). 
”Där skall åter märkliga, gyllene spelbrickor hittas i gräset, de som hade ägts i forn-
tiden.” (Williams 2010). ”There afterwards will be found in the grass the wonderful 
golden chequers, those which they possessed in the ancient times” (Larrington 1996). 

Enligt närmast föregående vers skulle detta ha skett på Idavallen. En bidragande 
orsak till tolkningen ”spelbrickor” är uppgiften i vers åtta att asarna, när jorden efter 
Ragnarök åter börjat blomstra, ”spelade bräde på tunet”, tefldo i túni.

Men tolkningen av tǫflur som spelbrickor ses inte som självklar. Björn Collinder 
och Lars Lönnroth översätter tǫflur precis som det står: ”Där skola efteråt de underbara 
tavlor av guld i gräset hittas, som de ägde arla i tiden.” (Collinder 1972: 50). ”Där skall 
åter de underbara guldtavlorna hittas, dem som var deras i forna dagar”. (Lönnroth 
2016: 36–37). Motsvarande obetydligt avvikande text i Hauksbók (53) lyder i Lönn-
roth tolkning så här: ”Där skall asarna de underbara guldtavlorna i gräset finna, dem 
som var deras i forna dagar.” (Lönnroth 2016: 52–53).

Men hur skulle spelbrickor ha hamnat i gräset på Idavallen? Bräde spelas ju vanligen 
inomhus. Och varför finner inte gudarna också ett spelbräde?

Birger Nerman misstrodde tolkningen ’spelbricka’, i första hand för att det beskri-
vande epitetet undrsamligar stämmer dåligt in på spelbrickor från järnåldern som van-
ligen är av mycket enkel form och är odekorerade eller bara enkelt mönstrade. Han 
menade att uttrycket i första hand bör förstås som ’förunderlig’, ’häpnadsväckande’, 
’gåtfull’, ’märklig’, en beskrivning som järnålderns spelbrickor aldrig når upp till. Själv 
vill jag tillägga att detsamma skulle gälla den ofta valda betydelsen ”underbar”.
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Nerman visste bättre än någon annan att den dunkla och ålderdomliga dikten Vǫluspá 
i likhet med mycken annan Eddadiktning är anmärkningsvärt fri från sakliga anoma-
lier i form av överdriven, fantasifull och anakronistisk verklighetsbeskrivning och att 
knappast något av den materiella kultur som omtalas i dikten är nämnvärt yngre än 
folkvandringstid. Han menade därför att epitetet undrsamligar för gullnar tǫflur syftade 
på folkvandringstidens guldbrakteater med deras i sanning förunderliga bildvärld. Han 
noterade också att Snorre i Gylfaginning talar om gullnar tǫflur som om de vore helt av 
guld: þá finna þeir í grasinu gulltaflur þær, er æsirnir hafði sanning u ått ”då fann gudarna 
guldtavlor där i gräset”. Snorre säger för övrigt ingenting om brädspel. Nerman hän-
visade samtidigt till flera exempel i Sverige från början av 1500-talet där ordet gultafla 
tycks ha syftat på guldmedaljong av något slag.

Spelbrickor är förhållandevis vanliga i de arkeologiska gravfynden i Norden från 
början av yngre romersk järnålder ca år 200 till vikingatidens slut. Enbart i Sverige 
finns många tusen spelbrickor från flera hundra olika gravar. De är vanligen av horn 
eller ben men kan också vara av bärnsten, koppar, brons, glas, sten, trä eller bestå av 
hästtänder. Ett förbluffande stort antal är gjorda av valben och valrosstand (Gustafsson 
et al. 2016; Hennius 2021). 

Under större delen av järnåldern hade spelbrickorna i både Norden och på kontinenten 
mestadels en enkel rund form med plan undersida och välvd överdel. En sådan pjäs kan 
omöjligen ha uppfattats som en tavla, ett ord som i äldre svenskt språkbruk aldrig tycks 
ha använts för annat än en platt skiva något slag.

Nyligen har ett 50-tal spelbrickor av ”elfenben”, troligen valrosstand, påträffats i 
en furstlig brandgrav från sent 500-tal vid Överkumla i Fyrislund i sydöstra Uppsala. 
Anmärkningsvärt nog bär 20 av dessa spelbrickor spår av förgyllning (Hed-Jakobsson 
et al. 2019). Det kan därför inte uteslutas att även andra spelbrickor kan ha haft en 
tunn förgyllning som försvunnit i samband med kremering. Men att spelbrickorna 
i så överdådigt rika vendeltida jordfästningsgravar som båtgravarna 6, 7, 8, och 13 i 
Valsgärde och flera av de rika båtgravarna i Vendel saknar förgyllning manar till för-
siktighet med sådana slutsatser. Att jag inte har tillräcklig kännedom om materialet i 
övriga Norden för att säkert kunna säga att sådana inte förekommer är oväsentligt i 
sammanhanget. Det är i första hand form och dekor det hänger på. 

Plana och måttligt höga runda spelbrickor som de från Fyrislund och Gamla Upp-
sala Västhög (Lindqvist 1936) skulle möjligen kunna klämmas in under beteckningen 
tǫflur men bara med hjälp av skohorn. Fast med sin relativt enkla form och dekor skulle 
de ändå inte leva upp till epitetet undrsamligar, inte ens som förgyllda. 

Ordet tavla för spelbrädets plana träskiva övertog nordborna från latinets tabula, 
troligen under yngre romersk järnålder. Frågan är då varför man inte också tog till sig 
någon romersk term för spelbricka, till exempel calculus? Det tyder på att nordborna 
redan hade invanda benämningar på spelpjäser, kanske efter pjäsernas art, sådana som 
”krigare”, ”gubbar”, ”män”, ”manskap” ”ben”, ”horn” eller ”stenar”. Så tycks ha varit 
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fallet hos kelterna på de brittiska öarna som även de tog över ordet tabula från romarna 
men inte någon term för spelbrickor som de kallade för just ”män” eller liknande (Hall 
& Forsyth 2011). 

Tacitus beskriver de starkt ödestroende germanernas spelande som en slags rysk rou-
lett med tärning (Tacitus kap. 24). Hur som helst, när nordborna övertog spelbrädet 
från romarna, övergick de samtidigt från ett spel baserat mest på slump till ett system 
med större inslag av skicklighet. Därmed blev själva spelplanen, den rutade tavlan, det 
centrala i spelet på ett sätt som förklarar varför nordborna uttryckte själva spelandet 
med verbet tafla, precis som vi gör än i dag när vi talar om att ’tävla’.

Tre gånger i Beowulfkvädet omtalas ett föremål siġel (1157, 1200, 3163), ett ord 
som ofta översätts med ”glänsande smycke”. Men som Sune Lindqvist påpekat används 
det fornengelska siġel också för ”sol”, ”solskiva”. Ordet kommer av latinets sigillum. 
Han menade också att på samma sätt som solen kunde liknas vid ett konstfärdigt runt 
sigill eller ett runt skinande smycke, kunde siġel också avse en rund glänsande sol- 
liknande guldbrakteat (Lindqvist 1958: 110). Hans antagande stärks av att en guld-
brakteat tillverkades på i princip samma sätt som ett sigill, nämligen genom stansning 
av mönstret. För dåtidens av metaforer genomsyrade poetiska tänkande kan på så sätt 
ett glänsande ’sigill’ ha framstått som en självklar bild för en guldbrakteat. Då allt tyder 
på att Beowulf ursprungligen komponerats i östra Sverige under mitten av 500-talet 
(Gräslund 2018) finns goda skäl att inte uppfatta ordet sigel i Beowulf som en forn- 
engelsk term utan som ett ord som nordborna övertagit direkt från latinets sigillum. 

Guldbrakteaterna från Fjärås i norra Halland, Äskatorp 7:21 t.v. (foto: Ulf Bruxne) och Fjärås 149:1 t.h. 
(foto: Bengt Nordqvist). – Ordet ’guldtavla’ (i urnordisk språkform) kan ha varit en gängse term för en 
guldbrakteat under folkvandringstid. Många brakteater är tillräckligt ” förunderliga” och gåtfulla för att svara 
mot uttrycket undersamligr i Völuspá. Den dunkla runtexten på brakteaten från Äskatorp meddelar också 
enligt en tolkning att den tillverkats med ” förslagenhet” (von Friesen 1933). Jfr dock Noreen 1926. 
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Rimligt är dock att uppfatta det beskrivande ordet ’guldtavla’ som en dåtida huvudterm 
för guldbrakteat och sigel/sigill som en av många poetiska omskrivningar.
Även om enstaka guldbrakteater kan ha varit i cirkulation ännu under äldre vendeltid, 
tillhör den stora massan senare delen av folkvandringstid, tiden 450–550 AD. Un-
der den svåra klimatkrisen och svältkatastrofen åren 536–550, då solen inledningsvis 
knappast lyste alls på två år, deponerades stora mängder guldbrakteater och många 
guldringar i markerna som desperata offer till gudarna. Att ge bort och ta emot en 
guldring var liktydigt med att ingå ett avtal om evig ömsesidig trohet, själva essensen 
i begreppet ring. Jag menar därför att det myckna offrande av guldringar avsåg just att 
påminna makterna om det avtal om evig lojalitet de förbundit sig till genom att ta emot 
ringoffer och att det nu var dags för dem att fullfölja sin del av kontraktet genom att föra 
tillbaka solen på himlen, den sol som de offrade guldbrakteaterna i sin tur var avsedda 
att påminna dem om.

Tolkningen av Beowulfkvädets siġel som en gyllene solskiva och som en metafor 
för en guldbrakteat sammanfaller således väl med uppfattningen att de gullnar tǫflur 
som gudarna finner i gräset på Idavallen är guldbrakteater som de under Fimbulvintern 
tagit emot som offer. Det medium som förmedlade dessa offer till gudarna var i stor 
utsträckning gräsbevuxen våtmark. Så var skulle guldbrakteaterna påträffas i gudarnas 
värld om inte just i liknande terräng? Ligger det något i Mark-Kevin Deavins förslag 
om att förleden i det dunkla namnet Iðavǫllr har samband med virvlande vatten och att 
även efterleden knyter an till vatten (Deavin 2015), då får vi också en naturlig koppling 
mellan offrade guldbrakteater och guldtavlorna i gräset på Idavallen. 

Min tolkning av den aktuella texten i Vǫluspá skulle då bli ungefär denna: ”Där kom-
mer gudarna att återfinna de förunderliga guldtavlor som de tidigare hade ägt”. Dessa 
kan då uppfattas som guldbrakteater som gudarna tagit emot som offer under Fimbul-
vintern men som kommit på avvägar när hela gudavärlden under Ragnarök brakade 
samman i ruiner och kaos, inte olikt Berlin femtonhundra år senare, våren 1945.

Ett stort tack till Magnus Källström som med ett raskt grepp räddade mig från att falla 
ner i de äldre runornas glupska slukhål. 
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En brokigt  blandad bukett
Till Lennart Lundborg 90 år

Utskrift 18 bjuder på ett brett innehåll, en lockande 

blandning av arkeologi, kulturgeografi, kulturmiljö- 

och byggnadsvård, konst och historia.  

Kort och gott en brokigt blandad bukett!

Numret är en vänbok tillägnad kulturprofilen och 

före detta länsantikvarien Lennart Lundborg på hans 

90-årsdag. I sammanlagt arton bidrag presenterar ett 

tjugotal författare såväl nya spännande forskningsrön 

som intressanta tillbakablickar på äldre projekt och 

reflektioner kring händelser. Merparten har en tydlig 

koppling till Halland och samtliga bidrags gemensam-

ma nämnare är att de alla är skrivna till Lennart.

Vi hoppas att denna rikt blandade artikelbukett i  

kombination med den genomgående varma berättar- 

tonen ska erbjuda läsaren mycket glädje och kanske 

även en och annan ny kunskap!

E N  D E L  AV  H A L L A N D S  K U LT U R H I STO R I S K A  M U S E U M
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