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UPPSALA HÖGARS DATERING 

Av Ni l s Åberg 

Icke nog med alt mäktiga likbål gjort sitt förstörelsearbete grund
ligt. Dateringsproblemet påverkas också av hänsyn till sagohisto
riska motiv och kompliceras ytterligare genom en av Lindqvist 
och hans skola hävdad mening, att utvecklingen förlöpt parallellt 
och icke i kronologisk succession mellan de tvenne djurstilar — 
Salins stil I och II — vilka i typisk utbildning kommit att repre
senteras, den ena i Odenshögen, den andra i Torshögen. Genom ett 
accepterande av tanken på stilarnas parallellulveckling har forsk
ningen i viss mån berövats sina fasta utgångspunkter och därmed 
förlorat greppet om dateringsproblemet. Betecknande är också den 
kronologiska utredning, som givits i Lindqvists stora och i andra 
avseenden så betydelsefulla arbete om Uppsala högar.1 Där lämnas 
med avsikt det för dateringen mest betydelsefulla fyndmaterialet 
åsido, bland annat utgörande de med djurornamentik i karakteris
tiska och stiltypiska kompositioner prydda föremålen. Författaren 
framhåller, att de två stilarnas parallella utvecklingsförlopp gjort 
en på dem grundad datering alltför osäker, alltför »typologiskt» 
betonad, såsom uttrycket kommit att falla. Följande uttalande må 
återgivas: »Från den föregående utredningen av högarnas ålder 
har jag som sagt så vitt möjligt uteslutit alla s. k. typologiska san
nolikhetsberäkningar. För epoker, som i så hög grad som den ro
merska tiden och efterföljande sekler kännetecknats av livlig 
import och påverkningar av annan art från främmande kulturom
råden, kan man ej förutsätta en typologiskt rätlinjig utveckling. 
Detta gäller ej ens i fråga om den s. k. djurornamentiken» (sid. 235). 

1 Lindqvist, Uppsala högar och Ottarshögen, Stockholm 1936. Jfr Lind
qvist, Den svenska folkvandringsstilons uppkomst Studier tillägnade Oscar 
Almgren, Stockholm 1919. 
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Som följd av en dylik inställning till Salins stilar har i Lind
qvists arbete Vendelgravarna förlorat sin betydelse såsom utgångs
punkt för kungshögarnas datering. Där undvikes också en precise
ring av Vendelgravarnas ålder, och den enda dnteringsiippgift, som 
om dem lämnas, gäller den från grav XIV härrörande hjälmen, vars 
tillverkning förlägges till tiden omkring år 500 (s. 240). 

I det Lindqvistska arbetet omnämnes visserligen stilfrändskapen 
mellan Odenshögens krigarbilder och deras motsvarigheter från 
Vendel och Valsgärde. Men vida starkare dragningskraft i krono
logiskt avseende utöva krigarbilderna på folkvandringstidens guld-
halskragar och processionsmosaikerna i Ravenna. Om Lindqvists 
datering kan även i övrigt sägas, att anknytningarna till Vendel
gravarnas fyndmaterial lämnats kronologiskt obeaktade och out
nyttjade och att kungshögarnas tidsbestämning i stället vunnits ge
nom anknytning till 400-lalets fornsaksvärld. På dylikt sätt har 
tiden för Odenshögen fixerats till omkring år 500, medan Torshö
gen hänförts till tiden omkring år 550 (s. 234). 

Utgångsläget för en datering av kungshögarna har emellertid på 
senaste tid kommit alt framstå klarare och har givits en Okad sta
bilitet genom möjligheten att utnyttja den av Gabrielsson introdu
cerade kompositionsanalysen. Numera torde de två stilarnas krono
logiska succession få anses defintivt fastställd, och vidare har kun
nat påvisas en i dateringsavseende mycket betydelsefull synkronism 
mellan Vendelgrav XII, Sutton Hoo och Book of Durrow.2 Fynd-
konstellationen ger åt Vendelgrav XII en datering, vilken snarare 
ligger något efter än före år 650. 

Närmast skulle sålunda vår uppgift bliva all söka bestämma 
kungshögarnas ålder i förhållande till den säkert daterade Vendel
grav XII. Vi förutskicka en uppgift rörande de uppnådda kronolo
giska resultaten, att dessa i någon mån om ock obetydligt skilja 
sig från vår datering av år 1924, framlagd i ett arbete om den nor
diska folkvaiidringstidens kronologi. Där hänfördes Odenshögen 
till 500-talets senare hälft. Här skall gravfyndet förläggas till tiden 
efter år 600. 

Torshögen får sin datering fixerad inom förhållandevis mycket 

- Åberg. Tho Occident and the Orient in the Art of the Sovenlh Century, 
III: The Merovingian Empiro. Stockholm 1947. 

258 



U P P S A L A I l l i G A R S D A T E R I N G 

'." 

® ® 
I-'i(f. i. TorshiUfcn. ' ,. 

iTi i i iTMll t l i l l i i i i i in iMii i i i i i i iMi i ! i i , i iMi i r i r r r_ t_ i rTII—_TT 

Eig. i Vendelgrav X I I . 

små felgränser genom det i stil II ornerade benfragmentet, här 
återgivet i fig. 1 efter Lindqvists fig. 103. Det av Salin rekonstrue
rade mönsterschemat får betraktas såsom i alla detaljer exakt och 
återger sålunda i typiskt utförande den nordiska djurhiiviidvågcn, 
siidau den kommit att Fullödigt företrädas särskilt i Vendelgrav XII. 
Den från hjälmen3 i sistnämnda gravfynd härrörande orneringen i 
fig. 2 uppvisar också, i trots av on olikartad framställningsteknik, 
detaljerade överensstämmelser med motivet från Torshögen, fram-

' Stolpe och Arne. Graffältet vid Vendel. Stockholm 1912, Pl . 36. 
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trädande i huvudets formgivning, i överkäftens langa huggtänder, 
i de till vagbandens nedåtsvängda partier fogade extremiteterna. 

I ett tidigare» arbete4 har beskrivits, hur den nordiska djurhuvud-
vågen uppstått ur cn med djurhuvuden besatt fastlandsgermansk 
tvåbandsfläta. I tjurhuvudets frigörande ur det löpande flätverket 
och (våbandsflälans därav förorsakade övergång i djurhiivndvåg 
kan sägas beteckna en första reaktion mot den i fastlandsgermansk 
stil II härskande oorganiska sammansmältningen av zoomorfa ele
ment och mediterran bandfläta. En annan för nordisk konst lika 
karakteristisk reaktion av liknande slag får sitt uttryck, då våg-
bandet börjar förses med regelbundet inpassade extremiteter, vis
serligen till en början helt oorganiskt inkomponerade, men dock 
liksom förebådande en omvandling av det geometriska mönstret till 
mera naturligt formade djurmotiv. Den nordiska utvecklingsten
densen blir verkligt stilbildande först mot slutet av 600-talet, under 
slutskedet för stil II, men de första på dylikt sätt konstruerade 
fyrfotadjuren uppträda tidigare och äro karakteristiskt företrädda 
redan i Vendelgrav XII, såsom framgår av det ur vågbandet in
snörda djurmotivet till höger i fig. 2. 

Torshögens orneringsmotiv saknar visserligen fyrfotadjuret, men 
företräder i övrigt samma utvecklingsstadium som motivet från 
Vendelgrav XII, varav får anses framgå, alt de två gravfynden 
legat varandra nära i tid. Intrycket av ungefärlig samtidighet för-
stärkes genom en myckel speciell orneringsdetalj. en i båda fyn
den företrädd mönstring av djurhuvudets nosparti medelst tvenne 
parallellt med varandra liggande geometriska motiv, tillspetsade 
framåt, men bakåt avrundade eller övergående i en cirkel med me
delpunkt.5 En dylik mönstring är hittills endast företrädd genom 
motivet från Torshögen och genom orneringen å det till Vendel
grav XII hörande beslaget i fig. 3.* 

I Torshögens orneringsmotiv iakttages emellertid också en annan 
lika karakteristisk detaljbildning, vilken snarast inbjuder till en 

4 Åberg, Nordiska kompositionsformer i stil II, Fornvännen 1946. 
5 Förhållandet har observerats av Lindqvist, vilken i arbetet »Den svenska 

folkvandringsstilens uppkomst», s. 77 därom yttrar: »Observera den stora 
likheten mellan de salt, varpå kindparticrna å fig. 21 (här fig. 1) och 22 
(här fig. 3) ornerats!) 

6 Stolpe och Arne. a. a., Pl. 36: 2, 
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något senare datering än för nyssnämnda Vendelgrav. Den fram
träder i utformandet av de till nackflikar omvandlade ögoninfatt-
ningama. Av symmetriska! hava dessa erhållit en med extremite
terna i vågbandets underkant likartad utformning, men avvika så 
tillvida, som spetsen icke är sluten, utan bildande två fria flikar. 
Därmed har gnidaren avsett att lill skillnad från extremiteterna 
återgiva karaktären av ett huvud med smala och utdragna käftar. 

Omvandlingen till djurhuvuden av ögoninfaltningar, nackflikar 
eller i slingor utlöpande käftpartier synes, av hittills tillgängligt 
fyndmaterial' att döma, hava försiggått på ett sent utvecklingssta
dium av stil II, företrätt i Vendelgrav I och Valsgärde 6. Konstruk
tionen blev visserligen icke stilbildande i generell omfattning, var
för dess frånvaro, exempelvis i Vendelgrav XII, i och för sig knap
past får tillmätas avgörande kronologisk betydelse. Men då de hit
tills kända exemplen så avgjort visa hän mot slutskedet för stil II 
oeh början av stil III, får konstruktionens uppträdande i Torshögen 
åtminstone anses berättiga till slutsatsen, att graven tillhört tiden 
efter 600-talets mitt. 

Torshögen har av alll att döma rests vid en tid, då den första 
bätgravcn vid Vendel redan blivit lagd. Annorlunda synes förhål
landet hava varit med Odenshögen, vars tidsställning den följande 

7 Den ifrågavarande konstruktionen uppträder, förutom i Torshögen, även 
i följande fynd: 

Vendelgrav 1. A fem föremål {Stolpe oeh Arne. a. a., I'l. 1, Pl. 1: 1, 4, 
Pl. 5: 1, Pl. 9:9) . 

Valsgärde 6. A fem föremal (Anriilssun. Valsgärde 6, Uppsala 1912, Pl. 
21—22). 

Ultunagraven. A ett svärdskidebeslag (Salin. Thierornamentik, fig. ri75). 
Gravarna 2 och 4, Kunsla. Adelsö. A ett beslag i vardera graven (Rydh, 

Förhist uudersökn. pä Adelsö, Stockholm 1936, fig. 30, 45). 
Bettna. Södermanland. A en svärdsknapp (Anridsson, a. a., fig. 43). 
Rikvide, När. Golland. A en genombruten prydnadsskiva (Salin, a. a., 

fig. 563). 
Lojsta sn, Gotland. A ett dosformigt spänne (St. II. M. 10628). 
Lill-Bjers, Stenkyrka. Gotland. A ett beslag (St. H. M. 16646: 1). 
Sannolikt Gotland. A ett ryggknappspänne av 600-talets typ (Salin. a. a., 

fig. 562). 
Oland. A ett beslag (Salin. a. a., fig. 603). 
Bayern. A eu platta till kedjesmycke (Åberg, Frankes und Wcstgoton, 

fig. 279). 
Museum Rönen. A ett beslag (Åberg, Occidcnt III, fig. 33:7). 
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framställningen skall ägnas. Uppgiften blir därvidlag svårare, da 
anknytningarna till Vendelgravarnas fyndmaterial icke framträda 
med samma skärpa. 1 Odenshögen är det för datering ägnade fynd
beståndet visserligen rikligare föret rätt och mera varierande än i 
Torshögen, men är å andra sidan så svårt sönderbränt, att cn viss 
osäkerhet måste vidlåda de i det följande företagna rekonstruk
tionerna. Dateringen av Odenshögen blir därför avhängig, icke så 
mycket av typologiska sannolikhetsberäkningar som fastmer av re
konstruktionernas riktighet. Om dessa äro rätt utförda, skulle 
emellertid dateringen av dem framgå mod något av samma skärpa 
som för Torshögen. 

De med djurmotiv prydda föremålen ur Odenshögen äro återgivna 
fig. 4—6 och utgöras av etl guldbleck med filigran, ett bleck, san
nolikt av silver och med driven ornering samt ett drivet bronsbleck.s 

Filigiandjurct i fig. 1 är i det närmaste komplett och representerar 
sen stil I, sådan denna kommit till utbildning särskilt å brakteater 
och guldinunlilcck till svärdsskidor. Stilfrändskapen med molivei 
fig. 7: 1 från guldmunbleckel i Tuieholinsskatlen är också så stor, 
att båda utan svårighet kunna uppfattas såsom utgångna ur samma 
verkstad eller tillhörande samma guldsmedsskola.9 

Därmed ställas vi inför den myckel avgörande frågan, om guld-
blecket i Odenshögen var gammalt, då del hamnade i graven, eller 
om graven hänför sig till en tid, då folkvandringsguldet ännu oj 
sinat ut och försvunnit. Svaret på frågan botingas givetvis av fynd
materialet i övrigt oeh kan därför endast framgå av analysen i dess 
helhet. I detta sammanhang må därför endast förutskickas cn all
män orientering rörande folkvandringsguldets förhållande till Ven
dcltiden. 

Kontrasten mellan folkvaiidringstidens flödande guldrikedom och 

B Till de djurornerade presableoksn frun Odenshögen höra ytterligare etl 
par obetydliga fragment, varav ell återgivande ett fotparti av liknande ut
seende som i Vendelgrav XII (Stolpe oeh Amt, a. a.. IM. 39:7) saml etl 
höftparti, återgivet Lindqvist 1936, lig. 90 b. 

,J De i fig. 7 återgivna mciliveii härröra frän guldiiiiinbleek. No 1. Ture
holm, Södermanland (Öberg. Guldbrakteaterna, Uppsala 1912, fig. 158). No 2. 
Stavijordet. Norge {Hougen. The Migration Style of Ornament iu Norway. 
Oslo I9.su, lig. 60). No 3. Tureholm, Södermanland iöherg, a. a., fig. 158). 
No 1. Oine. Broholm, Fyn {öhtrg, a. a., fig. 166). No 5. Kgge. Norge 
[llongen. a. a., fig. (il). 
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Fig. 4—6. Odenshögen, '- ,. 

Fig. 7. 1. Tureholm, Södermanland. 2. Stuvijordet, Xorge. 3. Tureholm, Söder
manland. 4. Oure, Broholm, Fyn. •'>. Egge, Xorge. 

Vendeltidens fattigdom framträder med full skärpa inför fynden 
från Vendel och Valsgärde, inför Ultuna och Vallstenarum, Inför 
hela det kompakta fyndmaterial, som börjar visa sig vid 600-talels 
mitt, vid liden för Vendelgrav XII, men vars motsvarigheter från 
århundradets förra hälft äro föga framträdande. Hittills har så
lunda icke ett enda verkligt rikt och representativt gravfynd blivit 
gjort, som visat sig vara äldre än Vendelgrav XII. Följden bära\ 
måste bliva en större försiktighet vid bedömandet av folkvandrings-
guldets lent bestånd. Av allt att döma har detta till stor del för
svunnit ur cirkulationen vid 600-talets mitt. Men däremot framstår 
som möjligt, att guldet ännu varit i omlopp, om också kanske i si 
nande ström, under 600-talets förra hälft. Möjligen få därför till 
detta äldre skede hänföras de icke fåtaliga guldfynden, som bära 
Vendeltidens stilprägel. Inför dessa fynd kan frågan med [og fram 
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stäl las , h u r u svä rdens munbleck sett ut , om de kanske u tg jor t s av 

dyl ika stil I -ornerade typer , som i p rak tu t fö rande före t rädas i skat

ten från Tureholm. De i f rågavarande fynden äro:1 0 

Stora Sandviken, Sturkö, Blekinge. Svärdsknapp med övre hjälte. St. H. M. 
11317. 

Väsby, Hammarby sn, Uppland. Svärdsknapp med ring och övre hjälte. St. 
H. M. 10348. 

Glavsfjorden, Värmland. Svärdsknapp av guld med övre hjälte av silver. 
St. H. M. 1067. 

Hög Edsten, Kville sn, Bohuslän. Svärdsknapp. St. H. M. 3163 (jfr. 3256). 
Leyeby, Laholms sn, Halland. Kingknapp. St. II. M. 4207. 
Kvistofta, Toresunda sn, Södermanland. Ringknapp. St. H. M. 3007. 
Ingelstad, Östra Eneby sn, Östergötland. Hjaltoplalt i av osäker tidsställning. 

St. H. M. 4244. 
Kjserstad. Akershus, Norge. Ringknapp. 
Gudme, Broholm, Fyn. Tre ringknappar. 
Albjerg, Broholm, Fyn. Ringknapp. 

A det till Odenshögen hörande si lverblecket i fig. 5 uppv i sa r det 

i dr ivet a rbe te u t förda d jurhuvudet ett på tag l ig t samband med folk

vandr ings t idens guldsmedskonst . Den dr ivna punk tk re t sen k r i n g 

ögat äge r så lunda s in motsvar ighet , dels å f i l igrandjure t från 

Odenshögen, dels å guldmunbleckens (fig. 7) och g i i ldhalskragar-

nas djurmotiv. Den på dylikt sät t i d r ive t a rbe te överförda guld-

smedstokniken fortbestår sedan under Vendelgravarnas tid såsom 

f ramgår av djurmotiven å pressbleck i Vendelgrav XI 1 1 och Ultuna

graven 1 2 samt av de geometr i ska motiven i fig. 21 :3 från Ul tuna

graven . 

En annan st i l is t isk föreningslänk mellan Odenshögens och guld

munbleckens eller de sona gu ldbrak tea t e rnas djurmotiv u tgö r den i 

en elegant omböjd s l inga nedlöpande ögoninfat tningen. Dess när

maste motsvar ighe te r å te rkomma å det p rak t fu l la giildmunblecket 

från Oure vid Broholm på F y n (fig. 7: 4). 

Ännu mer f rapperande ä r l ikväl den mycket l ikar tade utformnin

gen oeh model ler ingen av nospar t ie t , å ena sidan hos det d r ivna 

motivet från Odenshögen. å andra sidan hos flera av guldmun-

10 Fynden äro omnämnda och flertalet avbildade i Montelii arbete om 
Ringsvärd, Antikvarisk Tidskrift. Bd. 22: 5. 

11 Stolpe och Arne, a. a., Pl. 29: 2. 
12 Hildebrand. Teckningar ur Svenska Statens Hist. Museum, Stockholm 

1873, Pl. 3 a. 
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bleckens djurhuvuden, exempelvis i fynden från Tureholm, Oure 
vid Broholm på Fyn och Egge i Norge (fig. 7: 3—5). Det för ordinär 
stil I karakteristiska begränsningsbandet framåt har här liksom 
svällt ut och ändrat form för att därigenom frammana intrycket 
av ett mera massivt och organiskt format huvud eller nosparti. 
Sambandet med folkvandringstidens guldsmedskonst framstår så
lunda påtagligt och övertygande. 

Skiljaktigheterna i stil mellan Odenshögens filigranhuvud i fig. 
4 och det drivna huvudet i fig. 5 äro alltså exakt desamma som 
mellan de till Tureholmsfyndet hörande motiven i fig. 7:1 och 
7: 3. Då emellertid de sistnämnda tillhöra ett och samma mnnbleck 
och väl få anses hava utförts av en och samme guldsmed, synes 
därigenom möjligheten ingalunda utesluten, att liknande gällt för 
de två motiven ur Odenshögen. Någon väsentlig tidsskillnad dem 
emellan framstår i varje fall icke såsom sannolik. 

Den yngsta guldsmedskonsten av folkvandringstidens prägel är, 
såsom framhållits, till sin tidsställning något osäker, då en möjlig
het förefinnes, att densamma fortbestått in på 600-talet. Dateringen 
av Odenshögen framstår alltså såsom för denna fråga avgörande. 

Fortsätta vi vår analys av motivet i fig. 5, leder också spåret 
över från folkvandringstidens guldsmedskonst till Vendeltidens 
nya och av fastlandsgcrmanskt inflytande präglade stil. En antydan 
härom ger oss redan den nya pressblecksteknikens upptagande av 
de forna guldsmederna. Ett annat och mera påtagligt vittnesbörd 
utgör kompositionen. 

Vid en rekonstruktion av orneringsmönstret i fig. 5 bör hänsyn 
tagas till tvenne under bården och i vardera kanten belägna flikar, 
den ena spetsande nedåt, den andra uppåt. Såsom framgår av rekon
struktionsalternativet i fig. 8:1, kan den vänstra fliken tänkas för
enad med djurets överkäft, medan den högra fliken, förenad med 
närliggande band, kunde bilda ett slags nacktofs. En annan möjlig
het till rekonstruktion framgår av fig. 8: 2, där det högra bandet 
fått bilda djurkroppens ena begränsningslinje. Därvid blir likväl 
den högra fliken isolerad från kompositionen. 

Ett tredje rekonstruktionsaltcrnativ, och av allt att döma det 
rätta, utgår från antagandet, att det tätt intill kantbården liggande 
djurmotivet upprepats i en längs kanten löpande serie och att så
lunda det bevarade fragmentet utgjort en intervall i ett samman-
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.̂ SECw-

Fig. s. i—3. RekonstruktlonsalternatlB lill fig. •>. 

hängande repetermönster av det slag, som i så stor myckenhet mö
ter oss i Vendelgravarna. Antages vidare, aii de två flikarna ut
gjort delar av ett oeh samma lyllnadsmotiv. tydligen av halvmån 
form, bör sålunda rekonstruktionen utföras på sédanl sätt, att fli
karna sammanpassas. Mönsterschemat, som då uppstår, framgår 
av fig. 8: 3. 

Geometriska fyllnadsmotiv tillhöra knappast Vendelgravarnas 
stilkrets (jfr. dock rosetterna i fig. 21:3), men uppträda allmän! a 
sona guldbrakteater, där de utgöras av hakkors, treuddar, punkt
grupper ooh ibland även halvmånar. A gnldbraktcalcn fig. !• ur 
Broholmskatten1* på Fyn iakttages sålunda lialvmånmolivet som 
fyllnad över djurets huvud och dessutom i sammanhängande kant
bård. Motivet är välkänt från de stora giildliaisringania. Det upp
träder också såsom ersättning för en förlorad reliefdekor å rygg-
knappspännet fig. 1(1 från Hade i Gästrikland. 1 undantagsfall liar 
motivet fortbeståtl å gotländska ryggknappspännen från Vendeltid. 

13 Sehested, Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm, Kjeben 
havn 1878, Pl. 11. 
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Fig. Broholm, Fyn. Fig. in. Ilade. Gästrikland. 

Betrakta vi emellertid del rekonstruerade mönstret i övrigt, sak
nas där visserligen en full! exakt korrespondens mellan de för kon
struktionen så betydelsefulla bandändarna kring djurets käftar. 
Men lätta förskjutningen av bandändarna låter sig likväl tillfullo 
förklara, dels kanske av en viss töjning och deformation av blecket 
under branden på likbålet, dels kanske därav, att den handgjorda 
Stansen eller del för baud uppdragna mönstret icke med nödvän 
diglict behövt äga en fullt matematisk överensstämmelse mellan de 
olika Intervallerna. Schemat framträder i varje fall tydligt och åter
ger den löpande djurhuvudvågen, alltså en för nordisk Vendeltid 
myckel karakteristisk transformation av den zoomorfiserade fast
landsgermanska tvåbandsflätan. Ar rekonstruktionen riklig, ut
visar motivet till full evidens, att stilväxlingen redan satt In, att 
Vendcltiden, den fastlandsgermanska stil H-epoken, gjort sin intåg 
i Odenehögens Uppland. Da måste också dateringen bliva efter ar 
600. odenshögen bör falla i själva brytningen mellan två epoker i 
den nordiska utvecklingen. 

(»m ur denna synpunkt Odenshögen framstår som den nya epo 
kens försia verkligt monumentala utslag på uppsvensk mark. sy
nes samma brytningstid inom den gotländska kulturen hava tagit 
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... V --N. 

Fig. 12. Åter/öring lill Ivubandsfläta av vågmotiven från 
Torshögen, Odenshögen och hildslenen frun Havor. 

sig andra och visserligen mindre storslagna, men likväl fullödiga 
uttryck i den äldsta gruppen av bildstenar. Dessa framstå som de 
mest representativa förebuden till Gotlands blomstrande Vendeltid. 

En behandling av bildstenarnas svårutredda kronologi faller 
utanför denna framställning, men i anslutning till motivet från 
Odenshögen må likväl en snarlik djurhuvudvåg omnämnas från en 
bildsten vid Havor i Hablingbo.14 Stenens rika ornering, av vilken 
i fig. 11 ett avsnitt återgivits, har att uppvisa varierande fyllnads-
motiv, och om stilkaraktären kan vidare framhållas, att de till vå
gen hörande huvudena till synes ännu ej uppnått den standardise
rade formgivning, som utmärker Vendelgravarnas djurhuvudvågor 
(fig. 2). Käftarnas oförmedlade övergång i huvudets konturlinje 
överensstämmer bättre med konstruktionen av filigrandjuret i 

14 Lindqvist. Gotlands Bildsteine, Stockholm 1911, tig. 23. 
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Odenshögen (fig. 1). Av allt att döma hava också Odenshögen och 
den gotländska bildstenen stått varandra nära i tid. 

De slutsatser, till vilka vår analys av motivet ur Odenshögen har 
lett, äga å ena sidan en avsevärd räckvidd, då de på en avgörande 
punkt belysa brytningen mot en ny epok, men de betingas å andra 
sidan helt av rekonstruktionens riktighet. Som en kontrollåtgärd 
inför denna rekonstruktion hava därför i fig. 12 de från Torshögen, 
Odenshögen och den gotländska bildstenen' härrörande djurhuvud-
vågorna återförts till den fastlandsgermanska tvåbandsfläta, varur 
det nordiska vågmotivet från början uppstått. Såsom av bilden fram
går, visa sig djurhuvudena besitta just den böjning, som skulle 
motsvara deras infogande i tvåbandsflätans linjespel. Den zoomor-
fiserade fastlandsgermanska tvåbandsflätan har behandlats i ett 
tidigare arbete (Occ. III, fig. 88—36), till vilket vi hänvisa. Det är 
en dylik fastlandsgermansk zoomorfisering av mediterran entrelak, 
som ger upphov till Salins stil II. 

Ännu ett stildrag i Odenshögens djurhuvudvåg återstår emeller
tid att i detta sammanhang nämna, att nämligen motivet i jämförelse 
med Vendelgravarnas motsvarigheter framstår såsom mera opro
portionerligt. De i förhållande till vågbandet abnormt stora huvu
dena sakna visserligen icke analogier inom Vendelgravarnas stil
krets (fig. 2), men motivet från Odenshögen står i nämnda hänse
ende närmre guldmunbleckens djurmotiv med deras i förhållande 
till de spinkiga kropparna monstruöst utvecklade huvuden. Även i 
en dylik detalj synes alltså brytningen framträda mellan två stil-
epoker. 

Det tredje av Odenshögens djurmotiv, återgivet i fig. 6, är av en 
annan karaktär, och det bevarade partiet utgöres av den massiva 
och mjukt avrundade bakdelen av ett fyrfotadjur, vars framdel sak
nas.15 Ett rekonstruktionsförsök av detta djur har i första hand 
att taga hänsyn till den i högra kanten befintliga pärlranden, som 

15 Fig. 6 har — liksom det övriga materialet ur Odenshögen, frånsett guld-
blecket fig. 4 — utförts efter originalet (tecknare Harald Faith-Ell), varvid 
dock on numera felande bit av bleckets underkant kompletterats efter ett 
fotografi av år 1925. Lindqvists uppgift (1936, s. 172), att ett annat frag
ment av samma djurbild bevarats, är sannolikt oriktig och kanske betingad 
av en förväxling med bleckfragmontet i fig. 19. Jfr. Lindqvist 1919, fig. 
19, där sistnämnda blecklragment placerats som en orsiittning för det fe
lande partiet av djurmotivet. 
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tydligen utgjort en del av motivets oniiamning. Ett prövande av 
olika möjligheter leder till uppfattningen, att ramen sannolikt ej 
varit rätlinig,16 utan cirkelrund eller oval. Då emellertid den ovala 
rainformen är helt okänd under ifrågavarande lidsskede, medan där
emot cirkelramen är rikligt företrädd såväl under guldbrakteatcr-
nas tid som sedermera under Vendelgravarnas, har vår förutsätt
ning för rekonstruktionen blivit, att djuret varit inskrivet inom eu 
cirkelram. 

Djurniotivels undre kroppskontur betecknas av eu pärlrand, vil
ken i det vänstra hörnet gör en nästan rätvinklig uppåtsvängning. 
Konstruktionen kan uppfattas såsom utgörande den insvängning 
av bålen, mot vilken framhöften vilat på liknande sätt som den 
bevarade bakhöften. Utrymmet inom cirkelramen för framliöft oeh 
framfot bör sålunda hava varit starkt begränsat. 

Vad djurets hals och huvud beträffa, torde det bevarade partiet 
invid den övre kroppskonturen hava utgjort delar av käften, varav 
skulle framgå, att djuret ägt bakåtvänt huvud, tryckt intill krop
pen och fyllande medaljongens övre del, därvid bildande en orna
mental balans till extremiteten i medaljongens undre del. Det be
varade partiet kan tolkas som djurets underkäft och spetsen av den 
näbblikt krökta överkäften. 

Med någon tvekan inför vissa detaljer återgives i fig. 13 del på 
dylikt sätt rekonstruerade djurmotivet. Dettas motsvarigheter äro 
främst att finna bland de yngsta guldbrakteaternas djur, exempel
vis do i fig. 14:1—5 återgivna.17 Till jämförelse avbildas i fig. 14: 6 
ett snarlikt motiv från elt anglo-frisiskt silvermynt18 samt i fig. 

10 Holt uteslutet iir visserligen ej, att ramen varit kvadratisk, varigenom 
djuret skulle få en placering som stil Il-motivet i fig. 14: 7, härrörande från 
ett kvadratiskt remkorsningsbeslag. Med pressbleck belagda beslag av denna 
grupp äro likväl icke kända. 

17 Fig. 14: 1, St. II. M. 7528. 2. St. H. M. 4970. 3. Öberg, a. a., tig. 97. 1. 
Öberg, a. a., fig. 84. 5. St. H. M. 9363. 6. Fornvännen 1940, s. 108. 7. St. 
II. M. 6295. 8. St. II. M. 2828. 

18 Uteslutet är ej, att ett ursprungligt samband förefunnits mellan de sena 
guldbrakteaternas och sceatla-myntens djurmotiv. I ett tidigare arbete (Forn
vännen 1940, s. 103) hava andra figurala beröringspunker påvisats mellan 
de två grupperna. Inom bada grupperna (och inom den äldsta gruppen av 
gotländska bildstenar) utbildas även pärlade cirkelband (fig. 14: 3, 6) av 
on typ, som möjligen kunde tänkas härledd frän dot ä snssanidisk-bysan-
tlnska sidentyger uppträdande korona-motivet. 
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Eig 13. Rekonstruktion av fig. 6. ' / , . 

Eig. II. 1, llrad. Bohuslän. 2. Tegalund. Västergötland.] 3. Danmark. 1. Rogaland. 
Xorge. i. EOrslöv, Skåne. 6. Scealta-mynt. 7. Vallstenarum, Holland. 

8. Lilla Fole. dilland. 
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14: 7—8 tvenne i gjutet och snidat arbete utförda djurmotiv i stil 
II. I drivet arbete uppträder nordisk stil II ej sällan inom cirkel-
ram, exempelvis som beläggning å runda skivspännen (fig. 21:1) 
eller nitar till sköldar, men är hittills icke representerad i form av 
isolerade fyrfotadjur. Motivet från Odenshögen anknyter därför 
närmre till guldbrakteaternas djur än till nordisk stil II i dess 
ordinära utbildning. Djurkroppens mönstring med alternerande hel-
drivna och pärlade linjer kan också sägas i någon mån anknyta till 
de på liknande sätt mönstrade banden kring hästkropparna å vissa 
C-brakteater. Å andra sidan förekommer en kanske stilbesläktad 
helmönstring av djurkroppen — dock endast med heldrivna linjer 
— å ett från Sutton Hoo härrörande motiv i stil II (Occ. III, fig. 
29: 8). Ä en av Torslundaplåtarna, här återgiven i fig. 29, har också 
en del av djurkroppen mönstrats medelst rader av pärlade linjer. 

Det medaljonginskrivna djurmotivet kan icke sägas avgiva något 
påtagligt vittnesbörd om den nya stilepokens inbrott. Så är däremot 
fallet med entrelakmotiven å pressblecksfragmenten i fig. 15—17, 
vilka alla tre torde få härledas ur ett konstantinskt oändlighets
mönster. I så fall skulle dessa motiv ur Odenshögen föra oss direkt 
in i den fastlandsgermanska stil Il-epoken och till ett av de mest 
karakteristiska entrelakmönster, som av germankonsten upptagits 
från moditerrant håll. De fastlandsgermanska företeelserna av detta 
slag, med eller utan zoomorfisering, hava angivits och flertalet 
avbildats i »Occident III» (fig. 26:8, 39:1—3, A); för de nordiska 
motsvarigheterna har redogörelse lämnats i Fornvännen 1945, s. 251. 

Ett rekonstruktionsförsök av mönsterschemat för de tre fragmen
ten ur Odenshögen erfordrar knappast, att hänsyn tages till för
hållandet, att entrelakprincipen icke genomgående blivit regelrätt 
genomförd. En liknande uraktlåtenhet iakttages understundom även 
i Vendelgravarnas fyndmaterial och omvittnar endast, att konstnä
ren endera varit mindre förtrogen med konstruktionsprincipen el
ler mindre nogräknad vid dess tillämpande. Ett svårare hinder för 
en rekonstruktion vore däremot den oberäkneliga nyckfullhet, som 
icke grundar sig på en lagbunden förändring av ett visst schema, 
ulan betecknar avvikelser av tillfällig och slumpartad natur. Vi 
förutsätta därför, att fragmenten från Odenshögen verkligen repre
sentera ett lagbundet schema. Fragmentens inpassande i schemat 
skulle då belysas av de i fig. 20:1—4 utförda konstruktionerna. 
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Fig. lä—19. Odenshögen. ' / , , 

Fig. 20. Rekonstruktion av enlrelakmiinslret för fig. IS—17. 
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Ett konstantinskt oändlighetsmönster utgår endera från den enkla 
tvåbandsflätan eller också från den dubblerade och ger i ena fallet 
upphov till mönstret nr 1, i andra fallet till mönstret nr 4. Frag
mentet i fig. 15 kan infogas i schemat nr 1, såsom framgår av det 
genom mönstring angivna partiet till vänster. För de två andra 
fragmenten saknas däremot inpassningsmöjlighet, för så vitt icke 
ombrytningar i schemat utföras. Företagas sådana, låta sig alla tre 
fragmenten inpassas i schemat, såsom framgår av konstruktionerna 
nr 2 och 3. Möjligen representera emellertid fragmenten i fig. 16 
och 17 ett och samma motiv. 

En transformation av angivet slag kan förefalla invecklad, men 
är i verkligheten en mycket enkel och lättutförd operation, endast 
förutsättande förtrogenhet med ursprungsschemat (nr 1) och med 
principen för ombrytningars genomförande. Såväl schemat som 
ombrytningsprincipen voro också bevisligen kända inom nordisk 
Vendeltid och framför allt i den fastlandsgermanska stil Il-epoken. 
Ursprungsschemat är sålunda på nordiskt håll företrätt i fyndmate
rialet från Kragehul mosse, från Ultunagraven och sannolikt också 
från Vendelgrav XII.19 Ombrytningsprincipens tillämpning på ett 
konstantinskt oändlighetsmönster framgår bäst av orneringen å 
hjälmen i Vendelgrav XIV. Denna ornering med dess i varandra 
kopplade åttor framstår ej som ett ursprungligt motiv, och kopp
lingen antyder, att motivet uppstått genom ombrytning i löpande 
entrelak. I fig. 20: 4 har också motivet med matematisk precision 
kunnat återföras till sitt ursprung i ett konstantinskt oändlighets-
mönster. 

Mot försöket att på dylikt sätt härleda Odenshögens motiv kan 
möjligen invändas, att kompositioner av typ fig. 20: 2—3 hittills 
äro helt okända i germanskt fyndmaterial. Så gäller emellertid även 
för det faktiskt existerande motivet i Vendelgrav XIV, vars mot
svarigheter saknas på närmre håll än i armenisk konst (Occ. III, 
fig. 63:5). Och motivels ursprungsschema, det konstantinska oänd
lighetsmönstret (nr 4), saknas ej endast i Vendelgrav XIV utan 
över huvud taget i germanskt fyndmaterial, så när som på ett 
spjutskaft från Kragehul mosse. Även detta motiv återfinnes emel
lertid i armenisk konst (Occ. III, fig. 64:3—4), varav slutsatsen 

19 Stolpe och Arne, a. a., Pl. 39: 7. 
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får dragas, atl det även förefunnits i bysantinsk oeh sålunda till
hört det mönsterförråd, som gjorts tillgängligt för den germanska 
konsten. 

Det lilla bleckfragmentet i fig. 18 torde väl knappast bidraga till 
Odenshögens datering, men förtjänar likväl att i detta sammanhang 
framdragas ur museiinagasinets glömska. Det är icke omnämnt i 
tidigare publikationer eller handlingar av unnat slag, varför dess 
samhörighet med fyndet endast framgår av bleckets patincring och 
dess förvaringsplats ined det övriga materialet. I drivet utförande 
iakttages å detta bleckfragment ett virvelliknande motiv kring on 
upphöjd buckla, dock icke gående runt om denna, utan utlöpande 
längs en pärlrad. Utan lämpligt jämförelsematerial kan motivet 
svårligen rekonstrueras. En mera avlägsen likhet erbjuder mönst
ringen av djurhuvudet å en dansk C-brakteat.** Bedömas kan ej 
heller förhållandet mellan Odenshögens virvelmotiv och de got
ländska bildstenarnas eller de ännu äldre företeelserna i 400-talets 
nordiska konst. Ett virvelmotiv som dekorering av sköldar fortbe-
står under Vcndeltid ä gotländska bildstenar. 

Av större betydelse för Odenshögens datering är bleckfragmen
tet i fig. 19, som direkt ansluter sig till Vendelgravarnas fyndmiljö. 
Mönsterschemat är här lätt att rekonstruera, och motivet har ut
gjort en snedstreckad cirkelbård med pärlade linjer i drivet utfö
rande. Samma cirkclbård och i samma utförande iakttages å det 
gotländska skivspännet i fig. 21: 1 (St. H. M. 11348), å sköldniten i 
fig. 21: 2 från Vendelgrav XI samt å ett antal platta nithuvuden (ill 
en sköld från Grötlingbo på Gotland (St. H. M. 10736:1). Samma 
bårdmönstring förefinnes å brättbeklädnaden till tvenne sköldbuck
lor-1 ur Ultunagraven (fig. 21:3—4) samt i närbesläktat utförande 
— med heldriven (värst teckning — å blecket fig. 2 ur Vendelgrav 
XII samt i cirkelbård kring nithuvuden å en sköldbuckla i samma 
grav. En pärlad snedslreckning markerar det tjocka rep, varmed 
björnen å en av Torslundaplåtarna blivit tjudrad (fig. 29). 

I en dylik fyndmiljö hör alltså motivet från Odenshögen hemma. 
Det överensstämmer i storlek och böjning så fullständigt med nitbe-
klädnaden i Vendelgrav XI (fig. 21:2), att därigenom antagandet 
framstår såsom sannolikt, att även fragmentet från Odenshögen 

-° Öberg, a. a., fig. 59. 
S1 Hildebrand. a. a.. IM. I. 3 b. 
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Eig. 21. i. Gotland. 2. Vendelgrav X I . -4. Vllunagraven. 

tillhört en sköldnit.22 Till beklädnaden av samma sköld har då möj
ligen även kunnat höra det i fig. 5 återgivna bleckfragmentet, vars 
bårdmönstring också utgöres av samma karakteristiska pärlade 
snedstreckning. Bredden av detta bleck — inberäknat en undre bård 
omedelbart intill djurhuvudvågen — överensstämmer också nära 
med beklädnadens å »halspartiet» av sköldbucklan i Vendelgrav 
XII. Även där har orneringen blivit en löpande djurhuvudvåg. 

22 Don yttre randen i lig. 19 tillhör icke orneringen. utan har uppkommit 
vid bleckets omvikning kring den underliggande skivans kant. 
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Det i fig. 5 återgivna bleck fra ginen tet ansluter sig alltså saviil 
genom sin djurhuvudvåg som gonom den karakteristiska bårdmönst
ringen till Vendeltidens miljö. En tredje anknytningemöjlighet åt 
samma håll erbjuder den i bårdens vänstra kant och där möjligen 
i ursprungligt läge befintliga pärlade ringtråden av blekt guld. 
Sannolikt med rätta har av Lindqvist denna ringtråd uppfattats 
såsom utgörande en dekorativ omramning kring ett numera bort
fallet nilhuvud. I så fall ytterligare en tydlig indikation mot Ven-
deltid. 

Vendoltidens lösa och vanligen av tvärstrierad silvertråd utförda 
nitringar kunna svårligen förväxlas med liknande bildningar från 
tidigare utvecklingskeden. Ett dekorativt framhävande av nithuvu
dets kant förekommer visserligen redan under förkriston tid, exem
pelvis å en till järnålderns tredje period hörande remtunga från 
Gotland.23 Under yngre kejsartid erhålla ej sällan pressblecks-
beläggningarna en dekorativ pärlrand kring infattade stenar eller 
glas, och de samtida praktspännena med hög nålhållare uppvisa 
understundom knoppbildningar, där randen blivit pärlad.*4 Även
ledes kunna folkvaiidringstidens reliefspännen förses med infällda 
filigranornerade guldbleck, å vilka ibland en vid underlaget fast-
lödd filigranring kan iakttagas som dekoration kring en infattad 
sten eller glasbit."-5 I vilket förhållande dylika bildningar kunnat 
stå till Vendeltidens motsvarigheter må i detta sammanhang lämnas 
därhän. Någon förväxling, vare sig i tekniskt avseende eller i kro
nologiskt, mellan dessa företeelser och Vendeltidens i regel lösa och 
endast genom nithuvudet fastklämda trådringai kan svårligen upp
stå. För Vendeltiden och särskilt den fastlandsgermanska stil II-
epoken bliva dylika nitringar cn mycket karakteristisk företeelse 
och i viss mån av stilbildande betydelse. Till de äldsta nordiska 
exemplen inom denna kronologiskt väl avgränsade grupp höra fyn
den från Odenshögen och Ottarshögen vid Vendel samt ryggknapp-
spännot från Hade i Gästrikland (fig. 10). 

23 Almgren und Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, Stockholm 1923, 
Pl. 6: 82. 

24 Exempelvis å ett spänne från Ryet i Västergötland. Fornvännen 1936, 
s. 269, fig. 7. 

• Exempelvis å ett spänne från Grönby i Skåne. Salin. Thierornanientik. 
fig. 495. 
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Eig. t i - 23. Odenshögen. 2/,. 

Ett icke oväsentligt bidrag till Odenshögens datering lämnar 
Lindqvist genom sin iakttagelse, att tvenne glasfragment till synes 
undgått omsmält ningen på likbålet och att dessa fragment kunde 
tänkas härröra från en snabelbägare av Vendelgravarnas typ. Upp
fattningen delas av Arwidsson i hennes analys av den nordiska 
glasimporten från IvMienlandet.20 

En datering av Odenshögens glasbägare betingas icke av snabel-
bägarens romerska förelöpare, men däremot av förhållandet, att den 
nordiska importen av delta slag icke varit samtida med stil I-epo
kens ansenliga införsel av Khenlaiidsglas, utan tillhört ett senare 
skede. Arwidsson framhåller, att folkvaiidiingstidens karakteris
tiska bägartyp — känd i minst 25 norska exemplar och sannolikt 
lika många enbart från Gotland — icke i något enda fall anträffats 
med snabelbägare eller i vendeltida fyndmiljö.*7 Om därför frag-

2B »Dagegou sind iu Uppsalas Osthiigel Reste eines Glases gefunden worden, 
das vielleicht oin Riisselbecher gewesen sein känn und in diesem Fall ein 
crstes Beispiel fiir diese fiir die Vondelzeit am charakleristischsteu Glastypen 
abgiebt.> Vendelstile, Uppsala 1942, s. 85. 

27 Arwidsson, a. a., s. 84. >Die Unglcichheit in der Zufuhr von Glas nach 
dom Norden während der Völkerwaiulerungs- und Vendolzoit ist jedeutalls 
eino Frage, die in bohem Masse Aufmerksamkelt verdient. In der Periode. 
dio sich durch Stil I-Ornaiiienlik auszeichnot, finden wir in den Gräbern 
oft Gläser, vor allom den obenerwähnten bobon Becher . . . (Abb. 96 und 
98). Von diesem Typus sind mindestens etwa 2ä aus Xorwegen bekannt 
und allein ans Gotland vermutlich ebensoviele . . . Auch nicht Glas vom 

278 



U P P S A L A H Ö G A R S D A T E R I N G 

menten ur Odenshögen til lhört en snabelbägare , avgiva-de ett s t a rk t 

vi t tnesbörd till förmån för vå r uppfa t tn ing nv g ravfynde t s ålder. 

Det sönderbrända fyndmaterialet u r Odenshögen erbjuder så

lunda, t ro ts förstörelsen, flera på tag l iga be rö r ingspunk te r med det 

vida bä t t re bevarade gravgodse t u r bå t a rna vid Vendel. Av allt att 

döma har även i Uppsa lahögen en k r i g a r e blivit begravd, beväpnad 

liksom do från Vendel med svärd, sköld och hjälm. Av svärdet är 

intet bevarat , möjligen så nä r som på knappens guldbeläggning 

(fig. 4) och en antydan av g rana tmosa iken på den andra sidan.28 

Till skölden höra kanske pressblecksfragmenten i fig. 5 och 19, 

kanske också de en t re lakprydda blecken i fig. 15—17. L i k a hypo

tet iskt bl i r antagandet , att hjälmen dekore ra t s med k r iga rb i lde r av-

typ fig. 23 samt djurhuvudet i fig. 22. 
Såsom redan av Lindqvis t f ramhåll i ts , äger det i drivet arbete 

utförda djurhuvudet på tag l iga analogier redan å de till 400-talet 

hörande sadelbeslagen i det väs tgötska depåfyndet från Vennebo 

(fig. 24). I övr igt s a k n a s emellert id dyl ika ankny tn inga r inom 

folkvandr ings t idens fyndraaterial , kanske med undan tag för någ ra 

got ländska söl jetyper från 500-talet.20 1 t rots av det mycket spar

samma jämförelsemater ia le t f ramstår l ikväl som sannolikt , at t 

Odenshögens d jurhuvud ägt förelöpare inom nordisk fo lkvandr ings

tid och att det så lunda represen te ra t en inhemsk utveckl ing . Ana

logier s a k n a s också helt i den fas t landsgermanska st i l I l-epoken,3 0 

varför typen svår l igen kan t änkas hava kommit med den vid Ven

deltidens början öppnade strömmen av kont inenta la inslag i nordisk 

s t i lu tveckl ing. 

Typus Abb. 96 und 98 ist zusammen mit Gegenstaudtypon gefunden, die 
die Vcndelkultur charakterisieren.» — Till detta referat må fogas anmärk
ningen, att Arwidsson icke hänför Odenshögens filigrandjur (fig. 4) till stil 
I, utan till Vendelstil A. Omfattningarna av begreppen folkvandringstid och 
stil I bliva därigenom oklara och svåra att bedöma. 

28 Samma konstruktion iakttages å den förut omnämnda, till Vendcltid 
hänförda svärdsknappen från Glavsfjorden i Värmland. Ett annat exempel 
utgör ringsvärdet från grav 1 i det longobardiska gravfältet vid Nocera 
Umbra. 

29 Nerman. Die Völkerwanderungszeit Gotlands, Stockholm 1935, Pl. 
49: 504. 

50 Därvid bortses från det stilbesläktade djurhuvudet å hjälmen från 
Sutton Hoo. Frågan om hjälmens proveniens skall i detta sammanhang icke 
upptagas till granskning. 
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Fig. 24. Vennebo, Västergötland. 

Eig, 2ö. 1. Grötlingbo, Gotland. 2—3. Vendelgrav X I V. 4, Gudungs, Vallslena, 
Golland. 5. Vallstenarum, Golland. 6. Lill-lijers, Stenkyrka, Gotland. ' / , . 

En datering till Vennebofyndets tid eller i dess närhet vore lik
väl oberättigad, förutsatt att sadelbeslagen verkligen tillhöra 
samma tid som fyndet i övrigt. Var Odenshögens djiirhuvudtyp sti
listiskt och kronologiskt hör hemma framgår bäst av det i fig. 
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Eig. 26. 1. Skåne. 2. Högbro, Hälla, Gotland. 3 — 4. Vendelgrav XII. Vi-

25—2b' återgivna jämförelsematerialet,31 som utgör en förhållande
vis ringa del av Vendeltidens rika fyndbestånd av detta slag. Sken
bart skulle dessa djurhuvuden kunna tänkas företräda olika sta
dier i en sammanhängande utveckling. Men likväl vore det orätt32 

att urskilja kronologiska stadier, ty i en viss omfattning hava de 
olika formerna, de enkla och de mera utvecklade, varit samtida med 
varandra, och den varierande formgivningen har till en del endast 
betingats av föremålets speciella användning eller graden av lyx-
nlförande. Det enkla trekantiga nosfältet av typ som i fig. 25: 1 
kunde sålunda tänkas vara samtida med sådana rikt ornerade kon
struktioner som exempelvis å ett praktbeslag i den furstligt ut
styrda krigargraven från Vallstenarum33 på Gotland. Den enkla och 

81 Fig. 25: 1. St. II. M. 10736: 1. 2—3. Jfr Stolpe och Arne Pl. 41. 
4. St. II. M. 6280. 5. St. II. M. 6280. 6. St. H. M. 15645. Fig. 26: 1. Salin. 
Thierornam. fig. 471. 2. St. II. M. 12291. 3—4 Stolpe och Ame Pl. 39. 

32 Lindqvists hänförande av hjälmen i Vendelgrav XIV till tiden omkring 
år 500 har möjligen föranletts av likheten mellan hjälmens djurhuvudon 
(fig. 25: 2—3) och de från Vennebo (fig. 24). Någon motivering fiir date
ringen lämnas likväl ej. 

M Salin, Thieroi nainentik, fig. 556. 
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till synes ålderdomliga formgivningen av Odenshögens djurhuvud 
synes utan avsevärda förändringar34 hava fortbestått genom hela 
600-talet; så framgår exempelvis av typerna fig. 25:2—3 och 5 från 
hjälmen i Vendelgrav XIV och skölden i krigargraven från Vall
stenarum eller av det till formen något avvikande huvudet i fig. 
25: 6, tillhörande ett beslag, som genom sin dekorering med irländsk 
knutflätniiig visar sig tillhöra slutskedet för stil II. Om också 
Odenshögens huvud hade varit nästan ett sekel äldre än det sist
nämnda, skulle det likväl hava fallit inom Vendeltidens kronolo
giska gränser och sålunda långt från Vennebofyndet. En datering 
av Odenshögens huvud efter Vennebofyndet framstår därmed i sin 
rätta belysning. 

De till Odenshögens hypotetiska hjälm hörande krigarbilderna 
äro till antalet tre, varav en återgiven i fig. 23, de två andra av
bildade fig. 89 och 90 i Lindqvists arbete, alla tre starkt fragmen
tariska. Av de båda sistnämnda bildfragmenten återger det ena ett 
ben med fot samt främre konturen av det andra benet och möjligen 
även den bakre konturen. Som fyllnadsmotiv uppträda två band
öglor (jfr. fig. 33) och som kantbård snedställda pärlrader av typ 
fig. 5. Av den tredje krigarbilden återstår endast ett armparti med 
en miniatyrsköld i den icke synliga handen. 

Odenshögens krigarbilder äga närstående motsvarigheter inom 
nordisk Vendeltid, dels å hjälmar från Vendelgravarna I, XII och 
XIV samt Valsgärdegrav 7, dels å Torslundaplåtarna från Öland. 
Utomnordiska paralleller erbjuda hjälmen från skeppsgraven vid 
Sutton Hoo35 i Suffolk samt flere sydtyska och longobardiska ryttar
bilder, bland annat å guldblock från Pliezhausen30 i Wurttemberg 
ooh Cividale37 i det longobardiska Italien. Dessa krigarbilder till 
fots eller till häst bilda såväl ikonografiskt som stilistiskt en myc
ket enhetlig och sluten grupp, tydligen återgående på förlagor, 
som fått stor popularitet och en vidsträckt spridning bland de vid 
denna tid med varandra livligt kommunicerande germanfolken. 1 

34 Ett utvccklingsdrag torde flikarnas inarbetande i huvudet hava betecknat. 
35 British Museum: Tho Sutton Hoo Ship-Burial, London 1947. — Med 

tillstånd från British Museum återgivas i lig. 33—3-1 detaljbilder av hjälmens 
utsmyckning. 

36 Baum. La Sculpture figurale en Europé ä lépoque mérovingienne, Paris 
1937, Pl. 17:44. 

'• Occ. III, fig. 67: 3. 
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de vendeltida krigarbilderna framträder den mediterrana bildkonsten 
i dess germanska omklädnad. Enhetligheten i stil och motivval får 
sin förklaring därav, att konstarten var förhållandevis ny inom 
germanska kretsar och därför knuten till bestämda förlagor. An
märkningsvärt är också, att den germanska förkärleken för orna
mental stilisering vid denna tid ännu icke gjort sig starkare gäl
lande inom nordisk bildkonst, vilken därför till hela sin karaktär 
står den mediterrana stilen närmre än vad fallet blir med vikinga
tidens nordiska motsvarigheter. 

Det mediterrana ursprunget av Vendeltidens bildkonst framstår 
kansko tydligast vid en jämförelse mellan ryttarbilderna, som 
pryda tvenne runda spännen, det ena sannolikt av bysantinsk till
verkning, ehuru anträffat i en germansk grav vid Göttingen i Ba
den, det andra longobardiskt och härrörande från Cividale (Occ. 
III, fig. 67: 2—3). Den longobardiska ryttarbilden äger närstående 
motsvarigheter å hjälmen från Vendelgrav I.38 

En annan förlaga, vars mediterrana relationer äro svårare atl 
överblicka, har legat till grund för de mycket snarlika ryttarbilder. 
som pryda guldbleeket från Pliezhausen och hjälmen från Sutton 
Hoo (fig. 33). Å den förstnämnda i ak) t ages upptill ett fyllnadsmo-
tiv av mediterran stilkaraktär, utgörande två lejonliknandc djur i 
antitetisk gruppering kring elt otydligt återgivet »livsträd». För 
övrigt äro framställningarna ikonografiskt nära överensstämmande, 
återgivande en framsprängande ryttare över en fallen motståndare, 
som i sin liggande ställning ränner svärdet i hästens bringa. Det 
till kast höjda ryttarspjutet får sin inriktning bestämd av en pa 
hästens länd knästående skyddsande eller valkyria. På blecket Iran 
Pliezhausen är även den sistnämnda sköldbeväpnad. 

Kn i detaljerna avvikande, men likväl stilistiskt närbesläktad ryl-
tarbild visar hjälmen i Vendelgrav 1 (fig. 32). Även där höjer ryt
taren sitt väldiga spjut, om också kanske ej direkt lill kast. Den 
fallne motståndaren saknas emellertid, och valkyrian sitter ej på 
hästländen bakom sin skyddsling, utan leder spjutbeväpnad dennes 
häst vid tygeln. 

Inom denna bildkonst framträda även andra stildrag av nordisk 
karaktär eller direkt anknytande till fastlandsgermanska förlagor. 
De med varandra kämpande krigarna på hjälmen från Vendelgrav 

38 Stolpe och Arne, a. a.. Pl. 6: 1. 
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XI1 hava sålunda sin motsvarighet å en sköldbuckla från det longo
bardiska gravfältet vid Nocera Umbra.39 En av Torsliindaplåtar-
nas tjudrade björn (fig. 29) återkommer i mycket närstående utfö
rande a hjälmen i Vendelgrav I (fig. 31) och vildsvinshjälmarna å 
krigarna från Torslunda (fig. 27) hava sin motsvarighet å ryttaren 
från Vendelgrav I (fig. 32). Den på en av Torslundaplåtarna upp
trädande krigaren med djurhuviidmask (fig. 30) har sin fastlands
germanska motsvarighet på en svärdsskida från Giilenstcin40 vid 
Sigmaringen i Hohenzollern. Don andra krigargestalten å nyss
nämnda Torslundaplåt är iförd en behornad hjälm av samma karak
teristiska utseende som å den stående krigaren från Sutton Hoo 
(fig. 34). I båda fallen äro hjälmarna även försedda med snett ned-
ätriktade flikar, kanske föreställande kindskydd, sedda framifrån, 
eller andra skyddsplåtar. Djurliuvudknopparna på Torslundahjäl-
niens horn äro mera schematiserade, medan de å Sutton Hoo-kri-
garens hjälm äro utförda i typisk stil II och boll överensstämmande 
med djurhuvudknopparna å hjälmkammarna hos krigarbilderna 
från Vendelgrav XIV (fig. 28). Tilläggas mä, att Sutton Hoo-kri-
garen fått sin mantel41 prydd med mönstrad kantbård av samma ka
rakteristiska utseende som hos björnbetvingaren i Vendelgrav I 
(fig. 31). Samme krigare bär också etl tväiniönslrat bälte, såsom 
fallet är med valkyrian i Vendelgrav I (fig. 32) och den fallne kri
garen från Sutton Hoo (fig. 33). Slutligen kan även nämnas, att 
Sutton Hoo-ryttarens miniatyrsköld fått samma utseende som ryt
tarens och valkyrians från Pliezhausen eller de processionsgående 
krigarnas från Valsgärde 7. 

I en dylik internationell miljö höra krigarbleeken från Odenshö
gen hemma. Det å elt av blecken bevarade armpartiet med sin sköld 
anknyter sålunda nära till Valsgärde 7 eller krigarprocessionen i 
Vendelgrav XIV (fig. 28). Krigarbilden i fig. 23 äger ett tvärmönst-
rat bälte såsom valkyrian i Vendel I (fig. 32) och två nv krigarna 
från Sutton Hoo (fig. 33—34); mantelns (eller läderkyllrets?) un
derkant uppvisar en mönstrad bård av liknande slag som från Tors-

3» Åberg, Die Goten und Langobardon in Italien, Uppsala 1923, fig. 151. 
40 Baum. a. a.. Pl. 11:23. 
41 Den öppna fotsida manteln mod dess kantbårdor äger närstående mot

svarigheter i samtida asiatisk konst. Jfr. Le Coq. Bildoratlas zur Kunst und 
Kultiirgeschichte Mitlel-Asiens, Berlin 1925. 

284 



U I' I-S A LA II ii Ii A IIS II A TER I N I, 

Fig, -',. Torslunda, ' ,. Fig. tS. \ tndelgrav XIV. ' 

i i i t J .u 

Fig, -"'. Torslunda, ' ,. Fig, '-'IÖ. Torslunda. ' ,. 

Fig. 31. Vendelgrav I. ' ,. /•"/(/. V'. Vendelgrav I. ' ,. 
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lunda (fig. 27), Vendel I (fig. 31—32) och Sutton Hoo (fig. 31). 
Odenshögens krigare håller armen kraftigt krökt såsom de stående 
krigarna från Torslunda (fig. 27), Vendel XIV (fig. 28) och Sutton 
Hoo (fig. 34) eller ryttaren från Vendel I (fig. 32). I handen håller 
han tvenne spjut liksom krigaren från Sutton Hoo (fig. 34). Armen 
är otydligt mönstrad med ringar eller rutor, liknande beklädnaden 
av den fallne krigaren från Sutton Hoo (fig. 33). Om konstnärens 
avsikt därmed varit att angiva en ringbrynja, får betraktas som 
ovisst. De med ringbrynjor försedda Vendelkrigarna av typ fig. 28 
hava brynjan slutande ovan armbågen och med underarmen fri. 

En annan och mycket intressant konstruktionsdetalj hos Odens
högens krigarbild iakttages under handleden och skulle möjligen 
kunna tolkas som en mönstrad ärmlinning, motsvarande kantbården 
a klädedräkten i övrigt, men kan också uppfattas såsom återgivande 
en pansarhandske. För vår jämförelse av en speciell betydelse ur 
att denna karakteristiska konstruktion i exakt samma utförande 
återkommer å björnbetvingaren i Vendel I (fig. 31, 35: 2), å val
kyrian bakom ryttaren från Sutton Hoo (fig. 33, 35: 6) samt dess
utom å såväl don stående som den fallne krigaren från Sutton Hoo 
(fig. 33, 34, 35: 4—5). Den sistnämnde ger ett starkt intryck av att 
verkligen bära en pansarhandske. Detsamma gäller björnbetvinga
ren från Torslunda (fig. 29), som bär pansarhandske på den högra 
handen (fig. 35:3), medan överkroppen i övrigt är blottad.42 

I en dylik miljö hör Odenshögens bildkonst hemma. Kungshögens 
krigarbleck ge oss samma intryck av vendeltida kulturmiljö som 
gravens fyndmaterial 1 övrigt. Endast det filigranprydda guldbiee
ket och beröringspunkterna med folkvaiidringstidens stilkrets åda
galägga, att kungshögen varit äldre än Vendelgrav XII och så
lunda tillhört 600-talets början eller förra hälft. Den har tillhört 
en tid, då stilväxlingen redan ägt rum. men då den äldre stilen ännu 
ej helt gått nr bruk och försvunnit.43 

42 Pansarhandskar. vilka med sina kragar synas täcka hela underarmen, 
iakttagas ä ryttarbilden på on guldkanna i skatten från Nagy-Szent-Miklns 
i Ungern. Riegl und Zimmermann, Die spätrömischo Kunst-Industrie, II, 
"Wien 1923, Pl. 33: 4. 

43 Den nya stilens inverkan pä don gamla, alltså fastlandsgermansk stil 
II på nordisk stil I, framträder, förutom i Odenshögens fyndmaterial (fig. 5), 
.även bland de yngsta giildiiinnblecken, exempelvis i fyndet frän Bergsaker 
i Norge (Hougen. a. a., s. 25 och fig. 63). 
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Eig. 38—34. Sutlon Hoo, Suffolk. \ 

Eig. 3å, 1. Odenshögen (fig, 23). i. Vendelgrav I (fig. 31). 3. Torslunda 
(fig. 29). 4 - 0 . Sutton Hoo (fig. 33—34). •/, 
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För germansk kul tur - och samfiindsutvcckling har Odenshögens 

epok var i t en brytningst id , mer genomgr ipande än någonsin tidi

gare , då just vid denna tid de ge rmanska folken lämnat si t t e rövra r -

skede bakom s ig för at t nu på ett hell annat sätt än förut g r ipa sig 

an det egna kul tur - och samhäl l suppbyggandet . Ant iken var död 

och det ge rmanska medelt idssamhället befann sig i sin daning. Vid 

den tiden nådde också förbindelserna och ku l tu ru tby te t mellan do 

olika germanfolken en förut okänd intensi te t ; om nordbornas liv

l iga koinmunicer ing med s ina s tamfrändor på kont inenten och deras 

vil l ighet till ku l t u ru tby t e med dem, därom ger Vende lku l tu rens 

snabba och lysande u p p g å n g ett på tagl ig t vi t tnesbörd. Vendelt iden 

f ramstår som de mäkt iga och p rak tä l skande s torbondesläkternas , de 

begynnande s to rgodsäga rnas och den konsol iderade sveamaktens 

tid. Säker l igen hava vi att i dessa nordiska företeelser se en åter

spegl ing av de på fas t landsgermanskt håll f ramträdande tenden

serna , som skul le föra u tveckl ingen över från den ge rmanska eröv-

rar t iden och till en mera guldfat t ig , men mera nyskapande epok. 

Vilken ski l lnad råder ej mellan denna epok och den gu ld r ika folk

vandringstiden, mellan Vendoltidens konstnär l iga nyskapande på 

delvis klassisk g rundva l (stil I I ) och fo lkvandr ings t idens romar-

f ient l iga barbarkons t (stil I ) ! Odenshögen ä r den nya epokens för

s ta manifestat ion på uppsvensk mark , ett monumental t u t s lag av 

svea rnas stolta och självmedvetna hål ln ing vid deras in t räde i den 

ge rmanska medeltiden. 

S U M M A R Y 

Nils Åberg: The Dating of the Uppsala Burial Mounds. 

Tho dating of tho Uppsala burial mounds — »Torshögen» and »Odens-
bogen» — does not only concern two very intcresting graves of monumen
tal character but even affects an epoch of Nordic development. Tho king 
mounds represent, as far as one can judgc, an introduetion to that epoch 
from which a faded momory of the legendary traditions of Iceland is 
preserved — the timo whon Uppsala became famous all över Seandinavia, 
when the »Svear» reached their powerful position which was låter to 
give their name to Sweden — the Kingdom of the »Svear». This epoch is 
the Vendel Period which corresponds chronologically with the mainland 
germanic Style H-epoch, historically corresponding to the late Merovingian 
period or the 7th eentury. »Torshögen* is dated to the middle of the 7th 
century by grave XII of Vendel (fig. 1—3) which ou tho other hand is 
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dated from the boat grave of Sutton Hoo in Suffolk. »Odenshögen» is 
older and is connected wilh the stylislic sphere of the Migration Period 
i. a. by the gold plate, fig. 4. It also shows dose connections with the 
relics of the Vendel graves, i. a. by the intrelace motives in fig. 15—17 
(ef. fig. 20), the motive fig. 19 (ef. fig. 21), the rivet ring and the börder 
motive in fig. 5, the animal-head wave in fig. 8: 3, fragments of a glass 
beaker similar to species in the Vendel graves, the animal head in fig. 22 
(ef. fig. 25—26) and the image of a warrior in fig. 23 (ef. fig. 27—35). 
»Odenshögen» is without doubt older than grave XII of Vendel, but 
nevertheless falls within the chronological limits of tho Vendel period 
and must be assigned to tho beginning or the first half of the 7th century. 
Thus, »Odenshögen» stånds out as the first monumental oxpression for lhe 
power of the »Svear» and the leading röle of Uppsala within the Kingdom 
of Sweden. 

289 
1 9 - 7 0 0 1 3 1 


