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UPPSALA HÖGARS DATERING 

Av Sune Lindqvist 

I Fornvännen 1947, sid. 257 ff., har Nils Åberg ånyo tagit upp 
frågan om Uppsala högars datering till behandling. Redan tidi
gare har han sökt göra gällande, att deras tillkomst ligger när
mare vår tid än vad man eljest tämligen allmänt förmodat. 
Han vill nu minska deras ålder ytterligare, östhögen (»Odens 
hög») skulle icke vara från tiden omkr. 500 eller kort därefter, 
såsom jag tror, u tan från 600-talets början eller förra hälft, 
västhögen (»Tors hög») icke från 500-talets mitt eller senare 
hälft, utan från tiden efter 600-talets mitt. 

I betraktande av de stora svårigheter, som alltid möta vid 
försök till arkeologisk datering, kunde en dylik variation i 
åsikterna förefalla fullt naturlig. Ett sekel mer eller mindre 
är emellertid i detta fall allt annat än betydelselöst. I södra 
och mellersta Europa hände mycket under den tiden. Det kan 
ej vara oväsentligt, vilken den allmänhistoriska bakgrund är, 
som vi ha att räkna med, då vi söka rekonstruera vår folkvand
ringstids historia. Frågan gäller också, om vi ha rät t att be
trakta landets ståtligaste fornminnen som vårdar över vissa 
sveakungar, som skymta i de äldsta litterära källorna till vår 
historia, Beowulfskvädet och Ynglingatal. 

Under sådana förhållanden har jag, om än efter tvekan, an
sett mig böra ta upp Åbergs senaste inlägg till granskning, helst 
som det synes ha anspråk på att vara en för allmänheten väg
ledande orientering i ämnet. 

Åberg uppger att jag år 1936 vid ett försök att utreda hö
garnas kronologi »med avsikt» lämnat »det för dateringen mest 
betydelsefulla fyndmaterialet åsido» och vill styrka läsaren i 
denna uppfattning genom att ur min text citera bl. a. följande: 

3—900131 3 3 



S U N E L I N D Q V I S T 

»Från den föregående utredningen av högarnas ålder har jag 
som sagt så vitt möjligt uteslutit alla s. k. typologiska sanno
likhetsberäkningar . . . » Citatet är riktigt efter ordalydelsen, 
men ändå fatalt missvisande, ty Åberg har försummat upplysa 
sina läsare om att »den föregående utredningen» omedelbart 
följes av en 7 kvartssidor lång utredning, där jag omtalat Å:s 
avvikande uppfattning och sökt klargöra, varför jag icke kunnat 
acceptera hans på typologiska beräkningar vilande daterings-
försök. 

För egen del dolde jag sålunda ej något ens för den mest 
lättrogne läsaren.1 Jag var t. o. m. nog anspråkslös att i detta 
arbete ej upphäva mig till domare — jag litade och litar allt
jämt med full förtröstan på framtiden — och att följaktligen 
ej dekretera, vad som är »det för dateringen mest betydelse
fulla fyndmaterialet». Den förmätenheten har i stället Å., som 
därefter med hänsynslös konsekvens lämnar annat åsido — 
det som enligt min mening är viktigast. Å. tillåter alltså sig 
själv just en sådan ensidighet, som han med missvisande citat 
beskyller mig för. 

År 1847, kort efter östhögens utgrävning, fann sig Bror Emil 
Hildebrand kunna hänföra vissa där funna guldfragment till 
5:e seklet e. Kr. och drog därav den slutsatsen, att Kungs
högarna gingo »betydligt tillbaka i hedn. tiden». När också den 
västligaste av Kungshögarna undersökts, förklarade han år 
1876, att de »tillhöra äldre jernåldern, och att de icke blifvit 
uppförda före femte århundradet efter Kristus». 

Ett betydligt r ikare jämförelsematerial var för handen, när 
Bernhard Salin ånyo upptog dateringsproblemet år 1905.2 Han 
uttalade, att fynden från Uppsala högar försätta oss till slutet 
av perioden 400—600 e. Kr., vilket »bland annat» framginge 
av två i östhögen funna guldsmyckefragment, som han avbildar, 
det ena med djurornament, det andra med rent linjär dekor, 

1 Än mindre för den, som i mitt arbete sökt stöd för en a priori vald 
avvikande position. Jfr Niels Clausen Lukman, Skjoldunge und Skilfinge, 
Kbhn 1943, vars mig berörande partier skola bemötas på annan plats. 

2 I kapitlet Den förhistoriska tiden, sid. 184, del I av Uppland, skild
ring af land och folk, utg. av K. hum. vet.-samf. i Uppsala. 
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»och af ornamenten å en snidad benskifva» (som avbildas, från 
västhögen), »hvilken väl dock snarast bör hänföras till det föl
jande tidsskedet» (d. v. s. 600- och 700-talen). 

År 1908 ville även Knut Stjerna bestämma östhögens ålder. 
Spelbrickorna jämförde han med liknande ur två fynd, jämväl 
innehållande föremål av annan art från 300- eller 400-talet, 
resp. näppeligen senare än omkr. 500, men fann det för tidigt 
att draga några säkra slutsatser rörande spelbrickornas tids
ställning. I stället koncentrerade han sig på samma två guld
bleck, som Salin åberopat, och slöt av dem, att högen »byggts 
under sista årtiondena av 400-talet eller vid pass år 500 e. Kr.». 
Med stöd av iakttagelser och förmodanden rörande Uppsala 
högars olika byggnadssätt, inbördes lägen och dimensioner be
tecknade han vidare östhögen som den äldsta av de tre kungs
högarna och västhögen som den yngsta, men saknade anledning 
gå närmare in på den senares tidfästning. 

Då Birger Nerman år 1913 ställde frågan: »Vilka konungar 
ligga i Uppsala högar?», följde han Stjernas åsikt beträffande 
östhögens ålder och kungshögarnas inbördes relationer. Under 
hänvisning till att den i västhögen hittade, förut av Salin fram
hållna benskivans ornament »tillhör tiden omkring år 600» 
anslöt han sig till ett av Oscar Montelius tio år tidigare utan 
motivering fällt yttrande, att högen vore från tiden omkr. 600. 
Härtill lades hans bekanta försök att med ledning av Ynglinga
sagan bestämma, vilka fornkungar dessa monument tillhöra. 

Endast ornamentiken på två guldföremål och en benskiva 
hade sålunda, vid sidan om högarnas lägen och byggnadssätt, 
direkt nyttjats för en noggrannare arkeologisk datering även 
om en viss hänsyn säkerligen samtidigt tagits till den allmänna 
beskaffenheten av övrigt material, vilket alltså i flera fall mer 
eller mindre utförligt nämnts och delvis avbildats. Det blev 
därför mig förbehållet att för första gången närmare pröva de 
återstående fyndens vittnesbörd. 

År 1919 publicerade jag sålunda några i östhögen funna 
pressbleckfragment med förut ej beaktade mönster. Dit hörde 
ett litet, en face vänt djurhuvud, erinrande om ett samtidigt av
bildat från det snarast till 400-talet hörande Vennebofyndet 
och även jämförligt med två djurhuvuden på hjälmen från 
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Vendel XIV (vilken hjälms datering till omkr. 500 jag i Fornv. 
1925, sid. 201 ff. sökt utförligt motivera). Vidare flera brott
stycken med bilder av gående krigare liknande dem på en av 
Torslundaplåtarna och på nyssnämnda hjälm. Enligt den då 
vanliga uppfattningen skulle dessa bilder, eftersom flera dylika 
anträffats i gravar från 600-talet, förskriva sig från samma år
hundrade och därmed — såsom Åberg ännu menar — tvinga 
till en lika sen datering av den förut till tiden omkr. 500 hän
förda östhögen. Jag använde dem i stället som stöd för min 
särskilt genom ornamentikstudier vunna övertygelse, att ven
deltidens svenska kul tur innehåller ett starkt direkt arv från 
400- och 500-talen, vilket förbisetts, och att särskilt vissa av 
de ornament, Bernhard Salin sammanfattat under namnet stil 
II, formats långt före år 600 även om de eller likartade fort
farande — och flitjgare — använts efter den tidpunkten. 

Sedan dess beror östhögens datering av, om den äldre upp
fattningen eller mit t försök till ändrad syn på vendelkulturens 
ålder och ursprung segrar. 

I monografien »Uppsala högar och Ottarshögen» år 1936 
företog jag en mer allmän mönstring av hela föremålsbestån
det från kungshögarna i Gamla Uppsala under jämförelse med 
annorstädes påträffat material. Nitar, spikar, stift, broddar, bry
nen och lerkärl medgåve ej en närmare precisering av krono
logien, men redan benkammarna hade avgjort intresse, likaså 
en fågelbild, spelbrickorna, bältebeslagen, glasfragmenten, 
kanske även pseudokaméerna, samt ej minst ur teknisk eller 
annan synpunkt flera små bitar av guldarbeten, andra än de 
två, som tidigare på grund av sin ornamentik åberopats jämte 
den märkliga benskivan ur västhögen. 

Sammanfattningsvis framhöll jag att östhögen lämnat före
mål, som närmast talade för 400-talet (eller ett än tidigare 
skede), medan vissa guldföremål, däribland de två av Salin 
och Stjerna m. fl. åberopade, sannolikt tillverkats under slutet 
av århundradet eller omkr. 500. Spelbrickorna talade för sam
tidighet med Ottarshögen, som genom sitt nötta, genomborrade 
guldmynt från 476—77 m. m. sannolikt kunde hänföras till 
tiden omkr. 500 eller en ganska tidig del av 500-talet oaktat det 
mesta av högens innehåll snarast voterade för en tidigare date-
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ring. Västhögen innehölle glasfragment av samma senast från 
400-talet stammande typ som Ottarshögens och dess pseudo-
kaméer syntes vara lika gamla. En del guldarbeten föreföllo 
mig vara tillverkade omkr. 500, andra troligen något senare 
under 500-talet. Läge och byggnadssätt visade, att västhögen 
avgjort är yngre än östhögen (och mellanhögen, i ursprunglig 
form utan tvivel den äldsta av alla tre). »Västhögen kan alltså 
knappast förmodas ha tillkommit förrän omkring mitten av 
500-talet. Intet av de i det föregående för datering nyttjade 
föremålen» (alltså tillsvidare frånsett benskivans ornament) 
»påkallar en nämnvärt senare datering, som dock naturligtvis 
ej är utesluten i betraktande av dateringsmaterialets sprödhet». 
Vägen skulle emellertid öppnas för en noggrannare datering 
än vad den arkeologiska och konsthistoriska granskningen nå
gonsin kunde tänkas uppnå, om högarna med tillräcklig visshet 
finge anknytas till bestämda, ur fornlitteraturen kända och på 
historisk väg tidfästade konungar. 

Till i det väsentliga samma dateringsresultat har Nerman 
kommit i ett par senare skrifter (där han dock vidhåller Stjer
nas på oriktig förutsättning vilande åsikt, att östhögen är äldre 
än mellanhögen). 

I »Vår svenska guldålder» (Uppsala 1945) har jag slutligen 
givit en mer kortfattad översikt av Uppsalahögarnas och folk
vandringstidens problem. 

Vid den nyss omtalade utredningen, som med förbigående 
tillsvidare av djurornamentikens eventuella värde tar sikte på 
höginventariernas allmänna sammansättning under jämförelse 
med andra likartade fynd, fäster jag alltjämt stor vikt. Metoden 
är densamma, som Montelius använt med så stor framgång i 
»Den nordiska jernålderns kronologi». De dragna slutsatserna 
kunna vederläggas först om man lyckas påvisa, att något eller 
några föremål i respektive gravfynd av hänsyn till sin form 
eller sin ornamentik tvinga till nämnande av en senare tidpunkt 
för komplexet som helhet. 

Vi nödgas emellertid i så fall konstatera, att man i et t och 
samma bål lagt ned föremål från tre varandra avlösande sekler 
— 400-, 500- och 600-talen — samt att de föremål, som redan 
vid nedläggningstillfällena voro starkt antikverade, vore vida 
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talrikare än de samtidigt någorlunda eller fullt moderna. En 
sådan konstellation förefaller ej sannolik. 

Själv har jag visserligen med iver hävdat det nödvändiga i 
att räkna med olika ålder för skilda föremål (eller i enstaka fall 
t. o. m. delar av dylika) ur ett och samma fynd. Sålunda tve
kade jag ej att hänföra hjälmen i Vendel XIV till tiden omkr. 
500 utan att fördenskull samtidigt yrka på ett tidigare datum 
än det vanligen angivna, omkr. 600, för gravens i och för sig 
ovissa anläggningstid. Och i den rika skeppsgraven i Sutton 
Hoo, sannolikt anlagd under 660-talet, ser jag en hjälm från 
omkr. 500. Tidsskillnaderna i Uppsala högar skulle emellertid 
under senast angivna förutsättning bli än större. 

Låt oss nu övergå till en granskning av, hur Åberg direkt 
vill motivera sina sena dateringar. 

I min beskrivning av fynden från östhögen har han funnit 
omtalade två små droppar av glas, av vilka enligt mina ord 
»den ena av allt att döma bildats i bålet, men den andra möj
ligen på grund av sin alltigenom klara konsistens kunde an
tagas vara en av bålelden skonad rest av det ursprungliga 
kärlets ytdekoration», ävensom en 22 cm lång, åt ena ändan 
smalnande tråd, som eventuellt också tillhört ett kärl och när
mast er inrar om »mittre delen av snabeln på en av de s. k. 
snabelbägarna ». 

Detta anser Åberg (sid. 278) vara »ett icke oväsentligt bi
drag» till östhögens datering i det att två av dessa fragment 
»kunde tänkas härröra från en snabelbägare av Vendelgra
varnas typ». Han säger att denna uppfattning delas av Greta 
Arwidsson, vilken, såsom det i not insatta citatet bestyrker, 
också varit lika oviss som jag rörande det berättigade i at t upp
fatta droppe och tråd som osmälta rester av glasbägare. Men 
citatet visar vidare, att hon i så fall — såsom naturligtvis även 
jag — velat betrakta dem som ett första belägg för import till 
vårt land av en snabelbägare lik dem, som äro kända från 
kontinenten i stort antal och alla äldre än »Vendelsgravarnas 
typ». Ett dylikt antagande är fullt berättigat, då Uppsala högar 
genom ett litet antal andra föremål klart visat, att kungahuset 
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mottagit en tidigare och rikare import av lyxföremål än vad 
gravarna för män ur andra samhällsskikt låta oss ana. 

Denna eventualitet kan ingalunda, såsom Åberg vill, uteslu
tas av den anledning, att folkvandringstidens mest karakteris
tiska bägartyp (med pålagda t rådar i vertikala bågar på under
delen) »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». Påståendet till-
lägges Arwidsson, men hon har gjort förbehåll beträffande det 
för oss viktigaste: det gotländska materialet, som hon ej i 
detalj genomgått. Den enligt Åberg otänkbara kombinationen 
skulle emellertid finna en ganska god motsvarighet i Uppsala 
västhög, om denna med Åberg tillhör vendeltid, eftersom i den 
graven hittats otvetydiga rester av en glasbägare med insli
pade ovaler, en i nordiska fynd med den trådbelagda kronolo
giskt likvärdig typ. — Hela detta Åbergs resonemang vilar så
lunda på accepterandet av en tydningsmöjlighet, vars riktighet 
ej ens Åberg synes våga gå i god för; det underbygges med ett 
felaktigt nyttjat uttalande av annan forskare och vill såsom 
otänkbar beteckna en kombination, vartill en god analogi skulle 
föreligga i grannhögen, om Å:s datering av den vore riktig. 
Värdet av det beviset kan jag ej godta. 

Än lättvindigare begagnar Åberg det lilla en face vända djur
huvud, som jag, enligt vad redan sagts, år 1919 fäste uppmärk
samheten på. Han medger (sid. 279) att det framstår som sanno
likt, att östhögens djurhuvud »ägt förelöpare inom nordisk folk
vandringstid och att det sålunda representerat en inhemsk ut 
veckling». Då analogier fullständigt saknas inom den fastlands
germanska stil Il-epoken, kan typen nämligen svårligen tänkas 
ha kommit »med den vid Vendeltidens början öppnade ström
men av kontinentala inslag». 

Icke desto mindre förklarar Åberg en datering till Vennebo-
fyndets tid (400-talet) eller dess närhet oberättigad. Han lägger 
fram en del välkända bilder av mer eller mindre likartade 
huvuden, av vilka flera från ren vendeltid, och fortsätter: 
»Skenbart skulle dessa djurhuvuden kunna tänkas företräda 
olika stadier i en sammanhängande utveckling» — detta är just 
vad jag menar och att en sådan förelegat, har Å., som vi nyss 
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sett, medgivit. »Men likväl vore det orätt att urskilja kronolo
giska stadier, ty i en viss omfattning hava de olika formerna, 
de enkla och de mera utvecklade, varit samtida . . . » Med en 
rökridå och en självsvåldig diktatorsgest vill Å. alltså annul-
lera medgivandet nyss. Det enda skäl, som eljest ges, är att 
ett rät t starkt omvandlat exemplar av djurhuvudet i fråga 
genom sin keltiska ornamentik visar sig tillhöra tiden omkr. 
700. Om också östhögens huvud vore »nästan ett sekel äldre», 
skulle det likväl hava fallit »långt från Vennebofyndet». — 
Men om det i stället är två sekel äldre! Min tanke hissnar ej 
inför det perspektivet. I motsats till Åberg tillåter jag mig allt
jämt räkna med att Vendelkulturen även i många andra avse
enden fått sin egenart just genom dylika arv från 400-talet. 
Jag känner mig personligen övertygad om att först när man 
insett detta ernå här berörda företeelser »sin rätta belysning». 

Enahanda är läget beträffande pressbleckbildema av gående 
eller ridande, rustade krigare. De första fullständiga bilder av 
detta slag, som framkommo, ses på de fyra vid Torslunda på 
Öland funna, massiva plåtar, på vilka dylika bleck pressats 
eller kunnat pressas (två äro slitna, två förefalla snarast oan
vända). I fyndet låg intet annat föremål, som kunde upplysa 
om åldern. Senare hittades emellertid pressbleck av samma slag 
på flera av vendelgravarnas hjälmar och efter vad jag kunnat 
visa hade man långt tidigare upptagit fragment av samma slag 
även ur Uppsala östhög. Det har redan ovan sagts, att Åberg 
står kvar vid den närmast liggande, av äldre forskare först 
framförda åsikten, att bilderna av hänsyn till båtgravarnas 
sena anläggningstid måste vara från 600-talet. Jag åter har 
bl. a. i östhögsfyndet sett en anvisning om att dylika figurfram
ställningar gjorts redan omkr. 500, om ej förr, och att det sena 
uppträdandet i båtgravarna åtminstone delvis kan förklaras av 
att man givit de döda gamla hjälmar, som dessförinnan i lång
liga tider pryt t festhallarnas väggar. 

Jag kan ej finna, att Åbergs sid. 282 ff. framlagda diskus
sion i ämnet bringar något nytt argument. Däremot har Bertil 
Almgren i den från Uppsala universitets museum för nordiska 
fornsaker utgivna publikationen Tor 1948 upptagit hjälmarnas 
pressbleck och Torslundaplåtarna till en på friska synpunkter 
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rik diskussion, som lämnat en rad värdefulla anvisningar om 
denna figurkonsts säkra förankring i guldålderns miljö. Han 
framhåller även skillnader mellan mer ursprungliga framställ
ningar och deras repliker. 

I den tidigare gruppen få vi utan tvivel räkna in figurblecken 
på hjälmen från Sutton Hoo, av vilka den, som återger två mot 
åskådaren vända, liksom skyldrande krigare (ehuru med benen 
sedda från sidan i springande ställning) kunnat rekonstrueras 
nära nog fullständigt först efter jämförelse med rester av ett 
likartat bleck på hjälmen från Valsgärde 7. Ett tredje prov på 
samma scen föreligger i det fragment från Uppsala östhög, som 
senast avbildats i Åbergs fig. 23. (Se R. Bruce-Mitford i Ord och 
Bild 1947, sid. 101 f. Om den i England funna hjälmens ålder, se 
mitt uttalande i Fornvännen 1948, sid. 192 f.) 

»Icke nog med att mäktiga likbål gjort sitt förstörelsearbete 
grundligt», skriver Åberg som inledning (sid. 257) till sin här 
behandlade skrift. »Dateringsproblemet påverkas också av hän
syn till sagohistoriska motiv och kompliceras ytterligare genom 
en av Lindqvist och hans skola hävdad mening . . . Genom ett 
accepterande av tanken på stilarnas parallellutveckling har 
forskningen i viss mån berövats sina fasta utgångspunkter och 
därmed förlorat greppet om dateringsproblemet.» 

Eldens hårda framfart med de mänskliga artefakter, som 
Uppsalakonungarna fått med i sin bål, vilja alla säkerligen liv
ligt beklaga. Däremot kan den förutsättningslösa forskningen 
ta det med ro, om de nya åsikter, jag fört fram rörande folk
vandringstidens ornamentik, haft lika förödande verkan på 
Åbergs argument i dateringsfrågan. 

Emellertid anser sig Åberg ytterligare (sid. 258) kunna med
dela, att utgångsläget för en datering av kungshögarna »på 
senaste tid kommit att framstå klarare och har givits en ökad 
stabilitet genom möjligheten att utnyttja den av Gabrielsson 
introducerade kompositionsanalysen». Vad är då detta? 

I en recension, Fornvännen 1945, sid. 266, har Åberg lämnat 
ett svar på den frågan: »I sitt berömda arbete om djurornamen
tiken har . . . Salin ägnat hela sin uppmärksamhet åt motiven, 
medan däremot kompositionen av honom i stort sett lämnats 
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obeaktad. Sådan har forskningens inställning sedan dess för
blivit, och endast enstaka ansatser till kompositionsanalyser 
hava hittills sett dagen, däremot ingen målmedvetet inriktad och 
konsekvent genomförd analys längs hela linjen. På denna forsk
ningens svaga punkt har Gabrielssons undersökning nu satt in, 
och så tillvida är hans arbete att betrakta såsom av banbry
tande karaktär.» — Så tillvida av banbrytande karaktär! Var
för då inte nämna den verklige »banbrytaren»? I en något tidi
gare artikel, införd i samma årgång av Fornvännen, har Åberg 
verkligen, sid. 254, not 11, i förbigående lämnat visst besked 
om, vem det är: »En första, om också ej fullföljd ansats till 
kompositionsanalys av stil II, har gjorts av Lindqvist i en i tid
skriften Rig år 1919 framlagd undersökning rörande den 
svenska folkvandringsstilens uppkomst.» Tyvärr nödgas jag 
hävda, att de lämnade uppgifterna ej göra mig full rättvisa. 
Redan i den citerade programskriften av 1919 kan man finna 
mer än en första ansats. Och den har fullföljts. Med hänvis
ning till 3:e avsnittet i arbetet »Vendelkulturens ålder och 
ursprung» av år 1926 skriver sålunda en lika kompetent som 
opartisk bedömare, Haakon Shetelig3: »Jeg nevner som saerlig 
viktig förf ätterens blikk for komposis jonen av ornamentet i 
stil II, hvorved motivet i dekorasjonen forståes långt klarare 
enn ved analyse av dyrefigurene; dette er nytt, og meget gott 
sett.» 

Detta är, såsom envar lätt kan konstatera, precis vad »kom
positionsanalysen» innebär enligt Åberg i recensionen 1947. 
Även efter 1926 har jag i flera skrifter (jfr nedan) analyserat 
folkvandrings- och vendeltida kompositioner. I själva verket 
hade det nya betraktelsesättet, efter vad jag konstaterat, ingått 
så fullständigt i medvetandet hos den yngre arkeologgenera
tionen, att Gabrielssons utgångspunkt ingalunda syntes den 
innebära någon nyhet. 

De formuleringar, Åberg använt i sina två nyss citerade ytt
randen i Fornvännen 1947, ge vid handen, att Åberg då var 
medveten om, ehuru angelägen att förringa min insats. Han 

3 Handlingar ang. professuren i nord. o. jämf. fornkunskap vid Upp
sala univ., Uppsala 1927, sid. 198 f. 
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synes numera vilja helt glömma den, då han, som vi sett, i 
Fornvännen 1947 sid. 258 talar om »den av Gabrielsson intro
ducerade kompositionsanalysen». 

Tiden är därför inne för en senkommen, men ej desto mindre 
kraftig protest mot detta ohemula sätt att söka beröva mig för
tjänsten av en positiv insats. Jag gör det även för att markera, 
att jag anser mig fullt befogad uttala mig om hur det nya be
traktelsesättet nu av Åberg tillämpas. Och jag skyndar tillfoga, 
att jag ingalunda kan acceptera, än mindre vill söka tillvälla 
mig någon ära av de resultat, Gabrielsson och Åberg trott sig 
komma till på denna väg. 

Hemligheten med det nya betraktelsesättet är ej så stor, som 
det lärda, f. ö. obehövliga ordet kompositionsanalys kan ge an
ledning förmoda. Saken klargöres enklast på följande sätt: 
Liksom förut Sophus Muller (Dyreomamentiken i Norden, 
Aarb. 1880) hade Bernhard Salin satt sig före att utreda vår 
forntids djurornamentik (Die altgerm. Thierornamentik, 1904). 
Det viktigaste för dem båda var alltså att studera de mönster, 
vilkas mer eller mindre intrasslade slingverk läto sig upplösas 
i en eller flera helst fullständiga djurbilder. Allt annat betrak
tades som mer oväsentligt och förklarades gärna som förvanskad 
djurornamentik. I motsats härtill hävdar jag, att även om den 
i Danmark och Norge mest vanliga folkvandringstidsornamenti-
ken i mycket hög grad bygger på djurgestalter, så innehåller 
den likväl vid sidan om dem väsentliga element av annat, lin
järt ursprung (bl. a. rent geometriska figurer, växlande med 
stiliserade växtmotiv). Inom den på svenskt område samtidigt 
spirande, in i vendeltid fortlevande ornamentiken spela de 
linjära elementen en betydligt större roll. De enkla mönster, 
som man i förstone nyttjat som ett på skilda vägar förmedlat 
arv från den romerska konsten, byggdes upp dels av ett fåtal 
linjära element med yttäckande funktion, dels av från kan
terna utskjutande djurhuvuden, ej sällan på böjda halsar, och 
hukande djur. Härtill lades med tiden, genom nya lån, rikare 
bandmönster. Det som framför allt främjade stilens utbildning 
till full egenart var emellertid den efter hand allt mer intima 
sammankopplingen av de linjära och zoomorfa elementen, var
vid de förra i allmänhet bestämde rytmen i mönstrets stomme, 
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Fig. 1. Föremål an silver (1—4,6) och brons (S). 1—4 från Sjörup. Iläglinge 
sn, Skåne, !i från Vendel X I I , Uppland, 6 från Golland. — Ohjeels of silver 

(1—4, 6) and bronze (3) from Skåne, Uppland and Gotland. About 2/3. 

djurdetaljerna åter gåvo kompositionen liv och rörelse. I sinom 
tid ser man allt oftare mönster, som helt byggas upp av djur
gestalter, vilket i så fall innebär en förvärvad, ej ursprunglig 
egenskap. Men även där skönjer man lätt bakom djurvimlet 
skissen i form av ett rent bandornament. Det är detta, som 
förlänat den svenska folkvandringsstilen (och dess fullmogna 
avkomling: vendelstilen) adelsmärket. 

Vid skilda tillfällen har jag dragit fram exempel på detta. 
Några skola här ånyo framföras. 

Till en början pekar jag på bilderna ovan. Söljeringen fig. 
1: 1 visar två olika bårder i karvsnitt: rankan och »löpande 
hund», båda kännetecknade av spiralformigt böjda krokar. Av 
fyra liknande krokar, korsformigt sammanställda, bildas yt-
mönstret på den runda skivan till remtungan fig. 1: 2. Nämnda 
två föremål tillhöra det stora offerfyndet från Sjörup i Häg-
linge, Skåne, och få väl anses nedlagda under 400-talet. Fig. 1: 6 
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visar ett gotländskt spänne från samma tid, vilket har några 
liknande karvsnittbårder, men framför allt sirats av längs ran
den utväxande huvuden. De profilsedda bäras av mjukt böjda 
halsar, vilkas konturer flyta samman, så att halsraden ger in
tryck av ett »löpande hund»-motiv. 

Med kännedom om dessa ha vi ej svårt att förstå ornamen
tiken på stenen Havor II.4 Detta arbete ger intryck av att här
röra från den märkliga jäsningstid, då omvandlingen — »ger-
maniseringen» om ej »nationaliseringen» av det lånfångna för
siggick i och med sammankopplingen av linjära och zoomorfa 
element. Rankan upptill bär på den mittre av sina grenar ett 
djurhuvud; liknande huvuden ha riktat de två sidobårdernas 
»löpande hund»; i mitten ses ett av korsformigt hopställda 
öglor bildat bandmönster; därunder kanske snarast två sjö
hästar, eljest samma »djur», som ingå i sidobårderna, ja även 
i rankans mittparti. Trots likheten med sjöhästen bygger kom
positionen otvivelaktigt på infogandet av huvuden å rent lin
jära dekoreringselement. 

På denna sten framträda i ofullgångna former flera av ven-
delstilens mest omtyckta motiv. Mittornamentet närstående äro 
sådana snarast på fyra sammanhakade cirklar byggda motiv, 
som jag exemplifierade i Rig 1919, sid. 77, med tre klichéer och 
ånyo hänvisar till. övre kantbården må jämföras med den 
vackra remtungan från Vendel XII, fig. 2: 1. Såsom jag 1926 
visade, bör denna ej »dissekeras» som en konstellation av ofull
ständiga djur (fig. 2: 2 efter Salin); dess vänstra del innehåller 
precis samma ranka som Havor II, men från varje bukt, som 
stammen bildar, växer ut, icke en gren, utan ett huvud och en 
fot. Sambandet mellan Havorstenens stående kantbårders motiv 
och exempelvis det på bronsplåten fig. 1: 5 från Vendel XII eller 
på fragmentet av en liten bencylinder — ovan omtalat som 
en »benskiva» — från Uppsala västhög torde vara lika uppen
bart. Alltså har en liten grupp av sådana enkla motiv, som un
dantagsvis användes redan av Havor II :s dekoratör, d. v. s. sna-

' Tidigast analyserad av mig i Gotlands Bildsteine, sid. 112—115, ånyo, 
jämte övriga ovan omtalade föremål m. fl. införd i kapitlet »Guldålderns 
stil» i ett av Åberg till synes helt förbisett arbete, »Vår svenska guld
ålder», Uppsala 1945. 
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Fig. 2. Remlunga av förgylld brons med niello och granater. Vendel 
X I I . Strap tag of gilt bronze wilh niello and inlaid garnels from 

grave X I I at Vendel, Uppland. One '/«• 

rast under 400-talets senare hälft eller slut, levt kvar som ett 
efter hand modifierat arv under 500- och 600-talet, då vendel-
stilens skickliga bronsmästare emellanåt nyttjade dem jäm
sides med de vida rikare mönster, som de då lärt sig utföra, 
inspirerade av färskare lån ur mer eller mindre närsläktade 
kontinentala eller britanniska konstkretsar. 

Det är min övertygelse, att envar, som förutsättningslöst följt 
den ovan genomförda analysen, funnit den rimlig, om ej ome
delbart övertygande och uppenbart riktig. I alla händelser för
utsätter jag, att han skall ha vida svårare att övertygas av de 
tolkningar, som Åberg i stället lanserat. Denne forskare utgår 
från att så gott som alla ovan berörda vendelstilsmönster kompo
nerats på grundval av ett och samma underlag: en av två trå
dar eller band sammansatt snodd (A. använder den oegentliga 
termen tvåbandsfläta). Till jämförelse anvisar jag utan kom
mentar två av Å. publicerade rekonstruktioner av ornerings-
schemat: Fornv. 1946, sid. 15, fig. 6 och Fornv. 1947, sid. 268, 
fig. 11 och 12:3. 

Åberg gör även ett litet antal andra pressbleck än dem, som 
redan berörts, till föremål för analys. Tyvärr är denna lika flyk
tig och djärvheten i de rekonstruktioner, han utför, lika stor 
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som i redan berörda fall. Att tynga denna tidskrifts u t rymme 
med en detaljerad påvisning härav som självändamål vore 
onödigt. Då pressblecken äro av stort intresse och kunna nyttjas 
till givande slutledningar av annan art, hoppas jag emellertid 
att senare få återkomma till dem. 

Den intressanta och viktiga frågan om Uppsala högars-date
ring kan sålunda i dag näppeligen besvaras annorlunda och 
säkrare än vad skedde år 1936. Under de senast gångna tretton 
åren har i alla händelser intet framkommit, som varit ägnat 
att ställa problemen i klarare belysning. Möjligen ges dock ett 
undantag: det märkliga fyndet från Sutton Hoo, som emellertid 
ännu ej blivit definitivt publicerat i auktoritativ form. Innan 
så skett, lär större varsamhet vara av nöden än vad hittills i 
allmänhet iakttagits. På grund av personlig erfarenhet om 
originalfragmenten kan jag varna för tillit till sådana bilder 
som fig. 35:4—6 i Fornv. 1947, sid. 287. De äro missvisande. 
För kronologen lurar också stora faror i ett fynd, som bevis
ligen innehåller föremål från omkr. 500, ehuru nedlagt först 
efter 650. Dessa faror kan man ej undgå bara genom att — 
blunda för dem. 

S U M M A R Y 

Sune Lindqvist: The Dating of the Uppsala King Mounds. 
The important question concerning the dating of the King mounds at 

Uppsala has always been answered to with a somewhat earlier date than 
that given by Nils Åberg in his ar t ide in Fornvännen 1947 pp. 257—289. 
In 1936 the present author stated a detailed reason for a conception that 
means a difference of about a century between his own and Aberg's 
dating. This difference means a great deal. Upon the dating depends 
the general historical background on which the ancient history of 
Sweden is to be seen, and our eventual right to connect the mounds 
with some of the Swedish kings, mentioned in the Songs of Beowulf and 
Ynglingatal. 

According to the opinion of the author the dating ought to lean on 
a pure archaeological examination of all the remains of the objects, found 
in the incendiary layers, and a comparative study of similar finds from 
other mounds. The author is of the opinion that Åberg has not been able 
to reject the conclusions earlier made. Particular stress is by Åberg laid 
on the decoration on some few fragments that he has dated in conformity 
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to the development of ornamentation established by Bernhard Salin and 
still defended by Åberg, though it has been refuted by the present 
author in earlier papers. The new support, which Åberg believes to have 
found in the rich Sutton Hoo ship burial, is rejected by the fact that 
the objects in this grave belong to different, succeeding generations. 

The author sticks to the opinion that according to the archaeological 
facts the eastern mound at Gamla Uppsala was built about 500 A. D. or 
shortly afterwards, the western mound about 550 A. D. or during the 
second part of the 6. century. 
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