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VENDELTIDA FÖRBINDELSER MED FASTLANDS-
GERMANSKA OCH INSULÄRA KRETSAR 

Av Nils Åberg 

Oåsom i en föregående uppsats i denna tidskrift blivit skildrat, in
leder 600-talet en genomgripande omgestaltning av den fastlandsger
manska samhällsstrukturen. Från att tidigare hava levat som eröv-
rare i romerskt land och åtnjutande förmånerna av romersk sam
hällsorganisation, tvingades frankerna genom den romerska statens 
slutliga sammanbrott att själva återupprätta ett funktionsdugligt 
samhälle och tillika att i görligaste mån återknyta förbindelserna med 
den medelhavsvärld, som var på väg att glida ur den forne segrarens 
händer. 

Det utvecklingshistoriska skådespel, som därmed inleddes, belyses 
även från arkeologisk sida, och de germanska gravarnas fyndmate
rial avger därvid sitt mycket bestämda vittnesmål och talar sitt myc
ket tydliga språk. Fyndmiljön kring fastlandsgermansk stil II läm
nar oss det arkeologiska vittnesbördet om epokens grundläggande be
tydelse för germansk kultur- och samfundsutveckling. Fyndmaterialet 
visar å ena sidan, att de frankiska förbindelserna med medelhavs
världen vid denna tid börjat undergå en radikal omläggning, numera 
utan Sydgallien och dess syriska handelskolonier såsom förmedlande 
part, i stället med germansk förmedling ooh med nya förbindelse-
leder öppnade i öst-västlig huvudriktning, till en del följande Rhen 
och över Alperna förande till Italien. Ä andra sidan uppvisar den 
nya epoken en inbördes sammanhållning och en kommunicering do 
olika germantolken emellan, som saknar motsvarighet i det för
gångna. Fastlandsgermansk stil II utgör geografiskt ett så vidsträckt 
och är samtidigt ett så enhetligt konstområde, att fullt jämbördiga 
motsvarigheter därtill saknas under andra utvecklingsskeden, såväl 
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äldre som yngre. Man skulle tvingas tillbaka till den germanska 
bronsålderns stela uniformitet för att finna analogier av samma mått. 
De yngre epokernas germanska konstutveckling har visserligen i re
gel fått sin färg och karaktär bestämd av de stora tilldragelserna på 
kontinenten — av beröringen med Hallstatt- och Laténekultur, av 
markomannernas uppträdande i Böhmen, av goternas i Sydryssland 
— men där saknas likväl en direkt motsvarighet till den stora likfor
migheten och omfattningen av 600-talets germanska konstutveckling. 

Stil Il-epokens enhetlighet avspeglar dock ingalunda en politisk 
sammansvetsning av folken — snarast har utvecklingen inom me-
rovingerriket förlöpt i motsatt riktning — och samhörigheten har 
därför uppenbarligen varit av annan art. Hos frankerna har den 
ökade kommuniceringen med stambesläktade folk gått hand i hand 
med en tilltagande isolering gent emot de romaniserade riksdelarna 
i söder. Den frankiska tyngdpunktsförskjutningen mot norr, medel
havshandelns avtynande och den ekonomiska aktivitetens förläggande 
till Rhen och Nordsjöns kuster utgöra faktorer, som i hög grad bi
dragit till en rent germansk sammanslutning och en blockbildning, 
vilken endast delvis behärskats av frankerna, men i övrigt varit fri
villig och betingad av intressegemenskap. Till det fastlandsgermanska 
blocket under frankisk ledning ansluta sig sålunda såsom fria par
ter longobarder i söder, anglosaxare i väster och vendeltidens nord
bor i norr. Tillsammans bliva dessa germanfolk bärare av 600-talets 
enhetligt förlöpande stilutveckling. Ingen annan epok i den långa 
serien har att uppvisa fullgoda motsvarigheter därtill. Som ett före
bud står spridningen av 500-talets nordiska reliefspännen och nor
disk djurornamentik av Salins stil I. 

I jämförelse med erövrartidens förhållanden framstår 600-talet som 
en lugn och fredlig epok, med frivilligt samarbete folken emellan och 
därav betingad kulturuppblomstring. Sådant torde också förhållandet 
hava varit mellan 600-talets nordbor och fastlandsgermanska kretsar. 
Den mäktiga strömmen av kontinentala inslag i den nordiska utveck
lingen vittnar också om dessa förbindelsers omfattning och intensitet. 
Arkeologiskt fyndmaterial förmår visserligen endast giva en vag och 
mycket ensidig återspegling av vad dessa förbindelser verkligen till
fört nordisk kultur. Vi veta sålunda ej, om förbindelserna varit av 
tillräcklig styrka och varit tillräckligt djupt ingripande för att även 
påverka nordiskt språk och därigenom förmedla övergången till den 
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yngre gruppens runor. Från arkeologisk utgångspunkt framstår i 
varje fall såsom uppenbart, att den äldre vendeltiden varit en genom
gripande brytningsepok och sålunda kanske till en viss grad åter
speglande den fastlandsgermanska utvecklingsgången, genom vilken 
grunden skulle läggas för medeltidens samhällsordning. 

Den äldre vendelkulturens intima relationer till fastlandsgermanska 
kretsar och enhetligheten i den germanska stilutvecklingen torde lik
väl få betraktas såsom företeelser av labil natur, betingade av mycket 
speciella förutsättningar och därför kanske också underkastade stör
ningar av olika slag. Huru länge enhetligheten bestått, är svårt att 
säkert bedöma, då det fastlandsgermanska fyndmaterialet redan vid 
600-talets slut var på väg att försvinna eller förlora sin karakteris
tiska prägel. Vendelkulturens fortsatta blomstring möjliggör dock ett 
bedömande även för 700-talet av de nordiska relationerna till konti
nenten. Nordiskt fyndmaterial visar också, att stora och genomgri
pande förändringar inträtt i förhållandet utåt. 

Vid 600-talets slut, som är tiden för Vendelgrav I, har av allt att 
döma den förutvarande enhetligheten gått förlorad, och nordisk konst 
har slagit in på andra vägar än fastlandsgermansk. Förändringen 
är icke endast att uppfatta som ett utslag av nordisk emancipation in
för ett dominerande fastlandsgormanskt och mediterrant inflytande, 
utan vittnar tillika om förbindelsernas avmattning och tillbakagång. 
Tidpunkten härför sammanfaller historiskt med merovingerrikets 
kaotiska slutfas, och det ändrade läget torde därför få ses mot en 
dylik bakgrund. 

De nordiska förbindelserna utåt blevo likväl därmed icke brutna, 
utan fortbestodo med något av samma intensitet, ehuru med annan in
riktning, ej längre i samma utsträckning anknytande till fastlands
germanska kretsar, utan skiftande till insulära och resulterande i 
starka keltiska stilinslag i nordisk konst. 

På nordiskt håll har det i stil II verksamma bysantinska entrelak-
inflytandet kulminerat vid tiden för Vendelgrav XII, men har redan 
vid tiden för Vendelgrav 1 spelat ut sin egentliga roll. I stället fram
träder, plötsligt och utan förebud, den irländska knutstilen i hela dess 
yppiga, men svåröverskådliga och stundom förvirrade mönsterschema. 
Omläggningen från fastlandsgermansk entrelakstil till keltisk är den 
yngre vendeltidens kännetecken, och keltisk entrelakstil behärskar 
sedan 700-talet intill vikingatidens inbrott. 
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Växlingen från fastlandsgermansk entrelak till insular bär ett 
otvetydigt vittnesbörd om de vendeltida förbindelsernas fredliga na
tur och deras avhängighet av handelspolitiska faktorer. Förhällandet 
kan visserligen icke tillfullo överblickas, men torde möjligen få upp
fattas så, att de frisiska handelsförbindelserna, som på 600-talet 
blomstrat inom merovingerrikets gränser, genom inbördeskrigen bli
vit hämmade och störda, varför de som kompensation fått en alltmer 
ökad aktivitet kring Nordsjöns mera skonade kuster. Tänkbart vore 
då, ehuru historiskt obevisat, att även delar av Norden, liksom tidi
gare England, kommit att omspännas av friserhandelns nät. Därige
nom skulle också förklaras, på vad sätt den nordiska kontakten med 
insulära kretsar fått sin förmedling. 

Vid den tid, då förbindelserna med Norden knötos, upplevde Eng
land sin mest blomstrande fredsepok, enligt Beda (Bok IV: 2) »den 
lyckligaste tid, som engelsmännen upplevat, sedan de kommit till 
Britannien». Fredsepoken gav upphov till en insular konstupp-
blomstring av för fastlandet okända mått, främjad och driven i höj
don genom en ädel tävlan mellan de kretsar, som uppstått, å ena sidan 
kring den irländska missionen i Northumberland, å andra sidan kring 
den romerska.1 Sådant var tillståndet inom det konstområde, med vil
ket nordborna trädde i beröring vid tiden för Vendelgrav I. 

Vilken av de insulära stilriktningarna, som utövat den starkaste 
dragningskraften på nordisk konst, framgår tillfullo av det vendel
tida fyndmaterialet. Där saknas varje spår av den romerska stilen, 
men i stället har irländsk entrelakstil fått så mycket starkare rot
fäste i nordisk konst. Dess ställning blir sådan, att för forskningen 
frågan måste uppstå, på vad sätt en dylik överföring kunnat för
siggå. 

Det keltiska stilinslagct i nordisk vendeltid har behandlats i ett 
arbete av år 1!M12 ooh sedan dess har ytterligare ett rikt och repre
sentativt fyndmaterial blivit tillgängligt gonom Valsgärdepublikatio-
nerna.3 Fyndmaterialet ger vid handen, att knulstilen i regel kommit 
till utveckling pä nordiska arbeten och sålunda utförts av nordiska 

1 Jfr den historiska översikten i Occident 1, s. 5. 
2 N. Åberg, Keltiska och orientaliska stilinflytelser i vikingatidens nor

diska konst, V. A. Handl. 46: 4, Stockholm 1941. 
3 G. Arwidsson, Valsgärde 6, Uppsala 1942. P. Olsén, Die Saxe von Vals

gärde, Uppsala 1945. 
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konstnärer . Endast i ett par fall ha r överensstämmelsen med irländskt 

konstruktionsförfarande varit så slående, att tvivelsmål uttalats be

träffande arbetets nordiska utförande; så gäller för ett metallbeslag i 

Vendelgrav 1* samt för ett annat i Valsgärde 6.5 

Den framförda tveksamheten hade i ännu högre grad kunnat gälla 

det från Vendelgrav I härrörande, i fig. 1—2 återgivna entrelakmoti-

vet, om icke detta tillhört ett r ingsvärd, vars nordiska proveniens får 

betraktas såsom höjd över varje tvivel. D ä r ha r alltså bevisligen en 

nordisk konstnär på ett fulländat sätt tillägnat sig en mycket kom

plicerad och speciellt keltisk konstruktionsteknik, karakter iserad där

av, att flätverkets band fått konturlinjer med från bandet frigjord 

entrelakrörelse. Till jämförelse återgives i fig. 3 samma motiv och i 

samma utförande från ett stenkors i Monasterboice på Ir land. Kon

struktionen, som beskrivits i Occident 111, s. 144 (fig, 78—81), upp

träder utanför insu lä ra kretsar i den keltiskt påverkade handskrifts-

illuminationen samt därutöver endast å ringsvärdet från Vendel

grav I. 

Ett andra, om också mera tvivelaktigt exempel på nordiskt tilläm

pande av nämnda konstruktionsförfarande utgör det finlandssvenska 

ringsvärdet från Pappiianmäki" i Eura . Det i fig. 4 och 5 a återgivna 

entrelakmotivet på svärdets undre hjälte skulle visserligen kunna 

uppfattas som en dubblerad konstantinsk tvåbandsfläta i ordinärt ut

förande; för frågan avgörande är likväl, hu ru konstnären själv upp

fattat motivet, om som av nyssnämnda slag eller såsom en likformig 

tvåbandsfläta, där bandens konturl injer fått frigjord entrelakrörelse 

(fig. 5 b) . I detta fall är ett lika säkert bedömande som för motivet i 

Vendelgrav I knappast möjligt, men uteslutet är ingalunda, att även 

* Åberg, Stilinflytelser, fig. 3. — »Ringkedjan från Vendel intar som sagt 
en i nordisk utveckling enastående ställning och då därtill kommer, att den 
fått keltisk bakgrundsmönstring, framstår dess hemortsrätt i nordisk konst 
som tvivelaktig» (s. 14). 

5 Arwidsson, Valsgärdc 6, Pl. 16: 208 a—b. — »Schon die mit sicherer 
Eleganz ausgefiihrte Zusamnienstellung von zwei verschiedenartigen Mustcrn 
nn Blech 208 a gibt deshalb Anlass zu Zweifel an dessen .nordischem Ur
sprung; dasselbe gilt in noch höherem Grade von dem Blech 208 b mit 
seiner scheinbar unregelmässigon aber doch stilistisch eicheren Komposi
tion» (s. 117). 

8 H. Salmo i Suomen Museo 1910, s. 12. E. Kivikoski, Die Eisenzeit Finn
lands, Helsingfors 1947, Pl. 56. 
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Fig. I. Diialj av rim/svärd, Vendelgrav I. — Detail oj ringsword, Vendel, grave 
No. 1. ' / , 

Fig. 2. a) llrneringsmaliv från fig. 1. — b) Motivets mönsterschema. — c) Mön-
sterschetnal återfört lill ordinär entrelak. — a) Diagram of the ornament on the 
sivord fig. t. — b) Diagram of lhe principle of lhe ornament. — c) The orna

ment traced back lo common interlacing. 

Fig. 3. a) Orneringsmotiv från Muirdach-korsel, Monasterboice, Irland. — b) Mo
tivet återfört IIII ordinär entrelak. — a) Diagram of the ornament on the Muirdach 

Cross. — b) The ornament traced back lo common interlacing. 
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Fig. 4. Delalj av ringsvärd, Pappilanmäki, Eura, Finland. Ej fullt *fl, — Detail 
oj ringsword from Pappilanmäki. < •/,. 

Fig. 5. a) Orneringsmotiv från fig. 4. — b) Motivet återfört till ordinär entrelak. 
— a) Diagram of the ornament on the sword fig. 4. — b) The ornament traced 

back to common interlacing. 

den finlandssvenske konstnären tillämpat don keltiska konstruktions
principen. Vid ifrågavarande tid var nämligen det fastlandsgermanskt-
mediterrana mönsterschemat, om icke direkt försvunnet ur nordisk 
konst, så dock på stark tillbakagång; dessutom uppträder dol finska 
motivet i en utpräglat keltisk entrelakmiljö. Även det förmodade nr 
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sprungsmotivet, den enkla tvåbandsflätan av typ fig. 5 b, utgör en 
vanlig företeelse i de vendeltida svärdens dekoration. 

Problemställningen gäller alltså, på vad sätt den komplicerade kel
tiska cntrelakstilen fått sin ingång i nordisk konst, om betingad av 
import och därav inspirerad efterbildning eller kanske en följd av 
nordiska konstnärers egna besök i keltiska mästares ateljéer. Det 
förstnämnda alternativet är föga sannolikt, då — frånsett hästmunde-
ringen i Vendelgrav III — ingen keltisk import med säkerhet är känd 
i nordiska fynd från detta skede. Kontrasten mot vikingatidens för
hållanden är därvidlag påfallande, enär under 800-talet Norge blev 
formligen översvämmat av irländsk import, bytet från härfärder i 
västerled. Något byte av detta slag har 700-talet icke att uppvisa, och 
dess fredliga handelsförbindelser hava icke efterlämnat några dylika 
spår i nordiskt fyndmaterial. 

För 700-talets förhållanden mycket betysande är likväl karaktären 
av vikingatidens nordiska relationer till insulära kretsar. I 800-talets 
norska konst, exempelvis i Osebergskeppet, är det keltiska stilinfly
tandet visserligen mycket starkt framträdande.7 men av en helt annan 
och mera förgrovad art än i svenskt 700-tal, numera framträdande i 
nya djurformer och deras stilisering, däremot ej i förfinade entrelak-
koinpositioner. Den keltiska cntrelakstilen fortsatte att blomstra i sitt 
hemland och var också företrädd i importen till Norge, men vann ej 
längre någon ingång i nordisk konst. Förhållandet synes endast 
kunna tolkas så, att 700-talets intima beröring med keltisk stil icke 
betingats av import till Norden, utan förklaras därav, att nordiska 
konstnärer på ort och ställe tillägnat sig stilen i de keltiska mästar
nas egna ateljéer och verkstäder. 

Den här uttalade uppfattningen rörande förloppet vid kelterstilens 
överförande i nordisk konst, kan lill synes förefalla mera såsom en 
tankelek än som ett vetenskapligt bevis. Något säkert bevis är ej hel
ler möjligt att förebringa. Men framhållas må, att de dåtida kultur
förhållandena på Irland och inom keltiskt påverkade kretsar i Eng
land icke motsäga, utan snarare i någon mån tala till förmån för 
vårt antagande. 

Under nordisk vendeltid utgjorde Irland kristenhetens heliga ö. till 
vilken pilgrimer och kunskapstörstande skaror strömmade från såväl 

7 Åberg, Stilinflytelser, s. 20. 
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England som Europas kontinent och avlägsna medelhavsländer. Ur
kunderna återgiva dåtida engelska prelaters uttalanden om Irlands 
gåtfulla dragningskraft på dessa resenärer, som i »hela skeppslaster» 
fördes över till ön. Om de engelska färderna dit lämnar även Beda 
följande skildring (Bok I I I : 27): »Under biskoparna Finans och Col-
mans tid (660-talet) uppehöllo sig därstädes många av engelsk natio
nalitet, såväl av ädel börd som av lägre samhällsställning, vilka över
givit sina fäders ö för att bosätta sig där, endera för bedrivande av 
fromma studier eller leva ett asketiskt liv, en del hängivet omfattande 
klosterlivet, andra ägnande sig ät studier, vallfärdande från den ene 
lärarens cell till den andres. Alla blevo välvilligt mottagna av irlän
darna, som dagligen gåvo dem kostnadsfri bespisning samt försågo 
dera med böcker för deras studier och tillika erbjödo dem fri under
visning.» 

I biografierna över det dåtida Englands ledande kulturpersonlig
heter återkommer beständigt samma fras med uppgift, att han blev 
sänd till Irland för att fullborda sin uppfostran. Sin uppfostran på 
Irland eller i det irländska löna fingo Oswald (t 642) och Ailfrid 
(t 704), kungar av Northumberland, samt den frankiske konungen 
Dagobert II (t 67!)). Uppfostrad på Irland blev Willibrord, frisernas 
apostel, om vilken Alcuin yttrar, att England gav honom livet, men 
Irland hans fostran och bildning. Källorna nämna om egyptiska mun
kar, som flytt från sitt eget land för att finna en fristad på Irland; de 
nämna om långväga armeniska resenärer, som kommit till den heliga 
ön. Där namnes som en måttstock på tillströmningen till de irländska 
klosterskolorna, att en tredjedel av bebyggelsen i Armagh benämn
des »saxarnas tredjedel» och att sju gator i Kilbally voro helt be
bodda av »galler». Frän lärdomskvarteret i Armagh och scholarernas 
gator i Kilbally går tanken lätt till Quartier Latin i Paris. 

Undervisningen vid de irländska klosterskolorna torde få anses 
hava motsvarat de färdigheter, för vilka irländska munkar gjort sig 
kända i Europas olika länder. I de irländska klostren hade det an
tika kulturarvet räddats undan folkvandringstidens stormar, och där
ifrån fördes det sedan över till England ooh till Europas kontinent. 
I dessa kloster fortbestod grekiskan såsom ett levande språk och där 
hade blivit en fristad för de klassiska filosofernas och författarnas 
skrifter. Där utövades långt före universitetens tid »de sju fria kon
sterna», däribland att nämna astronomi ooh musik. Vad de irländska 
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klostren givit på musikens område framgår därav, att den gregorian
ska kyrkosången byggt på melodier av Irländskt ursprung. Nämnas 
kan även, att St. Gallens under medeltiden berömda musikskola fått 
sin dominerande ställning tack vare klostrets irländske grundläggare 
(612) och de irländska tonsättare, vilka i St. Gallen fullföljt hans 
verk. 

Även de bildande eller sköna konsterna blevo nära knutna till de 
irländska klostren, där munkarna i stor omfattning kommo att ut
öva kalligrafi och handskriftsilluminering. även konsthantverk, skulp
tur och arkitektur. Den irländska och angloiriska illuminationskon-
sten stod på sin tid ouppnådd inom kristenheten, likaledes det konst
hantverk, som frambragt en klenod av det slag som kalken från 
Ardagh. Den irländska konstens landvinningar i missionstidens Eng
land och under 700-talet även på Europas kontinent ådagalägga, att 
konsten följde munkarna i spåren och hade blivit dem ett mäktigt 
vapen i deras kamp om själarna. 

I ooh för sig synes sålunda tanken rimlig, att även enstaka nord
bor kunnat blanda sig i de mycket internationella skaror, som kom
mit att samlas i de irländska klosterskolorna. Svårare är att bilda 
en mening om arten av en hednisk nordbos lärjungeskap i ett dylikt 
kloster. Kanske blev dennes utbildning mera speciell och av vida kor
tare varaktighet än den klosteruppfostran, som tog tio läroår. Tan
ken på hedniska nordbor i irländska klosterskolor må visserligen sy
nas oförenlig med dåtida fromhetskrav. Men förhållandet var, att just 
under nordisk vendeltid den irländska missionen befann sig pä sin 
höjdpunkt och då bör hava eftersträvat en nära beröring med hed
niska kretsar. Ett parallellfall vore den hedniske Oswald av Northum-
berland, som mottogs och uppfostrades av munkarna på löna. 

De ovan gjorda reflektionerna över irländskt klosterliv hava så
lunda framkallats av ornamentsmotivet i Vendelgrav I. Såsom redan 
framhållits, är vår framställning icke ett fullgott bevis, utan endast 
en tänkbar möjlighet. I vårt försök till förklaring av det keltiska mo
tivet i nordisk konst hava vi kommit att hypotetiskt skildra de nor
diska konstnärsbesöken i irländska klosterskolor och att framhäva 
dessa besök såsom tidiga förelöpare till de studiefärder, som under 
högmedeltiden nordiska scholarer gjorde lill universitetet i Paris. 

Även mot en bakgrund av här skisserat slag, framstår alltså ven
deltiden såsom förberedande ett nordiskt inträde i medeltidsstaternas 
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krets. Liksom inkilad mellan tvenne folkvandringsskeden av Europa-

omspännande mått, framstår vondeltidens blomstrande fredsepok som 

en nordisk parallell till Dagoberts tid i frankerrikets stormiga ut

veckling. F ö r Nordens vidkommande tiger visserligen historien för 

dessa tider, och gravfyndens vittnesbörd är av svårtolkad art. Men 

det vendeltida fyndmaterialet synes antyda en utveckling, vilken icke 

fick sin kontinuerliga fortsättning, utan sna ra re bröts genom vikinga

tidens våldsamma folkeruptioner. Om vi likväl fullfölja vår tanke

gång beträffande de vendeltida kulturförbindelserna med insulära 

kretsar , synes antagandet icke uteslutet, att redan vid tiden för Ven 

delgrav I, mer än ett sekel före Ansgars tid, de första budskapen om 

den nya läran genom uppländska konstnärers resor kunnat nä de 

hedniska svearnas land. Kanske ha r också korssymbolen på ett sten

klot från Lundby kyrka i Västmanland (SHM 6607) huggits av en 

sådan man. 

S U M M A R Y 

Nils Åberg: The Nordic Connections with Mainland Germanic and 

Insular Clrcles during the Vendel Period. 

During the greater part of the 7th century the connections concerned 
principally the mainland Germanic districts but from the period of Vendel 
Grave I and onwards, including the entire 8lh century, the connections were 
moved to insular districts. This change may be explained by lhe distur-
bances on the eontinent during the final chaotic phase of the Merovingian 
Empire and when the Frisian trade began to flourish around the coasts 
of the North Sea. 

From the transition to the Sth century the interlace of the mainland 
Germanic-Mediterranean style began lo disappear from Nordic art and was 
substituted by lhe Celtic knöt style. Also a very special Celtic construction 
with independent interlace movements of the contour lines of the ribbons 
is represented in Nordic art by a ringsword from Vendel Grave I (fig. 
1—2) and possibly even by a specimen from Pappilanmäki in Finland 
(fig. 4 - 5 ) . 

At the end of the Sth century the Celtic interlace style disappeared from 
Nordic art. During the 9th century lhe great stream of Irish importation 
camc to Norway and also the influence of the Celtic style became pro
minent in Nordic art, although now developing into a more crude kind 
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of art, without the, refinod interlace compositions. The Celtic interlace 
style in Nordic art during lhe Sth century, therefore, cannot be explained 
by importation and influence thereof. 11 must instead be considered that 
the Scandinavian artists have acquired the style in the workshops of tho 
Celtic masters. Tho author brings forth tho presumption that they visited 
Irish or Anglo-Irish monastery schools for the purpose of study. 
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