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VENDELGRAVARNA OCH UPPSALA HÖGAR 
I DERAS HISTORISKA MILJÖ 

Av Nils Åberg 

Arkeologiska forskarskolor tvista om successionen av Salins 
stilar och den ena parten lyssnar knappast på den andras argu
ment, men talar desto ivrigare för sina egna; aldrig tyckes 
denna diskussion sluta, som hålles inför döva öron; för länge 
sedan har jag upphört tro på ett samförstånd genom under
handlingar på direkt väg. 

På ett eller annat sätt måste likväl ett avgörande komma till 
stånd, då frågan är av allt för djupt ingripande betydelse för 
att på dylikt sätt lämnas öppen. Frågan gäller nämligen icke 
endast Salins stilar, utan får vida större räckvidd och blir av 
avgörande betydelse för bedömandet av hela den germanska 
kulturutvecklingens allmänna förlopp. För en utomstående må 
visserligen förhållandet mellan Salins två första stilar te sig 
skäligen betydelselös för andra forskare än ornamentspecia
lister, men så är alltså icke fallet. De varandra motsatta upp
fattningarna av förhållandet mellan stilarna giva tillika en i 
grunden olikartad bild av såväl nordisk som fastlandsgermansk 
kulturutveckling under den för germanfolken mycket skickelse
digra brytningsepoken mellan senantik och medeltid. De his
toriska konsekvenserna av den ena eller andra inställningen 
till stilproblemet möjliggöra sålunda ett dragande av tviste
frågan inför historikerns mera opartiska bedömande. 

I det läge, som uppstått, synes sålunda den enda möjligheten 
bliva, att bringa frågan inför ett forum, där man visserligen 
icke kan taga ställning till Salins stilar och därför icke låter 
locka sig in i den nordiska djurornamentikens labyrinter, men 
där man likväl har möjlighet att överblicka de historiska kon
sekvenserna av de arkeologiska förutsättningarna. Den föl-
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jande framställningen vänder sig därför huvudsakligen åt histo
riskt håll. Arkeologisk bevisföring, för vilken i tidigare arbeten1 

redogjorts, skall därvid lämnas åsido, och endast de historiska 
perspektiven skola i översiktliga drag återgivas. Som inledning 
må likväl med några ord angivas, vad frågan ur arkeologisk 
synpunkt gäller. 

Frågan gäller den kronologiska bestämningen av stil II och 
dess fyndmiljö, det vill säga på nordiskt område den äldre 
vendelkulturen och dess fornsaksvärld. Därvid gäller att av
göra, om stilen skall hänföras enbart till 600-talet, såsom Salin 
gjorde, eller tänjas ut bakåt i tiden att omspänna även 500-
talet, kanske också 400-talet. Så ter sig alltså den fråga, som 
arkeologen har att besvara och som historikern får bedöma ur 
historisk synpunkt. Uppenbart för envar är också, att den 
historiska bilden i grund förändras, om den i fyndmaterialet 
till synes så starkt sammanhållna vendelkulturen kronologiskt 
uttänjes till det dubbla eller mer. 

Stil I är till sin karaktär ett fyrfotadjur, och även om detta 
motiv under sin utvecklings gång kommit att sönderfalla eller 
styckas likt djurkroppen i en slaktarbutik, förblev den likväl 
hela tiden ett fyrfotadjur. Stil II var däremot i sitt ursprungs-
skede icke ett fyrfotadjur, utan emanerade från bysantinska 
entrelakmönster, vilka fullt utbildade övertagits av fastlands
germansk konst, varvid den germanske konstnären på eget ini
tiativ livat upp den för honom alltför monotona och alltför 
klassiskt hållna kompositionen genom infogande i denna av 
regelbundet fördelade lösa djurhuvuden. 

För stilproblemet avgörande blir bedömandet, när den ger-

1 Av förf. har frågan senast behandlats i följande arbeten: Keltiska 
och orientaliska stilinflytelser i vikingatidens nordiska konst, Stock
holm 1941; The Occident and the Orient in the Art of the Seventh 
Century I—III, Stockholm 1943, 1945, 1947; Spjutskaften från Kragehul 
mosse, Fornvännen 1945; Nordiska kompositionsformer i stil II, Forn
vännen 1946; Salins stilar eller Uppsalaskolans?, Fornvännen 1946; Upp
sala högars datering, Fornvännen 1947; Germanerna i brytningstiden 
mellan senantik och medeltid, Fornvännen 1948; Vendeltida förbindelser 
med fastlandsgermanska och insulära kretsar, Fornvännen 1948; Die 
burgundische Schweiz in spätmerowingischer Zeit, Festschrift fiir Otto 
Tschumi, Frauenfeld 1948. 
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manska konsten lämnat fyrfotadjuret, och övergått till de på 
dylikt sätt zoomorfiserade bysantinska entrelakkompositio-
nerna.2 Salin antog på sin tid, att stil II följt efter stil I, men 
begick i samband därmed ett missgrepp, som för en yngre 
forskarskola blivit ödesdigert. Han härledde nämligen stil II 
direkt och oförmedlat ur stil I, varvid entrelakkompositionen 
betraktades blott och bart som ett upplösningsfenomen hos 
fyrfotadjuret i stil I. Då emellertid en dylik utvecklingsgång 
befunnits oriktig, har därmed grundvalen för den av Salin 
förfäktade successionen i någon mån rubbats och fältet läm
nats mera öppet för en parallellisering av stilarna. Entrelak-
mönstret i stil II kunde nämligen tänkas hava introducerats 
före slutet av stil I-skedet och de två stilarna alltså uppträtt 
sida vid sida. 

Lika ödesdigert har kanske det omdöme blivit, som Salin 
fällt om spjutskaftsorneringen från Kragehul mosse, då han 
yttrat: »Aber wir durfen nicht vergessen, dass bereits in der 
aller friihesten Zeit der Ausbildung des germanischen Tier-
stils Formen und Motive auftreten, die nach sehr kurzer Le-
bensdauer wieder verschwanden, um länge danach als Resultat 
einer langsam sich vollziehenden Entwicklung abermals auf-
zutreten.»3 

De inviter till en revision, vilka Salin oavsiktligt givit, hava 
begärligt upptagits av en yngre forskarskola, som visserligen 
fortfarande låtit stil II behålla 600-talet, men dessutom tilldelat 
den hela 500-talet, så att ursprunget kommit att falla omkring 
år 500 eller tidigare. En del forskare med benägenhet att dragas 
mot den gyllene medelvägen hava valt siffran 525, men alla 

* Dessa kompositioner hava visserligen först på senaste tid analyserats 
och fastställts som bysantinska (Occ. II—III), men redan tidigt var man 
likväl medveten om bandflätningens betydelse för uppkomsten av 
stil II. — Korrefcturanmärkninf/. Trots tidigare ansatser, som icke full
följts, är kompositionsanalysens utnyttjande och introducerande i nor
disk fornforskning utan tvivel att tillskriva Ruben Gabrielssons orna
mentstudier (jfr Fv. 1945, s. 266). Detta förhållande har i Fv. 1949, s. 42, 
blivit bestritt, men på grunder, som icke synas oss hållbara, då för
hällandet är, att Gabrielssons prioritetsrätt framstår med nästan juridisk 
klarhet. 

3 B. Salin, Die altgermanische Tierornamentik, Stockholm 1904, s. 253. 
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inom nämnda skola vilja i själ och hjärta tillbaka till 400-talet, 
ju längre tillbaka, dess bättre. 

De invändningar, som ur rent arkeologisk synpunkt kunna 
göras mot ett dylikt uttänjande av stil Il-skedet, skola icke 
beröras i denna översikt, där uppgiften endast blivit att angiva 
de historiska konsekvenserna av en sådan förutsättning. Med 
den angivna förutsättningen skulle, vad de stora kungshögarna 
beträffar, resultatet bliva en klyvning i två kronologiska grup
per, åtskilda av 600-talet. Till den äldre gruppen skulle höra 
Odenshögen vid Uppsala och Ottarshögen vid Vendel, båda 
hänförda till tiden omkring år 500, samt Torshögen vid Upp
sala, daterad till omkring år 550. Efter det i fyndmaterialet 
ännu obelagda 600-talet skulle följa en yngre grupp med Nors-
borgshögen i Södermanland från omkring år 700, Stabyhögen 
i Uppland, möjligen från omkring år 700, de två Brobyhögarna 
i Uppland från omkring år 800, Ingjaldshögen i Söderman
land, möjligen från omkring år 800, samt Skopintull på Adels
ön från början av 900-talet.4 

Märkligt nog har nämnda forskarskola låtit båtgravarnas 
datering vara i fred, och dessa gravar få sålunda fortfarande 
bilda en sluten grupp, med de äldsta fallande inom 600-talets 
gränser. Det praktfulla och för vendelkultur typiska inventariet 
i dessa båtgravar har däremot icke undgått tillbakadateringen, 
då man om detsamma antagit, att det i betydande omfattning 
varit nedärvt familjegods och sålunda utgjort antikviteter vid 
nedläggandet i graven. Sålunda dateras exempelvis prakt
hjälmen i Vendelgrav XIV till tiden omkring år 500,5 medan 
graven hänföres till mitten av 600-talet eller något tidigare. 
Genom ett dylikt förfaringssätt möjliggöres sålunda ett för
läggande av vendelkulturens praktfullaste och mest typiska 
alster långt tillbaka i folkvandringstid, utan att därvid ett enda 
av de rika gravfynden behövt dateras till detta skede. Det 
märkliga inträffar alltså, att vendelkulturen får stå i sin fulla 
blomstring redan omkring år 500, medan intet av de represen-

4 Med undantag för Norsborgshögen härröra samtliga dateringsupp
gifter från S. Lindqvists arbete: Uppsala högar och Ottarshögen, Stock
holm 1936, s. 234. 

5 S. Lindqvist, Uppsala högar, s. 240. 
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tativa gravfynden förlägges tidigare än till 600-talet. I nämnda 
hänseende har forskarskolans ställning icke förbättrats genom 
tillkomsten av skeppsgraven från Sutton Hoo i Suffolk. 

I och för sig skulle båtgravfältens tillkomsttid kunna tala för 
en på 600-talet försiggående snabb och koncentrerad uppblomst-
ring av vendelkulturen. Men genom införandet i den veten
skapliga diskussionen av dessa antikviteter och familjeklenoder 
har utvecklingsbilden totalt ändrat karaktär, och vendelkul
turen har liksom sprängts sönder, då båtgravarna fått ligga 
kvar i 600-talet, medan kulturuppblomstringen förts långt till
baka i folkvandringstid. För denna uppfattning har 500-talets 
mitt blivit en alltför sen tidpunkt för vendelkulturens fram
trädande, och man vill i stället föra uppblomstringen tillbaka 
till århundradets början eller helst ännu längre. Betecknande 
för denna riktning inom forskningen äro Lindqvists uttalanden 
i ett arbete om vår folkvandringstids historia, tryckt i Forn
vännen av år 1922. Där relateras en uppfattning, enligt vilken 
en grupp från katastrofen i Italien flyende ostgoter kommit 
till Gotland och där givit namn åt Roma. Ifrågavarande tid
punkt, omedelbart efter 500-talets mitt, betraktas likväl såsom 
för sen för vendelkulturens introduktion, varför Lindqvist till-
lägger: »Däremot synes det mig uppenbart, att de många ana
logierna mellan germanska gravfynd i Italien och i Norden 
bero på långvariga förbindelser, som vid denna tidpunkt för
lorat sin tidigare intensitet» (s. 188). 

Enligt nämnde forskare har vendelkulturens introduktion 
försiggått på 400-talet, samtidigt med den stora guldströmmen, 
och den har uppburits av från kontinenten återvändande folk
grupper. Därom yttras (s. 175): »Men jag känner mig övertygad 
om, att sådana återvandringar, som litterärt exemplifieras av 
herulernas historia, givit östersjööarna Bornholm och Gotland 
och likaså södra Österbotten och delar av Egentliga Finland 
deras mot den föregående tidens fattigdom i samma bygder så 
starkt avvikande rika nya kultur.» Med denna rika nya kultur 
kan tydligen endast avses vendelkulturen i dess fulla blomst
ring. Vidare framhålles (s. 184), att Uppland antagligen fått sin 
vendelkultur från Finland eller Gotland. I arbetet betonas slut
ligen, att introduktionen på nordiskt område av stil II försig-
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gått redan vid tidpunkten för angelsachsarnas överflyttning till 
Britannien, alltså vid mitten av 400-talet (s. 186).° Därmed 
skulle stämma den inom nämnda skola företagna dateringen 
av spjutskaften från Kragehul mosse. 

Enligt den här refererade uppfattningen har sålunda stil II 
i sitt ursprungsstadium förlagts till 400-talet. Av samma skola 
har emellertid stil II ävenledes förts avsevärt framåt i tiden, 
så att den kommit att omspänna en stor del av 700-talet.7 På så 
sätt har stilen blivit uttänjd över tre århundraden och framstår 
därigenom såsom en i stilhistorien fullständigt unik företeelse. 

Förvirrande blir även bilden av Upplands roll i den vendel
tida utvecklingen, med båtgravarna från 600-talet och kungs
högarna från det på representativa gravar i övrigt fyndlösa 
500-talet. Lika förvirrande blir bilden av vendelkulturens upp-
blomstring i en tid, då på kontinenten folkvandringarnas kaos 
ännu ej efterträtts av mera stabiliserade förhållanden. Odens
högen, det första monumentala utslaget av Uppsalas stigande 
makt och betydelse, skulle hava tillkommit vid en tid, då 
Teoderik var i färd med att erövra Italien och då Klodvig ännu 
ej blivit herre i Gallien. Om stil II kommit till Norden omkring 
år 500 och emanerat från romersk konst, bör inflytandet från 
romarkonsten hava förmedlats av Klodvigs arméer i Gallien 
eller Teoderiks i Italien. Båda alternativen synas också inom 
nämnda forskarskola hava accepterats såsom möjliga. 

Inför dylika perspektiv på nordisk vendelkultur, frågar man 
sig, om verkligen de kulturförödande folkvandringarna inom 
sig tillika kunnat bära på en sådan kulturskapande kraft, att 
denna i det avlägsna Norden förmått väcka en blomstrande 
vendelkultur till liv. Visserligen har den kulturhistoriska sko
lan kring Dopsch ivrigt förfäktat kulturkontinuitet mellan 
romerskt och germanskt, men knappast torde man där vara 

* Det bör framhållas, att S. Lindqrist i senare arbeten möjligen kan 
hava nägot modifierat sin ståndpunkt av år 1922. Denna ståndpunkt har 
likväl här refererats, säsom varande typisk för inställningen vid just 
den tidpunkt, då ifrågavarande forskarskola lagt grunden till sin upp
fattning av hela problemställningen. En forskarskolas karaktär fram
träder nämligen tydligast, innan ännu kompromisstendenser fått göra 
sig gällande. 

7 G. Arwidsson, Vendelslile, Uppsala 1942, s. 60. 
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benägen att utnyttja nordisk vendelkultur i dylikt syfte. Ur 
historisk synpunkt torde en förankring av denna kultur i folk
vandringsfurstarnas erövrarstater framstå såsom föga till
talande. En så genomgripande mediterran påverkan som i stil II 
uppnås ej heller omedelbart, utan först sedan barbarerna blivit 
mera uppfostrade. I stil II äro nämligen germanerna ej längre 
kopierande barbarer som i stil I, utan hava nu för första gången 
i germansk historia förenat klassiskt och barbariskt genom en 
egen nyskapande insats. Så handla icke barbarfolk vid deras 
första beröring med den mediterrana kulturvärlden. Denna in
sats från germansk sida bär icke folkvandringstidens prägel, 
utan betecknar hos fastlandsgermanerna ett första steg i r ikt
ning mot den karolingiska renässansen. Ur historisk synpunkt 
bör hänförandet av stil II till 600-talet framstå såsom mest till
talande. 

Med stil II förlagd inom 600-talets gränser ändras också den 
historiska bakgrunden radikalt och likaledes blir bilden av 
vendelkulturens uppblomstrande i Norden en helt annan. På 
kontinenten träder då det romaniserade Gallien helt tillbaka och 
i stället bringas de germanska folkområdena kring Alperna i 
förgrunden. De galliska medelhavshamnarna framstå ej längre 
som de egentliga infallsportarna för mediterrana inflytelser, i 
stället förläggas nu de germanska förbindelselederna över alp
passen och riktas mot det i kulturellt avseende starkt bysanti-
niserade, men politiskt av longobarderna behärskade Italien. 
Som germanvärldens alp väktare vid S:t Bernhard står det 
burgundiska Schweiz, vars stjärna kommit i stigande, sedan 
merovingermaktens grepp börjat slappna, och vars kul tur vid 
denna tid blomstrat upp med något av samma intensitet som 
vendelkulturen i Sverige. Med 600-talets historiska bakgrund 
till fastlandsgermansk stil II uppnås full överensstämmelse med 
den arkeologiska fyndfördelningen och de arkeologiska före
teelserna bringas i god samstämmighet med det historiska 
skeendet. 

Historiskt sett betecknar 600-talet frankerrikets övergång i 
medeltid, manifesterad av en mycket markant politisk, eko
nomisk och kulturell tyngdpunktsförskjutning från de romani
serade riksdelarna och norr ut mot mera rent germanska folk-
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områden. Erövrarskedet har vid denna tid nått sin avslutning, 
det romerska statsmaskineriet har slutgiltigt desorganiserats, 
upplösningstendenserna gjort sig alltmer gällande, lämnande åt 
de forna erövrarna som enda utväg ur en alltmer kaotisk situa
tion att på det förgångnas ruiner söka uppbygga en egen stat 
och grunda en egen, rent germansk samhällsordning. Parasit
tillvaron i en romarstat hade med andra ord bragts att upphöra. 
Utnyttjandet av romerska resurser blev ej längre i samma ut
sträckning som förut möjligt, sedan bland annat myntväsendet 
desorganiserats, de romerska (syriska) handelsorganisationerna 
upphört med sin verksamhet och tillförseln över medelhavs
hamnarna börjat sina. Hela maskineriet var bragt i olag, och 
där stodo de forna erövrarna i ett utarmat land och alltmer 
avstängda från beröring med den mediterrana världen. I detta 
läge blevo germanfolken av en hård nödvändighet tvingade 
samman för att genom eget organisationsarbete och inbördes 
samverkan skapa ersättning för det förlorade. Därmed föddes 
så att säga den germanska medeltiden och dess första och till
lika mycket målmedvetna utvecklingsskede blev 600-talet, en 
av de märkligaste epoker, germansk kultur- och samfundsut
veckling över huvud taget genomlöpt. Barbartiden hade alltså 
då tagit sitt slut och civilisationen begynt sitt uppbyggande 
arbete bland fastlandsgermanerna. Liknande gäller England 
från och med Etelberts regeringstid i början av 600-talet. 

Under loppet av 600-talet separerar Sydgallien alltmer från 
den germanska kulturgemenskapen och tillförseln över de gal
liska medelhavshamnarna börjar sina. Som ersättning därför 
läggas de germanska handelsvägarna om och ledas genom alp
passen till det longobardbehärskade Italien. Därmed bringas 
också germanområdena kring Alperna i utvecklingens bränn
punkt, och från dessa områden sprider sig sedan det mediter
rana inflytandet över germanvärlden, fortplantar sig väster ut 
genom det nordliga frankerriket till England och går norr ut 
till Skandinavien. Sammanhållningen och den livliga kommu
nikationen dessa germanfolk emellan avspeglas arkeologiskt i 
den mycket enhetliga konststil, Salins stil II, som hos dem ut
vecklas, men vilken helt saknas i de romaniserade delarna av 
frankerriket. 
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Sådan ter sig fastlandsgermansk stil II i dess historiska miljö. 
Den bildar ett konstområde så vidsträckt och tillika så enhet
ligt, att fullgoda motsvarigheter därtill saknas under andra 
utvecklingsskeden, såväl äldre som yngre. De politiska och kul
turella betingelserna för denna stilutveckling måste hava varit 
mycket speciella, en fredsepok med livligt utbyte germanfolken 
emellan, en epok, som i frankerrikets stormiga händelseutveck
ling fått sitt mest fullödiga uttryck i tillståndet under Dagoberts 
lyckliga regeringstid. Under denna epok nådde också det ger
manska medeltidssamhället sin första blomstring, av allt att 
döma ej endast gällande frankerna själva, utan en stor del av 
germanvärlden och med verkningar, sträckande sig ända till 
vendelkulturens områden i norr. Det arkeologiska materialets 
vittnesbörd, rätt tolkat, blir historiskt sett en oskattbar doku
mentsamling, belysande tillståndet inom den germanska värl
den under 600-talet. Men utnyttjandet av dessa dokument 
fordrar givetvis, att historikern blir rätt informerad från arkeo
logiskt håll. 

Vända vi vår uppmärksamhet från 600-talets fastlandsger
manska folkområden mot det vendeltida Norden, möter oss där 
en helt annan utvecklingsbild, än den, som givits med folk
vandringsskedet som historisk bakgrund. Nu framträder den 
bild, som var och en inför fyndmaterialet bort finna mest na
turlig, en koncentrerad uppgångsepok och ett hastigt upp
blomstrande, med Uppland trädande fram, mäktigt och glans
fullt, som sveamaktens stamland och kärnområdet i ett blivande 
svenskt rike. Uppsala högar och båtgravfälten föras nu sam
man i tid och framstå som ett utslag av en och samma upp
gångsrörelse, vittnande om den politiska koncentrationsproces
sen, den stigande maktkänslan hos svearnas folk. Epoken in
ledes med Uppsala Odenshög och Ottarshögen vid Vendel, båda 
från 600-talets förra hälft. Därpå följa vid samma århundrades 
mitt Uppsala Torshög samt de äldsta båtgravarna vid Vendel. 
Ännu något yngre äro båtgraven från Ulltuna, de äldsta båt
gravarna från Valsgärde, kungshögen från Norsborg i Söder
manland samt Stabyhögen i Uppland. Tillsammans bilda dessa 
monumentala eller av furstlig prakt utmärkta gravar en krono
logiskt sammanhållen grupp, vittnande om en koncentrerad och 
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relativt hastigt inträdande uppblomstring inom svearnas makt
område, sålunda av allt att döma återspeglande svearnas roll 
som statsuppbyggare i ett blivande Sverige. 

Påtagliga förebud till denna svearnas stora uppgångsepok 
saknas hittills i det arkeologiska fyndmaterialet. Ingen kungs
hög äldre än Odenshögen är hittills känd, ingen båtgrav äldre 
än Vendelgrav XII. Kontrasten gent emot folkvandringstidens 
Uppland är så stark som tänkas kan. 

Den vendeltida kulturuppblomstringen bör sålunda betrak
tas mot bakgrunden av 600-talets fastlandsgermanska folkom
råden och det nordiska kulturutbytet med dessa. Vad detta 
utbyte i verkligheten tillfört Norden av befruktande element 
går givetvis icke att bedöma enbart med gravarnas ensidigt 
sammansatta fyndmaterial. Om förbindelserna varit så inten
siva, som fyndmaterialet antyder, kunna påverkningarna ut
ifrån hava gripit djupt. Rent hypotetiskt kunde tänkas, att 
även nordiskt språk och skrift blivit påverkade, och att möj
ligen de yngre runorna kunde bära något vittnesbörd därom. 
Till 600-talet hör möjligen en förändring av svearnas förvalt
nings- och ledungsorganisation, den förra möjligen av frankiskt 
ursprung, den senare överensstämmande med frisiska förhål
landen.8 Om så verkligen varit fallet, skulle alltså det medel
tida fastlandsgermanska samhället även rent organisatoriskt 
hava bidragit till sveastatens uppbyggande. 

Med stil II förlagd inom 600-talets gränser blir följaktligen 
bilden av uppsvensk utveckling en helt annan än om Uppland 
skulle hava fått sin vendelkultur exempelvis från Finland och 
vid tiden för folkvandringsfurstarnas erövrande av Italien och 
Gallien. Vilket av dessa perspektiv, som historiskt blir mest 
tilltalande, får alltså historikern bedöma. Ännu några drag i 
600-talets historiska bild skola likväl här tillfogas. 

Såsom i det föregående framhållits, vittnar de vendeltida 
förbindelsernas intensitet om mycket speciella förhållanden 
och följaktligen böra dessa förbindelser lätt hava kunnat drab
bas av störande moment. Stil Il-epoken i Nordens utveckling 

8 Gerhard Hafström i föredraget »Vendel och ledungen», hållet i Sven
ska Fornminnesföreningen, nov. 1948. Uppgifterna återgivna med veder
börligt tillstånd. 

202 



V E N D E L G R A V A R N A O C H U P P S A L A H Ö G A R 

tager sin början med 600-talets förra hälft och kulminerar 
redan vid samma århundrades mitt, som är tiden för de första 
båtgravarnas uppträdande. Vid 700-talets början har emellertid 
denna stil spelat ut sin egentliga roll och samtidigt därmed 
separerar den nordiska utvecklingen från fastlandsgermansk 
och slår delvis in på egna vägar. I det historiska skeendet sam
manfaller sistnämnda tidpunkt med merovingerrikets samman
brott, varför de nordiska förbindelsernas avtynande får ses mot 
bakgrunden av inbördeskrigen och mera kaotiska förhållanden 
bland fastlandsgermanerna, särskilt hos frankerna. 

Nordisk vendelkultur hade likväl i hög grad dragit fördel av 
och därför lärt sig uppskatta sina utländska förbindelser och 
ville följaktligen ogärna avbryta dem, utan såvitt möjligt fort
sätta utbytet, utan alltför störande inslag. De nordiska förbin
delserna utåt fortbestodo också under yngre vendeltid, alltså 
700-talet, men måste då på grund av omständigheterna ändra 
riktning för att till övervägande del riktas mot insulära kretsar 
i stället för fastlandsgermanska. Frisernas mäktiga handels
organisationer och deras stegrade verksamhet i de från krigs
operationerna skyddade områdena kring Nordsjöns kuster torde 
i hög grad hava bidragit till den nordiska omorienteringen. 

I nordisk konst kommo de ändrade förbindelserna att åter
speglas i sen stil II, som mer och mer övergav det bysantinska 
och fastlandsgermanska entrelakmönstret för att i stället med 
samma iver tillägna sig den mycket komplicerade keltiska 
knutstilen. Upptagandet av keltisk entrelak blev i vissa fall så 
fulländat, att man tvingas till antagandet, att nordiska konst
närer företagit egna studieresor, kanske till irländska kloster
skolor, för att där läras upp i de keltiska mästarnas ateljéer 
och verkstäder. Redan på 700-talet skulle alltså möta oss före
gångarna till de nordiska scholarer, som under högmedeltiden 
sökte sig till universitetet i Paris. I så fall ett mycket talande 
vittnesbörd om, att Norden vid denna tid var i färd med att 
inlemmas i medeltidsstaternas krets och var på väg att utveck
las till ett medeltida kultursamhälle. 

Vart en sådan utveckling slutligen skulle hava lett, om den 
ostört fått fortgå, kan ingen säga. Men denna utveckling, som 
600-talet inlett och 700-talet fullföljt, bröts omsider genom 
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vikingatidens våldsamma folkeruptioner. Då kom kriget åter i 
högsätet och Norden blev åter barbarland och utvecklade en 
barbarisk konst, praktfull i sitt slag, såsom framgår av Oseberg
skeppet, men i skarpaste kontrast mot den föregående tidens 
mera förfinade utveckling på konstens område. Den tragiska 
epilogen till en lysande utveckling ger ökad relief åt den histo
riska bilden av nordisk vendeltid. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Nils Åberg: Die Vendelgräber und die Uppsala-Grabhiigel in ihrem 
historischen Milieu. 

Ausgangspunkt der Darstellung ist die bei den verschiedenen Ge-
lehrtenschulen ungleichartige Datierung des SalhVschen Stiles II, fur 
dessen Beginn einerseits erst das 7. Jahrhundert — andererseits schon die 
Zeit um 500, oder noch friiher, angenommen wird. Verf. gibt den histo
rischen Hintergrund fur das Aufbluhen der Vendelkultur sowohl unter 
Voraussetzung der fruhen wie der späteren Stildatierung. Die mit der 
Fruhdatierung arbeitende Uppsalaschule hat als eine Folge ihrer chrono
logischen Einstellung die ersten uppländischen Bootgräber in das 7. Jahr
hundert datiert, war aber dadurch gezwungen, einen Teil der Grab-
beigaben zuruckzudatieren, während die grossen Königsgrabhiigel gleich-
sam in zwei chronologische Gruppen gespalten wurden, getrennt durch 
das bisher fundlose 7. Jahrhundert: die ältere Gruppe von ungefähr 
500—550, die jiingere um das Jahr 700 beginnend mit Fortsetzung bis in 
die Wikingerzeit. 

Mit der Zeit um das Jahr 500 als Ausgangspunkt wird das Bild iiberall 
gleichartig verwirrt: in Bezag auf die nordischen Verbindungen zu kon-
tinental-germanischen Kreisen, mit dem Aufbluhen der Vendelkultur 
entweder ankniipfend an Wiedereinwandcrungen (z. B. der Heruler), oder 
an die Eroberungsstaaten der Völkerwanderungsfiirsten in Italien oder 
Gallien. Der kulturzerstörenden Völkerwanderungsepoche wiirde damit 
eine kulturschöpferische Rolle zugeteilt, die unerklärlich bliebe. 

Mit dem 7. Jahrhundert als Ausgangspunkt, wird das historische Bild 
ein ganz anderes, einheitlicheres. Es zeigt im Norden einen intensiven, 
aber friedlichen Austausch mit den kontinental-germanischen Mittelalter-
staaten (die Epoche Dagoberts) und ein schnelles und konzentriertes 
Aufbluhen der Vendelkultur, im Bezug auf Uppland mit dem Odins-
hiigel bei Uppsala und dem Ottarshugel bei Vendel, beide aus der ersten 
Hälfte des 7. Jahrhunderts, und mit den ältesten Bootgräbern um die 
Mitte des 7. Jahrhunderts. Mit einer solchen Datierung steht die upp-
ländische Vendelkultur da als der erste glänzende Zeuge fur die Macht-
stellung der »Svear» und das kommende schwedische Reich. 
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