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DRAKSKATTEN I BEOVULF 

AF 

KNUT STJERNA. 

ên stora striden mellan Beovulf och den lågande 
draken, som slutar med bådas död, hade till mål 
besittningen af den skatt, hvarpå draken rufvade. 
Motivet om draken, som bevakar en skatt, är van

ligt ej blott i den nordiska diktningen, men i regeln angifves 
skatten helt allmänt utan någon egentlig beskrifning af dess 
innehåll. I sägnerna från den inbrytande medeltiden äro skil
dringarne så allmänt hållna, att man icke får klart för sig, af 
hvad slags arter, föremål, skatten bestätt. 1 Beovulf gifvas 
oss däremot många tydliga vinkar om de till skatten hörande 
föremålens beskaffenhet, men, sä vidt jag känner, har denna 
omständighet ännu icke lockat till någon närmare undersök
ning, huruvida det möjligen existerar reala motsvarigheter till 
uppgifterna i Beovulf. 

Det första villkoret för erhållandet af någon ledtråd härut-
innan är kronologiskt. I den händelse skattens föremål af 
sängaren anses tillhöra samma tid som deras egen, böra vi 
tydligen närmast söka motsvarigheterna i arkeologiska förete
elser från samma tid som de flesta andra dylika, hvilka om
talas i Beovulf d. v. s. under tiden från 400-talets slut till 
600-talets midt (jfr Studier tillägnade Oscar Montelius, sid. 
109 samt Månadsbladet. 1903—1905, sid. 436 ff). Angifvas 
äter drakskatten och de i denna befintliga föremålen såsom 
mycket gamla, måste vi söka deras arkeologiska motsvarig
heter längre tillbaka i tiden. 
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Vår första uppgift blir sålunda att iakttaga de åldersbe
stämningar angående drakskatten, som lämnas af Beovulf. 
Den namnes ett par gånger med epitetet hednisk (v. 2277 
"haeöen gold," v. 2217 "haeönum hörde"), hvilket anger, att för 
nedskrifvaren af den redaktion af Beovulfscykeln, som vi känna, 
skatten ansetts tillhöra en förfluten tid. Dikten uttrycker på 
annat sätt tydligare samma sak. Skatten består af saker, som 
en gång tillhört flera män, hvilka sägas ha lefvat i forna tider 
("fyrnmanna fatu",v. 2762, "haedeaö förnam aerran maelum" v. 
2238, "iu-manna gold" v. 3052). Af de anförda uttrycken synes 
särskildt det först citerade vilja ange en långt tillbaka liggande tid. 

Den höga åldern betonas uttryckligt, fastän under varia
tioner. De i skatten befintliga delvis af järn bestående hjäl
marne kallas gamla och rostiga (v. 2764 "eald and ömig"), 
svärden alldeles genomrostade (v. 3050 "ömige *fpurhetene"). På 
ett par ställen gifvas till och med direkta åldersuppgifter. 
"Gammal till åren" (v. 2278, "vintrumfröd") vaktar draken se
dan trehundra vintrar ("preo' hund vintra," v. 2273) den stora 
skatten, som pä ett annat ställe omtalas ha legat i jorden i 
tusen är ("fmsend vintra" v. 3051). Dessa uttryck angifva na
turligtvis endast en ansenlig ålder, så hög, att minnet af 
skattens nedläggning under Beovulfdiktningens tid var på väg 
att utplånas. 

Här anförda åldersbestämningar gifva sälunda vid handen, 
att, äfven om skatter, motsvarande Beovulfs drakskatt, tillkom
mit så sent som under 400-talet, tiden för äldsta påvisbara 
Beovulfsdiktningen, seden att nedlägga dylika samlingar af 
föremål dock i det stora hela bör sökas hos en föregående 
tid. Denna tid kan dock icke skjutas allt för långt tillbaka, 
då det af diktens beskrifningar framgår, att man ännu fullt 
förstod, hvartill de olika sakerna tjänat. 

Efter denna ungefärliga men viktiga tidsbestämning öfver-
gå vi till en granskning af skattens storlek. Den har varit 
ofantlig: 
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"fiaer väs svylcra fela 
aergestreöna 

svä (v. 2232 ff); 
eormenläfe (v. 2235); 
mäööumsigla :i;fcla (v. 2758); 

helm monig; 
earmbeäga fela (v. 2763 f); 

fponne väs f»ät yrfe eåcencräftig 
iu-manna gold (v. 3052 f); 

maöma hord, 
gold unrime (v. 3013); 

vunden gold 
aeghväs unrim" (v. 3135 f). 

Ständigt framhålles således skattens storlek, än med mera 
allmänna uttryck som "fela, monig", än med mycket superla-
tiva som "eormenläfe, eåcencräftig unrime". 

Det behöfves också åtta man, om i en eller flera om
gångar säges ej, för att raskt lasta smyckena på vagnar, hvar-
vid mindre värdefulla föremål icke synas hafva medtagits. 

Tydligen kunna de kraftiga uttrycken för skattens oerhörda 
storlek tillräknas begäret för kvantitativa öfverdrifter, hvilket 
ger sig tillkänna i andra Beovulfssänger, hvarvid dock bör 
anmärkas, att t. ex. i skildringarna af Hrodgars rikedom och 
af de dyrbarheter, som lämnas Beovulf, dylika öfverdrifter 
icke framträda. Uppgifterna om skattens enorma storlek böra 
således tagas med i räkningen, då det gäller att sammanställa 
den med verkliga fynd. 

I fråga om skattens ålder och storlek äro således upp
gifterna i dikten samstämmande. Deremot differera de i hög 
grad i fråga om andra bestämningar: platsen, föremålens be
skaffenhet och de ursprungliga nedläggarne. 

I fråga om platsen låta de starkt varierande uppgifterna 
icke förena sig. V. 2242 ff. angifva, att skatten varit införd 
i en grafhög. Ordet "hläv, hlaev", hvilket (vv. 2277, 2412, 
2774) betecknar skattegömslet, synes i öfriga ställen i Beovulf 
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afse grafkammaren med dess närmaste omhölje. (vv. 1121, 
2803, 3159, 3171). V. 1121 f. omtalas det, huru liklägan su
sade "for hläve", hvilket ej kan gälla den fullt färdiga grafhögen. 
I v. 3159 ff. berättas, huru geaterna först gjorde en "hlaev", 
hvilken de senare omgåfvo med jord. Senare återgår skalden 
till tidpunkten, då grafkammaren ej täckts. Han låter näm
ligen geaterna nedlägga dyrbarheter i grafven och sedan rida 
däromkring, "ymhe hlaev". Förut har Beovulf genom Viglaf 
uppmanat geatjarlarne att åt honom göra en "hlaev", som skulle 
resa sig hög vid hafvet och kallas "Biovulfes biorh". 

I de kända fallen öfverensstämma således beteckningarna 
för skattgömslet. Skatten har inburits i en färdig grafkammare 
och blifvit liggande där. 

Sinsemellan motstridande uppfattningar framträda däremot 
i v. 2272, der skatten säges ligga öppen, blottad, "opene", och 
v. 2745, i hvilken den af Beovulf betecknas såsom belägen 
under "härne stan" (under den grå stenen). Af dessa båda upp
gifter öfvcrensstämmcr den sistnämda möjligen med dem om 
grafkammaren. Att däremot en stor skatt skulle nedlagts i 
en synlig tom graf, hvilken icke blifvit täckt, synes tämligen 
orimligt. Den öppet liggande skatten bör sålunda förutsätta 
en annan förklaring, hvilken först kan komma i fråga, då vi 
behandlat skattens beståndsdelar. 

Med uppgiften om den öppet liggande skatten stär en 
annan i god öfverensstämmclse. Det heter nämligen, att den 
person skulle vara förbannad, som beträdde (eller sköflade) 
det fält, der skatten låg, "se pone vong sträde" (v. 3074). Ordet 
"vong" kan icke hänföras till en grafhög, men väl till en stor 
fri plats. 

Vi hafva således i Beovulf tvenne parallellt löpande upp
fattningar om drakskattens plats. Enligt den ena har skatten 
varit befintlig i en täckt grafkammare, enligt den andra på ett 
öppet fält, en "jordsal" (v. 2516). Angående ännu en tredje, 
senare tradition se min uppsats {Mbl., 1903—1905, sid. 436 ff). 
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Viktigaste momentet i vår undersökning måste röra frågan 
om skattens beståndsdelar. 

Tvenne gånger gifvas oss öfversiktliga beskrifningar af 
skattens innehåll. Döende uppmanar Beovulf Viglaf att taga 
skatten i ögonsikte. Viglaf går då bort till platsen och skå
dar der de underbara ägodelarna. Där funnos 1) smycken af guld, 
2) kärl, af hvilka somliga varit försedda med beslag, 3) flera 
hjälmar, 4) en mängd armringar, 5) ett fälttecken (v. 2757 ff.). 
Då Beovulf dött, samlades folket kring odjuret och skatterna. 
Där funnos 1) olika slags kärl, 2) svärd (v. 3048 f.). 

Ännu ett tredje ställe angifver skattens innehåll. En för
näm man tankes föra skatterna till den plats, där draken se
dan skulle rufva öfver dem. "Behåll nu du, jord, då hjältarne 
ej få det, jarlarnes ägodelar. Förvisso i dig hade ju en gång 
de gode funnit dem. Striden skördade dem, krigets förfärliga 
dråp ryckte bort mina stamfränder, som läto lifvet, sedan de 
skådat salsglädje. Ej finnes någon, som kan svänga svärdet 
eller hämta det prydda kärlet, den dyrbara dryckesbägaren. 
Hjältarne gått hädan. Beslagen skola falla af den hårda guld-
smyckade hjälmen. Vårdarne slumra, som skulle feja strids
masken. Så skall och kamprocken, som i striden öfver sköl
darnes brak smakade huggarnes bett, falla sönder efter kämpen, 
ej kan ringbrynjan efter stridsherrens bortgång fara vida om
kring vid hjältarnes sida, ej finnes harpans tjusning, glädje
trädets gamman, ej svingar sig den gode höken genom salen, 
ej stampar den snabba hästen på borgplatsen. Mänga släk
ter sände den förintande döden bort i fjärran". 

Orden äga prägeln af en sorgesång, diktad framför den 
nedlagda skatten. Med vemod ser sångaren de nedlagda före
målen, han uppräknar dem, art efter art, och allt efter som 
blicken stannar vid det ena eller andra föremålet, knytes hans 
tanke till all den härlighet, som varit förbunden med dem 
under de framfarne hjältarnes lif; ringbrynjan, som varit spänd 
kring kämpens kropp under hans vida färder och som smakat 
svärdsbetten, skall nu falla i sär, hästen skall ej som fordom 



124 Knut Stjerna. 

otåligt stampa på borgens gård. Det skulle kunna tänkas, att 
sången så småningom öfvergått frän att skildra de nedlagda 
föremålen till en klagan öfver, att allt som gaf glans åt hans 
eget lif, nu skulle försvinna. De senaste leden i uppräkningen, 
harpan, höken, hästen skulle i så fall ej vara att tillräkna 
"skatten", men detta göres osannolikt däraf, att sångens omedel
bart därpå följande slutord: "många släkter sände den förin
tande döden bort i fjärran", refrängartadt sammanknyter me
ningen och anknyter till anslaget. Häst och hök böra därför 
sammanställas såsom delar af skatten med svärd och brynja. 
Skatten består således af 1) svärd, 2) kärl, 3) hjälmar, 4) 
ringbrynja, 5) harpa, 6) hök, 7) häst, (v. 2248 ff). Denna 
tredje uppgift om skattens beskaffenhet står således i god 
samklang med de nyss omtalade, ehuru i de olika versionerna 
naturligen icke alltid samma saker uppräknas. 

Vid andra tillfällen omtalas skattens beståndsdelar däre
mot pä ett sätt, som anger en annan karaktär. Så omtalas 
hålan vara full af, d. v. s. skatten bestå af, "vrätta and vira" 
(v. 2414). Ordet "vrät" betyder dyrbarhet, smycke; det begagnas 
en gång (v. 1532) för att angifva den gyllene svärdsringen. 
"Vir" synes äga betydelsen af "band", (så v. 1032) här sanno
likt för alliterationens skull användt i betydelsen af ring. På ett 
annat ställe kallas skatten helt enkelt ringskatten ("beäh-hord" 
v. 2827) liksom ett par gånger platsen för skatten ringsalen 
("hringsele" v. 2841, 3054). Då Viglaf uppmanar geaterna att 
bese och hopsamla skatterna, nämner han dessa (v. 3106), 
"beägas and brädgold", således "ringar och tjockt guld", eller 
med ett af Björkman lyckligt funnet uttryck "ringar och guld
tackor". Då skatten skall lastas och köras bort, angifves dess 
innehåll såsom dyrbara klenoder ("dyre mädmas" v. 3132) och 
omedelbart därefter som vindadt guld (således ringar) i oerhörd 
mängd, "vunden gold aeghväs unrim" (v. 3135 f). 

Här stå tydligen uppgifterna i strid med hvarandra. 
Emellanåt uppräknas såsom beståndsdelar hos "skatten" olika 
föremål, fälttecken, rostade svärd, djur etc, vid andra tillfällen 
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angifves den blott såsom bestående af guld, oarbetadt eller i 
ringar, tidens betalningsmedel. 

Ej heller hvad nedläggarne af föremålen beträffar låta 
uppgifterna förlika sig. Den ofvanför angifna cantilenan ut-
föres i Beovulf af en enda man liksom i andra liknande fall, 
och denne person göres identisk med skattens nedläggare. 
En samling af sådana dimensioner, som angifvas i Beovulf, 
och bestående af föremål af de arter, som uppräknas i sången, 
kan tydligen icke hafva nedlagts af en ensam person. Canti-
lenans ursprungliga prototyp bör tillräknas en mycket hög 
ålder. De nedlagda föremålen äga i denna sitt värde ej blott 
som betalningsmedel. Den måste hafva diktats under en tid, 
då sångarne ännu i så män stodo i kontakt med bruket att 
nedlägga dessa ofantliga samlingar af föremål, att de uppfattade 
dem efter deras ursprungliga naturliga värde som vapen till 
angrepp och försvar, och som direkta medel till lifvets fröjder. 
Vid denna tid, då man således ännu till realiteten kände de 
stora samlingarne af hvarjehanda saker, som utbreddes på 
marken, kan man icke hafva kommit på tanken att låta en 
ensam man nedlägga den stora skatten. Vi förbise således 
tillsvidare denna uppgift. 

En annan och säkerligen ursprungligare uppgift gifves, 
såvida Heynes tolkning af stället är riktig, i v. 3070 f: "De 
fräjdade härskarne, "maere ibeödnas", som nedlagt skatterna 
hade etc." Denna uppfattning, att flere högättade män nedlagt 
skatterna, stär i god samklang med hvad vi få veta angående 
dessas ägare. 

Härutinnan äro nämligen uppgifterna öfverensstämmande: 
föremålen hafva tillhört flera högättade personer. De utgöra den 
omätliga kvarlåtenskapcn efter en ädel stam, "äöelan cynnes", 
(v. 2235), jarlarnes ägodelar, "eorla aehte", deras som stridt och 
som "sett salsglädje" (v. 2249 ff.) och de kallas också därför 
jarlagodset, "eorl gestreona" (v. 2245). Ägarne ha alla stupat i 
drabbning. "Stridsdöd skördade dem. Krigets förfärliga dråp 
ryckte bort mina stamfränder, som läto lifvet . Hjältarne 
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gått hädan — . Många släkter sände den förintande 
döden bort i fjärran" (jfr ofvan). "Alla man (af den ädla 
stammen) hade döden bortryckt" (v. 2236). Men ej blott 
härskare, äfven deras manskap hade stupat, de som skulle 
svänga svärdet, hämta bägaren och feja stridsmasken. Det 
framgår otvetydigt af sammanhanget i den ofvan anförda can-
tilenan, att nedläggandet af de stora skatterna berott pä den 
förutgående drabbningen. 

Orsakerna till de många motsatta uppgifterna angående 
drakskatten kunna vara tveggehanda: antingen ha vid sånger
nas tillblifvande disparata motiv sammanflutit från flera skilda 
håll, eller ock har under den tid, som förflutit, sedan de äldsta 
sångerna tillkommit, dikten under sin utveckling ändrat sig 
parallellt med de fakta, som verkligheten erbjöd. Dessa tvenne 
åskådningar utesluta hvarandra ingalunda, i det att det äfven 
låter tänka sig, att sångerna, under det de utbildades i sam
band med ändrade tidsförhållanden, äfven mottagit främmande 
intryck. För att i denna fråga erhålla något resultat måste 
vi se till, huru de olika åskådningarne para sig, alltefter de 
olika synpunkter, under hvilka vi betraktat skatten. 

Dikten angifver emellanåt "skatten" såsom en oerhördt 
stor samling af mycket olika föremål, vid andra tillfällen såsom 
endast ett stort guldfynd. 

I fråga om nedläggare och ägare kan den förra uppfatt
ningen, som redan framhållits, endast sammanställas med den, 
att såväl nedläggare som ägare varit flera. 1 fråga om platsen 
låter sig samma uppfattning ej sammanställa med den, att 
föremålen legat under "den grå stenen", ej heller i en graf-
hög, men mycket väl med den, att de legat på ett fritt fält. 

Den andra uppfattningen, om guldmängden, låter bäst 
förena sig med, att nedläggaren varit en och att skatten ned
lagts under en sten samt i den folkliga uppfattningen äfven 
med den om grafhögen som gömsle. 

Den förra uppfattningen ger oss följande bild af 
förhållandena: 
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I en stor drabbning, hvilken ägt rum i längesedan för
fluten tid, har en ädel stam låtit lifvet, herrar och manskap 
ha fallit. Efter drabbningen ha de föremål, som de stupade 
innehaft, lagts ut på marken, brynjor, svärd, hjälmar, fälttecken, 
guld i ringar och tackor, hästar och husgeråd af olika art. 

Marken, där denna rika kvarlåtenskap utlagts, har däri
genom blifvit förbannad. Ingen vågar beträda detta fält, en
dast i sängen bevaras det sorgsna minnet af den försvunna 
härligheten. 

Denna uppfattning af skattens natur är den, som fram
träder i de kraftigaste färgerna. 

Vid sidan häraf förefinnes en annan, enligt hvilken en 
myckenhet guld nedlagts, skyddadt eller oskyddadt, och slut
ligen framträder äfven den föreställningen, att en samling 
rikedomar nedlagts i en grafhög. 

Finnas nu i verkligheten, öfverensstämmande till ort och 
tid, motsvarigheter till dessa föreställningar? 

I och för sig är sägnen om en skatt dold i en grafhög 
icke utmärkande för någon viss tid eller något visst land. 
Högar med betydande grafinventarier hafva anlagts vid olika 
tider och i olika länder. I södra och mellersta Skandinavien 
begagnades stora grafhögar med rikt grafgods endast pä mycket 
begränsade områden under den äldre järnåldern före 200-talet. 
Äfven under den närmast följande tiden är detta begrafnings-
sätt tämligen sällsynt, men blir under 400-talet och senare 
allmännare. Rimligast är det väl sålunda att antaga denna 
variant af sägnen hafva uppkommit efter 200-talets inträde, 
ehuru det icke är alldeles osannolikt, att sägner om skatter i 
bronsåldershögarne varit gängse. 

Mera begränsad är tiden för guldfynden. Dessa tillhöra 
i Skandinavien en tid, liggande mellan 300-talets afslutning 
och 500-talets midt. Sångerna ha tydligen diktats, medan 
seden att nedlägga guldsamlingar "under den grå stenen" 
ännu stod i fullt flor. Något enstaka fynd af en samling 
guldsaker kan ej ha medfört detta motiv i Beovulfsdiktningen. 
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Det säges, att "de gode själfva för visso i jorden funnit skat
terna", som de senare använde — detta urttyck är lätt för
klarligt, då fynd af guld tydligen mycket oftare ha gjorts 
under den tid, då nedläggandet var sed, än sedermera, då 
ställena blifvit glömda. Motivet hänvisar utan fråga den äldre 
Beovulfsdiktningen till Skandinavien. Någon dylik "guldålder" 
har icke existerat i Britannien. 

Detsamma gäller i ännu högre grad angående den vik
tigaste uppfattningen af skattens beskaffenhet. Fynd af ut
lagda fornsaker af den beskaffenhet och i den mängd som 
skildras i Beovulf hafva icke gjorts i Britannien, men väl i 
Skandinavien. Vi öfvergä således till ett kort omnämnande 
af dessa fynd. 

De stora skandinaviska mossfynden tillhöra tiden från 
omkr. 250 — omkr. 450. Således en tidrymd af omkring 200 
år. Viktigaste bland mossfynden äro: 

Slesvig: Nydam (2 fynd), 
Thorsbjerg, 

Jylland: VingstedMölledam, 
Dallerup sö, 
Porskjaer, 
(Tranebjaerg mose), 
Hedelisker, 
Trinnemose, 

Fyen: Vimose, 
Illcmose, 
Kragehul, 
Krogsbolle, 

Bornholm: Römeremose, 
Balsmyr, 

Skåne: 
Öland: Skedemosse, 
Västergötland: Finnestorp. 

Sinsemellan äro dessa fynd ingalunda likartade. Thors-
bjergfyndet exempelvis består af allehanda saker af guld, 
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silfver, järn, brons, trä, skelettdelar etc, medan åter fyndet 
från Sjöröd består af silfversaker. I Vimose äro hela sakerna 
nedlagda, medan i Porskjasr endast vissa delar fått plats, sär
skildt doppskor till svärdsskidor, möjligen såsom representan
ter. En gruppering af fynden efter dessa grundsatser skulle 
lämna till resultat, att i ena gruppen, innefattande fynd med 
hela fornsaker och fornsaker af mångahanda slag skulle inne
fattas bl. a. det äldre Nydamfyndet, fynden från Thorsbjerg, 
Vingsted Mölledam, Vimose, Illemose, Römeremose, Balsmyr, 
Skedemosse, den andra gruppen, med hufvudsakligen delar af 
fornsaker samt fornsaker af få slag, skulle innefatta fynd som 
det yngre Nydamfyndet, fynden från Porskjaer och Sjöröd. 

En mellanställning intoge då fynd som de vid Kragehul 
och Finnestorp. 

En dylik indelning skulle äfven stämma med fyndens in
bördes tidsställning. Det äldsta stora fyndet, Vimosefyndet, 
härstammar från tiden närmast före eller omkring år 250, det 
från Thorsbjerg är omkring ett hälft århundrade yngre, och 
ännu ett 50-tal år yngre är det äldre fyndet från Nydam. Till 
samma tidrymd höra äfven öfriga mossfynd af "första gruppen". 
Till 400-talet, dess förra del eller närmast till dess midt, höra 
de i "andra gruppen" uppräknade. Till 400-talet bör äfven 
räknas det från Finnestorp och till tiden omkring år 400 
Kragchulfyndet. 

De olika typerna af mossfynd äro således i själfva verket 
led i en utvecklingsserie. Äldst har man nedlagt allt, som den 
ena hären eller truppen lämnat kvar på valplatsen. Senare 
har man lagt ned endast vissa arter, särskildt dyrbarare fornsaker. 

Tiden efter 400-talets början var äfven, som nämdt, skatte
nedläggningens tid, och om ett par af de nyss uppräknade 
fynden, de från Nydam och Sjöröd, är det svårt att säga, till 
hvilken kategori de närmast äro att räkna. 

Det sorgfälliga "dödandet" af de dyrbara Sjörödssakerna 
bör måhända bestämma fyndet såsom en typologiskt sen ut-
löpare af de egentliga mossfynden. 
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Då fynd af stora samlingar af fornsaker icke äro kända 
före 200-talet, äro således de stora mossfynden de äldsta, till 
hvilka vi hafva att vända oss, då vi söka paralleller till Beo-
vulfs drakskatt. Till samma tid, de egentliga mossfyndens, 
hänvisar äfven den höga ålder, som i Beovulf tillerkänncs 
skatten. Det äldsta kända mossfyndet, det från Vimose, här
stammar, som sagdt, från tiden omkring år 250. : 

Så länge skulle i så fall "skatten" varit känd och om-
gifven af traditioner. Men denna tid, omkring år 500, är äfven 
den äldsta Beovulfsdiktningens tid. De ständigt återupprepade 
offren skulle äfven hafva vidmakthållit kännedomen om de 
nedlagda fornsakernas beskaffenhet, hvilket står i samklang 
med Beovulfsskildringarna: äfven i dessa framglimta traditioner 
om det ursprungliga nedläggandet, och den vidlyftigaste fram
ställningen visar, trots den mellanliggande tiden, ingalunda 
okunnighet om hvad slags föremål, som befunnit sig i skatten. 

Diktens starka uttryck för skattens storlek öfverensstämmer 
fullkomligt med mossfyndens verklighet. 1 Vimose befunno 
sig mera än 4000 föremål, i andra af fynden flera hundratal. 

Platsen öfverensstämmer äfven med, hvad den ena af de 
ofvannämnda versionerna utsäger. Sakerna hafva en gång 
blifvit utlagda på öppna fältet. Härutinnan kan Beovulf, som 
för öfrigt endast gifver oss litterära analogier, lämna oss en 
direkt fingervisning. Det heter nämligen 3053 ff: 

"iii-manna gold galdré bevunden 
pät {)am hringscle hrinan ne möste 
gumena aenig, nefne" 

hvarefter följer en kristen interpolation. 
Sedermera upprepas detsamma än kraftigare (v. 3070 ff): 

"Svä hit oö dömesdäg diöpe benemdon 
f>eödnas maere, pä J)ät {)aer dydon 
f)ät se secg vaere synnum scildig, 
hcrgum geheaöcrod hellbendum fäst". 

1 Sporadiska föremål af senare karaktär skulle möjligen visa, att man 
fortsatt att offra vid nedläggningsplatscn ända fram lill tiden omkring är 500. 



Drakskatten i Beovulf. 131 

Äfven här har en kristen interpolator varit framme. 
Olyckligtvis veta vi ej, hvilka ord han ersatt med de sista 
versernas tal om synd och "helband". ' 

Guldet har således varit bundet af galdrer, som hindrade 
människorna att röra vid ringsalen, och själfva platsen har 
varit förbannad, så att olycka skulle drabba hvar och en, som 
beträdde den. Denna förbannelse har bevarat sig till vår 
tid i namnet på en af fyndorterna, Vimose, liksom i sägnerna, 
att Dallerup sö och Vingsted Mölledam, platserna för tvenne 
andra mossfynd, varit förbundna med afgrunden (Thielc, Dan
ske Folkesagn, II, sid. 6, 16) - Förbannelsen ger oss må
hända äfven förklaringen, hvarför dessa platser deformerats pä 
ett annat sätt än den omgifvande trakten, der odlarens spade 
icke hindrades af fruktan för de okändes hämd. 

Bland beståndsdelarne i den stora skatten nämnas af 
Beovulf: 

a) svärd. — Dylika äro funna, emellanåt i stor mängd, hela eller 
endast i delar i snart sagdt alla de uppräknade mossfynden, 
de yngsta såväl som de äldsta, 

b) hjälmar, — sådana funnos i Thorsbjerg tvenne, samt möjligen 
i Nydam och Vimose, 

c) ringbrynjor — funnos i Thorsbjerg och Vimose, 

d) ett fälttecken — möjligen i Vimose (Engelhardt, Vimosefun-

det, pl. 4 fig. 1; jfr Studier tillägnade Henrik Schuck. sid. 132), 

e) guldringar, "vindadt guld"— flera i Thorsbjerg samt i Ving
sted Mölledam, Hedelisker, Finncstorp, 

f) kärl ofta omtalade, måhända beroende deraf, att de genom de 

1 Dä en krigshär, bestående af germaner och helicr, nedgjort en romersk 
armé, förstördes och bortkastades de besegrades egendom "nova quadam at-
quc in solita exsecratione" (Orosius V. 16). 

'- Ett visserligen ej alldeles analogt exempel pä, huru kraftigt känslan 
af gömda skatters Trclgd fortvarat, gifves i Svenska Fornminnesföreningens 
Tidskrift, XII sid. 27. Afven fram emot vår tid har undandöljandct af skatter 
varit förbundet med visserligen mindre kraftiga besvärjelser (jfr Nyland. 
Samlingar utgifna af Nyländska afdelningen 2. Nyländska folksagor. 
Hfors, 1887, sid. 113 ff). 
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senare offringarne särskildt bibehållit sig i traditioner — Krage-
hul, Römeremose (brons) Finnestorp (lera, glas), Thorsbjerg, 
Nydam, Vimose, Kragehul (lera, trä), 
g) harpa — obestämbara stycken af trä funnos i flera af fynden, 
dock synnerligen osäkert om de tillhört något instrument, 
h) hästar — hästskelett eller delar deraf i Vimose, Nydam, Ske
demosse m. fl., 
i) hök eller falk — i åtskilliga af mossfynden flera djurben, 
hvilka ej blifvit bestämda 
k) andra smycken — dylika af brons, silfver eller guld i de 
flesta af fynden. 

Öfverensstämmelsen mellan fynden och beskrifningen af 
fornsakernas arter i Beovulf är således synnerligen god. Hvad 
harpan beträffar, som omnämnes i Beovulf, är det lätt förklar
ligt, att sångaren, som begagnade harpan vid framställningen 
af detta liksom andra kväden, ej underlåtit att taga den med. 

I mossfynden förekommo flera andra föremål än de af 
Beovulfssångerna omtalade. Så varierande som mossfynden 
äro, skulle ett dylikt fynd, innehållande just de uppräknade 
arterna af föremål, ej verka öfverraskande. Men det har ej 
varit sångernas uppgift att lemna en exakt uppräkning af hvad 
ett mossfynd innehåller. Tiden var glad åt vapen och guld, 
och lika litet här som annorstädes omtalas de mera oansenliga 
husgeråden och verktygen. Allt eftersom sängarens öga eller 
erinring stannat vid de mera framträdande föremålen, har han 
infogat dem i sin konstfulla poetiska uppräkning i det till
stånd, hvari de befunno sig, rostade och söndergångna då, 
som när de halftannat årtusende efteråt upptogos. 

Ännu i ett vigtigt fall öfverensstämmer den modärna forn-
forskningen angående mossfynden med Beovulfs uppgifter. 
Den stora skatten har utlagts efter en förintande drabbning. 
De utlagda föremålen hafva tillhört de hjältar — jarlar och 
tjänare, — som stupat i drabbningen. Samma åsigt angående 
de verkliga mossfynden delas numera af alla nordiska arkeo
loger. 
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Öfverskjutande är däremot uppgiften, att föremålen blifvit 
utlagda af de slagnes egna kamrater. Detta står i strid med 
den gängse uppfattningen om mossfynden, enligt hvilken dessa 
skulle vara lämningar af segertroféer, offrade ät gudarne, och 
sålunda måste hafva endast segrarne att tacka för sin tillkomst. 
Såsom jag vid tvenne tillfällen antydt (Antikvarisk Tidskrift, 
XVIII, sid. 30, not 2, och Studier tillägnade Henrik Schuck. 
sid. 113) förefinnas dock starka skäl för en annan uppfattning 
af mossfyndens tillblifvande, hvilken väl parar sig med Beo-
vulfs framställning. 

Öfverensstämmelsen i fråga om ålder, storlek, lokal, före
målens arter och de nedläggandet föregående händelserna 
bjuda oss sålunda att i Beovulfs skildring af drakskatten åter
finna ett nordiskt mossfynd. 

Vår kunskap angående Beovulfs geografi — efter det att 
det fastslagits, att händelsernas skådeplats måste sökas i Skan
dinavien — förökas icke genom denna identifiering. Drak
skatten befann sig inom geaternas landamären. Mossfynden 
tillhöra det sydskandinaviska området, och bl. a. just de pro
vinser, till hvilka man förlagt geaternas hufvudland, Jylland, 
Västergötland och Öland. 

Till södra Skandinavien hänvisar äfven den andra upp
fattningen af drakskatten. I Danmark och i södra Sverige 
hafva vid en stor mängd tillfällen gjorts fynd af guld — i 
ringar och i tackor såsom enligt Beovulf — i jorden, vid sidan 
af någon utmärkande sten eller dylikt. Vissa dylika fynd såsom 
de vid Sköfde, vid Gumme på Fyen, vid Narfveryd i Östergöt
land motsvara lämpligen Beovulfs beteckning "ringsal". Af 
dessa fynd äro de äldsta samtida med de yngsta mossfynden 
som Porskjaer och Sjöröd. 

De arkeologiska förhållandena ge sålunda själfva anvis
ningen, huru inkonsekvenserna i Beovulfssängerna i detta fall 
skola förklaras. De äldsta sångerna, såsom den ofvan anförda 
cantilenan, ha rört sig om ett verkligt mossfynd som t. ex. 
det äldsta, det från Vimose. Sä småningom har man upphört 

Fornvännen 1906. 10 
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att lägga ned föremålen på detta sätt, i stället har man ut
lagt ett begränsad! antal dyrbara föremål. Samtidigt härmed 
har man börjat nedlägga isolerade guldskatter. Sången har 
följt bruket. I dikten ha de många ägarne efterträdts af den 
ensamme nedläggaren, den stora mängden föremål till krig 
och husbruk af skatten, bedömd efter guldvärdet, det fria fältet 
af en plats, som skyddas af en sten. För Beovulfssångerna 
är detta icke egendomligt. Den kristet religiösa bildframställ
ningen t. ex. har, så länge den befunnit sig på folklig grund, 
följt samma lag. Den jämförelsevis korta tidrymden för Bco-
vulfsdiktningcn har emellertid tillåtit de urgamla dragen att 
framträda med omisskännelig tydlighet. 

Vid sidan af denna sägen om mossfyndet, hvilken modi
fieras efter de verkliga brukens skiftningar, ha förefunnits 
traditioner om i grafhögar förvarade skatter. Det har väl gått 
till i forntiden som tyvärr senare in i vår egen tid. De talrika 
misslyckade försöken att finna skatter i grafhögar ha ej för
mått rubba tron, att dessa högar inneslöte dyrbara värdeföre
mål. Någon själfständig uppfattning af grafskatten gifves ej 
i Beovulf. Hvad som utsäges om dess beskaffenhet, är häm
tad! från kännedomen om mossfynd och markfynd. 

Då skatten i sångerna vaktas af en drake, vore det för
vånansvärd!, om icke den arkeologiska verkligheten äfven 
bjöde motsvarigheter till denna. Jag har redan i Månadsbladet, 
1903—1905, sid. 436, ff, framhäft, hurusom draken i den angel-
saksiska framställningen efterträder en tidigare orm, således e!l 
djur, hvilket i motsats mot draken ej är försedt med vingar 
och ej heller med fötter. Då den äldsta diktningen om drak
skatten ej kan vara mycket yngre än mossfynden och de 
skandinaviska ormbilderna böra härstamma från samma tid 
som dikten, ha vi således att söka dem under 300-talets lopp och 
senare. 

Redan från bronsåldern känner man i icke ringa antal 
bilder af ormar i Skandinavien (se ex. Ekhoff i Sv. Forn
minnesföreningens Tidskrift, VIII, sid. 106), men då bildfram-
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Fig. 1. Brons. Thorsbjerg, Slcsvig. ','s- F'g- 2. Ornament pä en rund 
skifva af silfver. Thorsbjerg, Slcsvig. '/i- F'g- 3. Brakteat. Lyngby vid Ebel-
toft, Jylland. 1/i- f'B- 4. Brakteat. Danmark. Vr- F'g- 5. Ornament å en 
guldhalskrage. Västergötland. -,',. Fig. 6. Brakteat. Wingham? England. ' ,. 
Fig. 7. Del af ornament ä fig. 6. \ \ . Fig. 8. Brakteat. Okänd fyndort. ',,. 
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ställningar därefter sä godt som försvinna, veta vi ej, huruvida 
eller i hvilka afseenden ormen under följande tid spelar någon 
roll i den skandinaviska sagan. Först i och med den frän 
sydost kommande kulturströmningen pä 200-talet eft. Kr. blir 
äter bildframställningen vanlig, och samtidigt visar sig äfven 
ormen, hvilken under la Téne-tid är känd från Gundestrupskärlet, 
i fornsaker från Skandinavien. Det troligen äldsta kända exem
plaret af en afbildad orm är importeradt. Det förekommer i 
Thorsbjergfyndet (fig. 1). Denna ormbild visar på baksidan 
spår af, att den ursprungligen tillhört ett annat föremål, möj
ligen efter Engelhardts antagande (Thorsbjerg mosefund, sid. 23), 
en hjälm. 

Tämligen obetydliga typer äro de, som ätergifvas i fig. 2 
och 3. Den första af dessa tillhör en stor skifva i Thorsbjerg. 
fyndet, den andra en dansk brakteat. I hvad män dylika enkla 
ormtyper äggat den skandinaviska imitationslustan, är osäkert. 
Ormfigurer som fig. 3 återfinnas på Gallehushornet från år 
1639. Ormbilder som fig. 2, hvilka tillhöra de enklast tänk
bara, igenkännas å brakteatbilder (ex. fig. 4). Dylika enkla 
figurer tager symmetribehofvet, hvilket senare framträder som 
ledande inom den skandinaviska ornamentiken, redan nu i 
sin tjänst. Ornamentet fig. 5 ger härpå ett exempel, ett annat 
gifves i brakteaten fig. 6, ä hvilken samma ormmotiv in
går i en bisymmetrisk ornamentation. l Men i det hela synas 
dessa ormtyper näppeligen hafva spelat någon större roll i Norden. 

Lyckligare äro vi ställda i fråga om andra typer. Å båda 
Gallehushornen förekomma ormar afbildade, hvilka rulla sig 

J® flg m 
Fig. 9, a—f. Ornament ä de vid Qallehus, Slesvig, funna guldhorncn. 1!2. 

samman i hvarandra icke skärande bukter och hvarf (fig. 9 
a—f). Denna framställning, hvilken väl ursprungligen för-

1 Besläktadt, ehuru ej ingående i denna utvccklingsserie, är ett orna
ment som fig. 8. 
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Fig. 10. Guldmynt. Kälder, Gotland. 

anlcdts af svårigheten att perspektiviskt återgifva den på mar
ken hvilande delen af ormkroppen, förekommer i antika bilder 
och återfinnes å ett på Gotland funnet och i Norden fabrice
rad! mynt frän 300-talet (fig. 10, Almgren i Studier tillägnade 
Oscar Montelius. sid. 89 ff.) å brakteater (fig. 11, 12, 13) och, 
såsom det synes, äfven skulpterade i sten så sent som från 
600-talet eller tiden omkring år 700 (jfr Studier tillägnade 
Oscar Montelius, sid. 149, fig. 6, öfversta raden). Troligen är 
det samma figur, hvilken 
återvänder vid fötterna af 
det i Sophus Muller, Vor 
Oldtid, fig. 377 (ej alldeles 
fullständigt) afbildade häst-
formiga beslaget. Långt se
nare upplages formen, san
nolikt under sydländskt in
flytande (t. ex. fig. 14, jfr 
Rygh, 690). 

Å en af de stora guldhals-
kragarne, den från Öland, gärden, Halland. \ 
förekommer i upprepade ex
emplar ett liggande, bakåt-
seende djur, (fig. 15 a och 
b). Halskragen härstammar 
sannolikt från tiden närmast 
före är 500. Till 500-talet 
eller tiden omkr. 600 hör ori
ginalet till fig. 15 c, som 
regelbundet utvecklat sig ur 
denna form. Som ytorna-
ment återfinnes samma djur (fig. 15 d). Något sammanhang 
med ormbilder förefinnes sålunda ej hos denna serie. En till 
utseendet snarlik typ tillhör orig. till fig. 16 frän Uppland 
(omkr. 600), hvilken är en verklig ormfigur och snarast bör 
jämnställas med fig. 11—13. 

Fig. 11. Ornament 
ä brakteat. Tufvas-

Fig. 12. Ornament 
ä brakteat. Skovs-
holin, Aarhus amt, 

Jylland. ' ,. 

Fig. 13. Brakteat. Gotland. " ,. 
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Det äldst funna guldhornet från Gallehus bjuder äfven på 
underliga varelser med ett slags människoliknande hufvuden 
och små krökta armar uppe vid hufvudet samt ormliknande 
kroppar, som ringla sig i emellanåt upprepade vindlingar (fig. 
17 a—d). Dessa vindlingar följa icke någon fast regel, den 
främre delen af gestalten ligger än öfver, än under den bakre. 

Fig. 15 a—b. Ornament å en guldhalskrage. Öland. %. 

Fig. 14. Hängprydnad af 
silfver. Björkö. ' \. 

%i 

>A Bi •«. * <V *~2 & «• o 4 ^ 
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Fig. 15 d. Beslag af förgylld brons. Vi-

S 

Fig. 15 c. Fibula af brons. 
Öland. '.-

Fig. 16. Ornament ä hjälmbeslag. 
Uppland. I ,. 

Ännu något senare är utvecklingen odeciderad, som synes af 
fig. 18. Ur dylika bilder, hvilka utan tvifvel äro antika ätte-
läggar, utvecklar sig emellertid en viktig serie af former. 
Samma egendomliga djur med hufvud och krökt arm före
kommer under 300-talet som löst ornament å en jylländsk 
silfverfibula (fig. 19). Det sätt, hvarpå den ormliknande 
kroppen vindas, återfinnes vid tiden omkr. 400 å det nämnda 
Gallehushornet: kroppen gör bakom hufvudet en buktning 
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<2 
y T Fig. 18. Ornament ä 
IJy brakteat. Lundeby, 

Öland. Vi-

Fig. 17 a~d. Ornament ä ett af de vid Gallehus, 
Slesvig, funna guldhornen. 1 j 2 . 

Fig. 23. Fibula af brons. Öland. \ \ . 

Fig. 19. Ornament å 
fibula af silfver. 

Jylland. Vi-

Fig. 20. Ornament ä 
ett af de vid Gallchus, 
Slesvig, funna guld-

Fig. 24. Fibula af brons. Gotland. Vi-

Fig. 21. Ornament ä 
brakteat. Danmark? 1 ,. 

Fig. 22. Ornament å 
en guldhalskrage. 

Öland. -',. 
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bakåt, går sedan nedåt, buktar sig pä sin lägsta punkt bakåt, 
går därefter uppåt, så att ett mellanrum uppstår mellan den 
bakre och den främre delen, passerar under främre delen af 
kroppen framåt och afslutas, omedelbart efter det den åter 
kommit till synes (fig. 20). En viktig skillnad är, att det från 
en främmande sagovärld härstammande hufvudet ersatts af ett 
ormhufvud. Obetydligt yngre är en bild ä en brakteat 
(fig. 21) med samma kännemärken, men i öfrigt af en form 
närmande sig det nyss omtalade fibulaornamentet. Samma 
ormfigur återfinnes äfven å den öländska guldhalskragen (omkr. 
500, fig. 22) och håller sig fortfarande mycket populärt. När
maste steg i utvecklingen är, att öglan för vinnande af sym-
metri fördubblas. I denna form är ornamentet såsom fibula 
kändt från Öland (fig. 23), Gotland, Uppland, Finland och 
Bornholm. Sedermera fördubblas äfven hufvudet, å Gotland 
och i Finland (omkr. 600, fig. 24). 

Ormmotivet är sälunda i södra och mellersta Skandina
vien ingalunda ovanligt. Viktigt för oss är, att dess förekomst 
kronologiskt sammanfaller med de yngre mossfyndens och den 
skandinaviska Beovulfsdiktningens tid. Dess popularitet under 
denna tid visas däraf, att det, oaktadt formens enkelhet, ger 
upphof till formliga typserier af icke obetydlig lifslängd och 
däraf, att det till sin tjänst använder andra ursprungligen all
deles skilda motiv. 

Denna öfverensstämmelse i fråga om tid och område är 
värd att beakta. Men jämte ormmotivet vinna samtidigt en 
mängd andra motiv sitt inträde i den skandinaviska konstin
dustrien. I händelse något sammanhang gifves mellan dik
tens orm och konstens orm, kan detta endast uppvisas, i den 
händelse ormfigurer förekomma i sammanställningar, hvilka 
äro analoga med diktens utsagor. 

Lyckligtvis sakna vi icke alldeles exempel härpå. Origi
nalet till fig. 18 utgör en del af en öländsk (fig. 25), originalet 
till fig. 21 af en dansk brakteat (fig. 26). Å båda dessa brak
teater är ormen vänd emot en framåtilande ryttare. Meningen 
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Fig. 25. Brakteat, Lundcby. Öland. Vi-

Fig. 26. Brakteat. Danmark? Vi-

härmed blir först klar, då man 
tager hänsyn till den samman
ställning, i hvilken orig. till 
fig. 16 förekommer (fig. 27). 
Här tillåter nämligen utrymmet 

att framställa hela scenen. Ryttaren är pä väg till strid emot 
ormen, som i afvaktan på angreppet riktar hufvudet mot den 
ankommande fienden. Det naturliga synes dä vara att antaga, 
det äfven de båda brakteatbilderna med ryttaren och den mot 
honom vända ormen åsyfta att erinra om samma scen. Dessa 
brakteater härstamma frän 400-talet eller tiden omkr. 500, d. v. s. 
från den tid, då Beovulfsdiktningen blomstrade på skandina
visk mark. 

Fig, 27. Hjälmbeslag af brons. 
Uppland. ' [. 

Fig. 28 Hjälmbcsl.ig af brons. 
Uppland. ' |. 
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Salin har, Antikvarisk Tidskrift, XIV: 2, sid. 90 ff, yttrat, att 
motiven till brakteaternas framställningar äro att söka inom 
religionens, ej inom krönikans värld, och jag delar fullkomligt 
denna åsikt. Men emellan religionens och krönikans ligger 
ett tredje område, sagans. Ett motiv af ursprungligen religiös 
art inmänges med ständigt nya af historisk eller kvasihisto-
risk karaktär eller af för tillfället kurserande motiv af legen
darisk art. Så synes mig äfven här vara fallet. Den ursprung
liga kampen mot ormen — och något annat gifver oss icke 
brakteatbilderna — äger talrika motsvarigheter inom den nor
diska mytologien, särskildt i sägnerna om "gudarnes under
gång". Men med hvarje nytt motiv, som tillkommer, sjunker 
den ursprungliga berättelsen längre ned på sagans plan och 
här finna vi den i Beovulfssängerna, liksom i framställningen 
på Vendelplåtarne (jfr Månadsbladet, 1903—1905, sid. 436 ff). 
Dessa senare (fig. 27 och 28) gifva bilder af ridten mot odjuret 
i tvenne moment samt relativt oväsentliga drag: mannen, som 
går vid sidan af hästen, de ryttaren åtföljande roffåglarne. 
Denna detaljutsmyckning svarar emot, att bilden förlorat sin 
hieratiska brakteatform. 

Härmed har jag icke velat säga, att nordborna kallat den 
person, som de återgifvit i de nämda brakteaterna och på 
Vendelplåtarne med ett namn, som vi i angelsaksisk form åter
finna i benämningen Beovulf. Men jag har velat konstatera, 
att i Norden samtidigt kurseradc sånger om de nedlagda 
mängderna af föremål, som vi kalla mossfynd, samt om stri
den mot ormen. 

En härmed intimt sammanhängande fråga är, om redan i 
sångernas skandinaviska form striden mot ormen rört sig om 
skatten, om följaktligen de bilder, jag anfört, anknyta sig till 
den diktning, som handlat om de rika skatterna. 

Jag anser denna fråga böra besvaras med ja af det all
männa skäl, att ormen (lindormen, draken) i all äldre nord
europeisk diktning uppträder som skatteväktare, ett motiv, som 
under ett mera humant eller ridderligt inflytande endast modi-
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fieras derhän, att den åtrådda skatten senare utgöres af en 
kvinna. l Endast vid Ragnarök har af naturliga skäl den 
kämpande ormen en annan sagomission. Sä bevaras ännu i 
dag sägner om ormen såsom väktare af skatter såväl i graf
högar - som och under flat mark. :i 

Då vi sälunda veta, att den stridande ormen i Norden 
är ett skattevaktande djur, att sånger och bilder, hvilkas huf-
vudmotiv utgjorts af kampen mot ormen, samt sånger om ned
lagda skatter samtidigt varit gängse i Norden, och slutligen 
äfven, att i den angelsaksiska form, vi äga sångerna, striden 
rört sig om de af ormen bevakade skatterna, visa starka skäl, 
att de nordiska sånger, hvilka behandlat striden mot ormen 
och som illustreras af den samtida nordiska skulpturen, till 
motiv haft striden om den af ormen bevakade skatten. 

Med detta resultat för ögonen förstår man den förkärlek, 
hvarmed nordbons konst under skattenedläggningarnes tid be
handlade ormmotivet, typernas relativa talrikhet och sega fortvaro. 

De upplysningar vårt material gifver oss angående det 
område, på hvilket under denna tid den skandinaviska formen 
af denna del af Beovulfssagan varit spridd, äro ganska få. 
Ormtyperna i konsten tillhöra samma område som mossfyn
den och de stora guldfynden: södra Skandinavien. Påfallande 
talrikt äro ormbilderna kända från Öland och Gotland. Då 
ormmotivet för att än ytterligare tillfredsställa symmetribegäret 
ändras derhän, att ornamentet kommer att utgöras af tvä öfver 

1 Som ett kuriosum vill jag påpeka, huru ännu i dag pä åtskilliga ställen 
barnen inläras, att en orm vaktar julgranskonfektcn. Sä var fallet i mitt för
äldrahem. 

2 Afven sedan motivet om skatten bortglömts, händer det likväl, att 
draken bor kvar i ättekullen (se t. ex. Nicolovius, Folklifvet i Skytts härad 
i Skåne etc, upplaga II, sid. 92 f). Intressant är i förbindelse med Beovulfs-
studict, att den i en ättehög boende draken i här anförda berättelse, i likhet 
med draken i Beovulf, är en "elddrake", hvilken hotar att uppbränna präst
gården. 

3 De skatter, öfver hvilka ormarnc rufva, bestå numera i regeln af 
penningar. Sagoförcställningarnc ha således äfven senare fortfarit att glida 
med de ändrade tidsförhållandena: mossfyndsinventarierna ha ersatts af guld
mängderna, dessa af de senare vanliga betalningsmedlen De vaktande or-
rnarne äro ofta omgifna af eldslågor, hvilka dock merändcls förlorat all be
tydelse för handlingens utveckling. (Jfr Nyland, II, sid. 111 f., 114). 
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hvarandra lagda ormar (fig. 24), har det tydligen förlorat sam
manhang med sagan. 

Den reala grunden till de nämda bilderna är den nor
diska myten och sagan. De bildframställningar, som före
komma från denna tid, stå till sitt öfvervägande antal under 
inflytande af den antika konstindustriens alster. Le point de 
départ har för den tidigare delen af detta skede af forsknin
gen redan visats ligga i länderna vid Svarta hafvet och an
gränsande områden af det romerska kejsardömet. Det är 
ingalunda osannolikt att själfva motivet — ryttare och orm — 
äfven lånats härifrån. Sä förekommer från Constantinus II ett 
mynt med en orm under den ridande kejsaren (fig. 29), och 

Fig. 29. Guldmynt slaget för 
Constantinus II. '/., 

Fig. 30. Brakteat. Tufvas-
gärden, Halland. Vi-

motsvarighet härtill kännes äfven frän Norden hos en förut 
(jfr fig. 11) omtalad brakteat (fig, 30). I sammanhang härmed 
står utan tvifvel motivet till det ofvan sid. 137 omtalade hästfor-
miga beslaget. Å det bysantinska myntet har man, följande 
ett gängse bruk, symboliserat en slagen fiende genom nämda 
ormfigur. En dylik abstrakt symbol har säkerligen varit nord
männen föga begriplig. I likhet med hvad som ofta eljes skett, 
har framställningen ändrats för att göras brukbar såsom ut
trycksmedel för nordbons egen åskådning. Formaliter sedt 
härstamma således antagligen de nordiska bilderna frän öst
romerska prototyper. En undersökning, huruvida äfven åskåd
ningar, hvilka i Norden varit knutna till de bilder, som åskåd
liggöra ormkampen, samtidigt rönt intryck af vid Svarta och 
Egeiska hafvens kuster rådande föreställningar, faller utanför 
ramen af denna uppsats. 


