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VENDELHJÄLMARNA I NY REKONSTRUKTION 

Av Sune Lindqvist 

A v alla de märkliga föremål, som i mer eller mindre stympat 
skick bärgades ur Vendels båtgravar, ha väl hjälmarna till
dragit sig allra största intresset. Rikt arbetade svärdsfästen, bet-
selplåtar etc. kände man redan tidigare, men trots Torslunda-
plåtarna var det först Vendelfynden, som gåvo en klar, fanta
sien eggande föreställning om det verkliga utseendet av hjäl
mar, burna i vårt land under forntiden. 

Till en början ställde man sig emellertid tveksam inför för
söken att rekonstruera dem. Om de ganska talrika rester, som 
år 1881 tillvaratogos ur båtgrav I, förklarade sålunda Hans 
Hildebrand två år senare, att de ej tilläto en rekonstruktion av 
hjälmens konturer (ATS 8: 1, s. 39 f.). Stolpe åter skrev något 
mer hoppfullt: »Tyvärr torde man ej lyckas få något fullstän
digt begrepp om dess utseende förr än man möjligen finner 
någon annan under gynsammare omständigheter» (ibid., s. 9). 
Än mindre kunde naturligtvis 1882 års oansenliga hjälmrester 
ur grav XI ge någon ledning. Först fynden år 1893 ur gravarna 
XII och XIV lämnade klart besked. Det torde därefter ej ha 
dröjt länge, innan Vitterhetsakademiens skicklige tecknare Olof 
Sörling satte i gång med de rekonstruktioner i bild, som seder
mera så ofta reproducerats och väl i allmänhet utgjort främsta 
underlaget för den vetenskapliga diskussionen härom. 

Av hjälmarna XII och XIV gjorde Sörling av allt at t döma 
först två synnerligen delikat genomförda blyertsteckningar i 
naturlig storlek. Även några provblad i ljustryck framställdes 
i oförändrad skala. Dessa säkerligen för Vendelpublikationen 
avsedda bilder blevo måhända aldrig direkt publicerade förrän, 
i s tarkt minskat format, i Fornvännen 1925, s. 191 o. 192. I 
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stället ser man vanligen, såsom i Vendelpublikationen,1 pl. 
XXXVI, fig. 4, och pl. XLI, fig. 7 (stympad, jfr nedan) träsnitts
repliker i starkt reducerat format. 

Många torde emellertid ännu minnas ifrågavarande ljus-
trycksplanscher, vilka så länge Statens historiska museum ännu 
hade sina samlingar i Nationalmuseibyggnadens bottenvåning 
voro uppsatta (jämte en mer skissartad teckning av hjälmen ur 
grav I) i samma väggskåp, där originaldelarna förvarades. Till 
en början lågo de senare i det skick, de upptagits, i en rad vita, 
guldkantade kartongaskar. Det var givet, att de vida mindre än 
planschema förmådde ådraga sig besökarens blickar. 

En väsentlig ändring till det bättre kom emellertid till stånd 
vid den tidpunkt, då T. J. Arne slutförde manuskriptet till den 
stora Vendelpublikationen. Museets dåvarande konservator, 
Erik Sörling, apterade först hjälmen från Vendel XIV på ett 
metallstativ så som en bild s. 54 i nyssnämnda, år 1912 utgivna 
verk visar. Sedermera utförde Sörling även rekonstruktioner 
av de andra hjälmarna, företag som förf. till dessa rader hade 
nöjet att i detalj följa. De resultat, som nåddes, framgå av bilder 
s. 13 och 46 i samma publikation. Originalfragmenten av var
dera hjälmen sammanfogades i så stor omfattning, som då an
sågs möjligt, och anbragtes på av korkskivor åstadkomna block. 
Felande partier ersattes av ett mörkt nedtonat plastelinskikt, 
som ej anslöt närmare till originalbitarna än att brottytorna 
allestädes framträdde fullt tydligt. Så skedde i strikt tillämp
ning av ett såsom ovillkorligt uppställt krav på att ingen skulle 
behöva tveka om vad som var original, resp. rekonstruktion. 
Det fordrades även, att varje fragment bekvämt skulle kunna 
lösgöras för närmare studium. 

De år 1928 påbörjade undersökningarna på Valsgärde grav
backe i Gamla Uppsala bragte emellertid efter hand i dagen 
nytt och vida fullständigare material till fyra vendeltidshjälmar. 
Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, som fram
grävt dem, hade i Hilmer Gelin en ytterst tålmodig och sam
vetsgrann konservator, som kunde ägna nödig tid häråt och 
under envis kamp mot alla svårigheter, som mötte, med tiden 
förvärvade sig en utomordentlig skicklighet i sitt krävande yrke. 

1 Hj. Stolpe och T. J. Arne, Graffältet vid Vendel, Sthlm 1912. 
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Fragmenten av den första hjälmen, från Valsgärde 5, upp
sattes likt de stockholmska på en korkstomme. Hjälmarna från 
Valsgärde 6, 7 och 8 gåvo nya rön. Två av dem kunde, ehuru de 
fogats samman av otaliga småfragment, förlänas tillräcklig 
stadga utan korkstomme och låta sig alltså nu bekvämt studeras 
både utan och innan. 

Av Hilmer Gelins erfarenhet och skicklighet har Statens 
historiska museum velat draga nytta genom att åt honom upp
dra att i Uppsalamuseet utföra nödig rekonstruktion av de tre 
hjälmarna från Vendel XIV, XII och I. De resultat, som därvid 
nåtts, skola nedan i korthet beskrivas. De bero helt av Gelins 
utomordentliga skicklighet och samvetsgrannhet. Det är mig 
ett nöje att betona detta, då jag haft tillfälle att i regel följa 
arbetet dag för dag och att med Gelin diskutera allehanda på 
det slutliga utseendet influerande detaljproblem, som efter 
hand dykt upp och krävt en definitiv lösning. 

Som allmänt omdöme må sägas, att de tillgängliga fragmen
ten visade en förvånande god konsistens. Det var till stor fördel, 
att dessa viktiga föremål av Sörling avsiktligen skonats från den 
mer genomgripande konservering (par af finkokning), som i regel 
annars använts för museets järnföremål. Det blev sålunda nu 
möjligt att hopsätta alla tre hjälmarna utan stöd av inre kork
stommar. Intet hindrar att även framdeles studera deras kon
struktiva detaljer inifrån. Största svårigheten vållades natur
ligtvis av att så många fragment saknades ej bara av hjäl
marna från I och XII, vilket fyndförhållandena utan vidare för
klara, utan även av XIV. Med tanke på framtida utgrävningar 
kan det ej nog kraftigt framhållas, att även de minsta, skenbart 
obetydliga fragmenten måste tagas i förvar. I en tålmodig kon
servators händer kunna de bli till stort gagn. 

Rekonstruktionsarbetet inleddes med sistnämnda hjälm. Den 
i Vendelpubl. s. 54 meddelade fotografien antyder, men en bild 
från motsatta sidan skulle vida bättre ha visat, att dess kalott 
efter upptagandet bestod av två ej helt sammanpassande, ty 
genom gravfyllningens tryck deformerade hälfter. En fullstän
digare hopfogning kunde ej ske utan uppriktning av vissa in
tryckta partier, vilket Gelin utförde så långt det kunde ske utan 
risk för bevarade partier av yttersidans ornering. Den skevhet, 
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Fig. 1. Vendel XIV. Nils Lagergren foto. 

som alltjämt består, torde ej nämnvärt inverka på helhets
intrycket. Ehuru åtskilliga större och mindre fragment, som 
förut legat isolerade i magasinsskåp, nu inpassades på rätta stäl
len, kvarstodo här och var öppningar, som fylldes ut med lämp
ligt tillformade bitar av papp eller plåt, vilkas yta sedan, åt
minstone utvändigt, överdrogs med en rostliknande massa. En 
granskare lär sig snart urskilja dessa istyckningar, ehuru deras 
gränser ej markerats med samma ansträngda uppriktighet, som 
vid tidigare rekonstruktionsförsök ansågs böra iakttagas. Istyck-
ningarna äro av väsentligt värde för helhetsintrycket, men de 
ha dessutom en annan viktig funktion: de stärka rekonstruk
tionens hållfasthet och skydda de enskilda fragmenten från den 
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Fig. 2. Vendel XIV. Nils Lagergren foto. 

ytterligare reducering genom avstötning av smärre kantbitar, 
som tidigare förekommit och tydligt iakttogs vid jämförelse 
mellan originalen och Sörlings äldre avbildningar. Ett varsamt 
borttagande av rostklumpar från figurplåtar och annan brons
beklädnad har i sin mån bidragit till en förbättrad effekt. Den 
största förändringen har emellertid åstadkommits genom den 
nya anordningen av de två breda plåtar, som medelst dubbla 
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gångjärn varit fastade vid kalottens undre rand. Stolpe tydde 
dem år 1894 (Uppl. fornminnesför. tidskr. bd 3, s. 108 f.) som 
skydd för ansiktet. Enligt den i Vendelpublikationen offentlig
gjorda rekonstruktionen skulle de snarare kallas öronskydd. 
Såsom Arne meddelat mig, stödde han sig härvid på känne
domen om en avvikande, något äldre, kontinental hjälmtyp, 
sådan I. W. Gröbbels i arbetet Der Reihengräberfund von Gam
mertingen, Miinchen 1905, avbildat den i flera exemplar. På 
flera av dessa bilder (av vilka en reproducerats bl. a. i Forn
vännen 1925, s. 228) ses verkligen »örlappar», men de ifråga
varande plåtarnas placering vid hjälmranden har av allt att 
döma skett gissningsvis och förmodligen felaktigt. 

Ett ytterligare stöd för riktigheten av Vendelhjälmens re
konstruktion efter dessa förebilder såg åtminstone Olof Sörling, 
enligt vad hans son Erik påmint mig om, i fyndförhållandena. 
De refereras av Arne sålunda: »inuti hjälmen lågo delar av det 
sönderklämda kraniet, samt en hop krossade järnbeslag, ut
görande delar av de båda öronskydden». Olof Sörling trodde, 
att örlapparna, som ju ledat på gångjärn, kunnat vikas in så 
att de ej hindrat hjälmens placering på huvudet, där den enligt 
Stolpes utsago vilat. Den av Arne refererade fyndkonstella
tionen är emellertid alltför flyktigt beskriven. Den kan för
klaras även på annat vis. 

I samband med publiceringen av hjälmen från Valsgärde 5 
gjorde jag gällande,2 att de förmodade öronskydden på Vendel 
XIV varit placerade längre fram, över kinderna, och att de varit 
längre än nyssnämnda, kontinentala analogier, i det att de fort
satt kring hakan, på vars framsida de förenats av ett »gång
järn» med utdragbar, på en kort kedja fästad sprint. 

Strax efteråt påvisade nuv. landsantikvarien Ivar Schnell för 
mig, att denna flyttning av de stora sidoplåtarna kunde göras 
ytterligare sannolik därav att Vendelhjälmen uppenbarligen, 
såsom bevarade fragment i deras på Stolpes gravplan utmärkta 
lägen ange, haft samma från bakre delen av kalotten ned
hängande band, som vi strax förut lärt känna genom Vals-
gärde 5. 

2 Uppsala univ:s årsskr. 1931, progr. 3, s. 11. — Acta Archaeol. III, 1932, 
s. 32. 
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Med ledning av dessa iakttagelser gjordes den rekonstruk
tionsteckning, som ses i Bengt Thordemans skildring av Strids
dräkten under forntid och medeltid, Nordisk Kultur XV, Dräkt, 
s. 90. Ej heller denna blev fullt korrekt. Nu som ofta tillförne 
visade det sig, att man vid en dylik teoretisk rekonstruktion lätt 
förbiser detaljer av vikt. Sålunda fann Gelin — som kunde in
passa fler fragment än jag — att vi vänt det sprintförsedda 
fragmentet över hakan upp och ned. Som det nu sitter, ansluter 
dess övre kantskoning direkt mot det nedersta, säkert iden
tifierade kantbeslaget längs vänstra kindskyddets framkant. 
Denna passning är trolig, men ej absolut viss. På ansiktsskydden 
ha saknade partier ersatts med nytt material, vilket lätt kan 
åtskiljas från originalbitarna genom sin mörkare färg och mer 
jämna patinering. Profilen längs hakans underkant kunde ej 
med visshet rekonstrueras, men det förefaller ej troligt, att den 
verkliga formen avvikt mycket från den nu antydda. 

Under arbetets gång rådde länge tvekan angående rätta plat
sen för den likväl alltjämt såsom nässkydd tjänande fågeln. En 
på stjärtens undersida fastnitad, vid stjärtändan avbruten järn
plåt är det enda, som fågeln kunnat vila på. Fågeln har alltså 
suttit nästan fri från stödjande underlag. En på översidan av 
stjärtändan befintlig, halvrund urfasning, i vilken underdelen 
av nosen på det djurhuvud, som placerats på kalotten mellan 
ögonbrynsskydden, passar rätt väl in, ävensom det av Stolpes 
gravplan antydda fyndläget visade emellertid, att fågeln rim
ligtvis haft just den plats, som Stolpe uppgivit och Sörlings ur
sprungliga teckning och träsnitt förutsatte. Däremot befanns det 
omöjligt att under fågelns bakkropp placera det nyss omtalade, 
sprintförsedda fragmentet, såsom skedde i den för Vendelpubli
kationen nyritade bilden pl. XLI, fig. I.3 

På enahanda sätt rekonstruerades hjälmen från Vendel XII. 
Här liksom i övriga tillfällen har det lyckats Gelin att ge kalot
ten en mer naturlig, för dess uppgift lämpad form än vad tidi
gare rekonstruktioner av skilda slag antydde. Beträffande de-

3 I samband med tillkomsten av denna bild beskars den äldre och 
riktigare, för fig. 7 på samma pl. använda trästocken; dess ursprungliga 
utseende framgår av exempelvis fig. 367 i Oscar Montelius, Kultur-
geschichte Schwedens, Leipzig 1906. 
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Fig. 3. Vendel X I I . Allan Fridell foto. 

täljer, t. ex. mötet mellan hjäss- och pannband, iakttagas väl 
motiverade avvikelser. Viktigast är emellertid tillkomsten av 
näs- och okbensskydden. Att dylika funnits, framgick nu av be
varade fragment, men den nedersta delen av nässkyddet har 
måst rekonstrueras efter förebilder på andra hjälmar, likaså 
det mesta av de smala sidobågarna, ty förutom de tydligt iakt
tagbara fästena vid kalottens rand var av dem endast ett mindre, 
med ett omtag för fastgöring av ringpansaret utrustat fragment 
bevarat. Till vissa andra detaljer återkommer jag nedan. 

Av hjälmen från Vendel I hade alltför mycket gått förlorat 
för att en säker passning skulle kunna vinnas för alla tillvara
tagna fragment. Med ledning av dessas buktning och ornering 
torde de flesta emellertid ha blivit riktigt infogade. En och an
nan bit har avsiktligen lämnats utanför antingen därför att dess 
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Fig. 4. Vendel X I I . Allan Fridell foto. 

läge ej kunnat fastställas eller för att intressanta figur detalj er 
skulle förbli fullt tillgängliga för studium (kammen skulle an
nars ha dolt dem delvis). 

Även här har helhetsbilden väsentligen förändrats genom till
komsten av ett långt utdraget, brett nässkydd. Detta har bl. a. 
fyllt uppgiften att hålla ut främre delen av det från kalottens 
underkant en gång nedhängande ringpansaret, som ej blivit 
efterbildat, ehuru så naturligtvis kunnat ske med ledning av 
bevarade rester. Precis samma anordning har iakttagits på hjäl-
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Fig. 5. Vendel I. Allan Fridell folo. 

men från Valsgärde 8.4 I båda fallen täckes nässkyddets utsida 
4 Jfr Acta Archaeol. X, pl. III o. IV, samt den under tryckning varande 

beskrivningen av Valsgärde 8, förf. av Greta Arwidsson, vilken redan i 
samband därmed riktigt bestämt det motsvarande, i Vendel anträffade 
fragmentets härstamning från en hjälm. 
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F i g . 6. Vendel I . A l l a n F r i d e l l foto. 

av ringväv. Det från Vendel I hörande fragmentet i fråga är 
avbildat (bakifrån) i Vendelpublikationen, pl. XXXII, fig. 2, 
och kunde med full säkerhet identifieras, ehuru det i sagda verk 
liksom på en vidfästad etikett angivits härröra från grav XI. 
Dess övre brottyta ger nämligen god passning mot såväl högra 
som vänstra okbensskyddens tillstötande kanter. Av hänsyn till 
den tyngd, som den vidhängande, under förrostningen starkt 
uppsvällda ringväven vållat, ersattes vid hjälmens rekonstruk
tion originalet med en kopia av själva plåten utan ringväv. 

Av större betydelse är den förändring, som själva kalotten 
undergått vid jämförelse med den äldre rekonstruktionen. 
Ä den senare hade endast en rad figurplåtar angivits, ehuru 
vissa detaljer redan i Vendelpublikationen (pl. V, fig. 2, resp. 
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VI, fig. 6) gåvo vid handen, att åtminstone ställvis minst två 
register funnits, det ena över det andra. Vid beaktande av jäm
väl andra, för den äldre rekonstruktionen ej utnyttjade frag
ment liksom av föreliggande rester av inramande lister visade 
det sig nu nödvändigt räkna med, att utsidan på den i järn ut
förda kalotten varit helt överklädd med figurbleck. Detsamma 
gäller ju redan hjälmen från Sutton Hoo, likaså den från Vals-
gärde 8, vilken nyss åberopats i annat sammanhang. 

För att markera detta har Gelin kompletterat ramverket med 
nygjorda lister, vilka dock lätt låta sig skiljas från befintliga 
originalbitar. Det kan starkt sättas i fråga, om ej detta nätverk 
(som tillkom under min frånvaro från Uppsala) bort rekonstrue
ras mer fragmentariskt. Av missförstånd har det därjämte fått 
en om jordglobens meridianindelning erinrande uppläggning, 
ehuru de anförda jämförelseobjekten visa en annan gruppering 
av de vertikala listerna. 

I Fornvännen 1925, s. 181 ff., sökte jag med stöd av då till
gängligt material utreda Vendelhjälmarnas ursprung. Det har 
varit en stor tillfredsställelse att se, i hur hög grad sannolik
heten av den där skisserade utvecklingslinjen sedermera stärkts 
genom nya fynd: de fyra Valsgärdehjälmarna och den från 
Sutton Hoo samt slutligen även genom den verkställda revi
sionen av Vendelhjälmarna själva. Upphovet angavs vara att 
söka i hjälmtyper, som under senklassisk tid nyttjades inom den 
romerska armén. Hjälmen från Vendel XIV betecknades såsom 
avgjort äldre än de övriga, snarast från tiden omkr. 500. Det 
säger sig självt, att denna datering i hög grad stärkts av den 
först sedermera utförda rekonstruktionen av ansiktsskyddet, 
som med sin vida, svampformiga öppning för ögon och mun 
direkt för i minnet t. ex. ansiktsmasken från Thorsbjerg (bl. a. 
repr. i Fornvännen 1925, s. 184), men än mer motsvarar de 
tudelade ansiktsskydd, som ses på vissa andra romerska hjälm
former (en sådan förut avbildad i Uppsala univ:s årsskr. 1931, 
progr. 3, s. 13 ävensom i Acta Archaeol. 3, 1932, s. 33). 

Skarpare än tidigare framträder nu en intressant variation 
i skiftande tiders eller beställares krav på hur pass fullständigt 
hjälmkalotten skulle omsluta bärarens huvud. Särskilt liten 
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Fig . Vendel I. Al lan Fr ide l l foto. 

vore Ultunahjälmens kalott enligt den rekonstruktion, som 
publicerades i Fornvännen 1925, s. 182, men som jag nu ej 
närmare vill ge mig in på, då en revidering av denna rekon
struktion förestår, men ännu ej slutförts. Dess främre rand 
skulle ha legat ungefärligen vid pannans halva höjd. Anmärk
ningsvärt högt ha i varje fall »ögonbrynsskyddens» underkanter 
legat på pannan till den, som ansiktsskyddet på hjälmen från 
Vendel XIV tillverkats för. Han må ha haft ett ovanligt lång
draget ansikte, och öppningarna för ögonen gjordes mycket 
vida. Vid tiden för dess tillkomst har man alltså ännu varit mer 
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angelägen om fritt synfält än om skydd för ansiktet. Jfr den i 
Fornvännen 1925, s. 187 återgivna detaljen från Trajanus-
kolonnen och figurblecken, där ansiktenas öppenhet likväl får 
antas ha överdrivits av konstnärliga hänsyn. 

På övriga vendeltidshjälmar har man skjutit ned främre 
randen av kalotten ända till näsroten, öppningarna för ögonen 
ha reducerats till trånga gluggar. Detta var möjligen en följd 
av att bågskyttet vunnit ökad intensitet, vilket pilspetsarnas 
talrikhet i vendeltidsgravarna i och för sig kan antyda. Ten
densen i fråga iakttages redan på hjälmen från Sutton Hoo, om 
mina iakttagelser beträffande denna äro riktiga (jfr i Forn
vännen 1948 bilderna s. 76 o. 104!). 

Skillnaderna klargöras bäst genom jämförelse mellan de mått, 
som meddelas i nedanstående tabell, där i cm anges längden av 
a: mynningsranden, b: hjässbandet (från panna till nacke) och 
c: en mot mitten av b vinkelrätt dragen tvärbåge. I alla tillfällen 
avses de utvändiga mått, som kalotten beräknas ha haft innan 
ögonbrynsbågar och kam påsatts. Romerska siffror: Vendel-
gravar; arabiska: Valsgärdegravar. 

XIV 5 XII I 8 7 6 Variation 
a: 67,3 69,7 65,1 68 66 67,4 66,5 65,1—69,7 
b: 40,8 42,5 42,5 43,6 44 46 49 40,8—49 
c: 37,5 38,3 39,3 42 42 44 44,5 37,5—44,5 

A-gruppens variationer hålla sig inom en ram av 4,6 cm, 
b-gruppens inom 8,2 cm, c-gruppens inom 7 cm. En del härav 
beror naturligtvis på att hjälmarna beställts för personer med 
olika stora huvuden. I fråga om b- och c-måtten torde därjämte 
ha inverkat, i vad mån man önskat att hjälmen skulle gå ned i 
panna och nacke, resp. vid öronen. 

Det är väl sannolikt, ehuru hittills ej genom fynd styrkt, att 
man ej burit hjälmen direkt på huvudet, utan haft en mössa 
eller annat mjukt underlag. Trots de jämkningar, som före
komsten av ett sådant mellanskikt kunnat medge, är det i alla 
fall tydligt, att en arvfången eller erövrad hjälm ej alltid kunnat 
utan ändring nyttjas av sin nye ägare. Men han kunde tillgodo
göra sig dess kostbaraste delar — kam och bryn — genom att 
låta flytta över dem på en ny kalott med bättre passform. Om 
den nye ägaren hade större kranium eller om han ville ha en 
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Fig. 8. Vendel XIV. Nils Lagergren foto. 

hjälm, som erbjöd fullständigare skydd, uppstod lätt den olä
genheten, att kammen med dess avslutande djurhuvuden visade 
sig vara för kort för sin nya plats. Så förhåller det sig i själva 
verket med Valsgärdehjälmarna: bakre djurhuvudet på den 
från grav 6 slutar nära fyra cm ovan kalottens rand; motsvarande 
mått äro för grav 5 tre cm, för grav 7 och 8 omkr. en cm. Sådana 
oegentligheter förekomma ej på de två kamförsedda Vendel
hjälmarna. På XII kunde läget för niten i bakre djurhuvudets 
nos säkert fastställas efter hopfogandet av en del smärre brott
stycken; även på I syntes säkerhet finnas för placeringen, ehuru 
ej överensstämmande med den, som angivits å fig. 6, pl. VI i 
Vendelpublikationen. Så till vida upprepas här en iakttagelse, 
som kunnat göras beträffande flera andra arbeten av mer 
exklusiv art i samma gravfälts vendeltida del: att de nämligen 
äro av en något högre kvalitet än deras bästa motsvarigheter i 
Valsgärde. 

Kvalitetsskillnaden må emellertid ej beträffande hjälmarna 
överdrivas. I fråga om den äldsta från Vendel, den från grav 
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XIV, synes det vara otvivelaktigt, att man vid dess hopsättning 
anlitat delar av en eller två äldre hjälmar, troligen även av 
andra föremål, delar, som ej ursprungligen avsetts för den upp
gift, de omsider fått. I första hand gäller detta ögonbryns
bågarna. Det kan tänkas att den kam, som ursprungligen må ha 
hört samman med dem, råkat skadas så allvarligt, att den ej 
mer var tjänstduglig. Eller det kan — såsom Allan Fridell fram
kastat — möjligen tänkas att smeden, som skulle göra hjälmen, 
tillfälligtvis i sitt lager saknade en kam och ej kunde nå kon
takt med den gjutmästare, han brukade köpa dylika av. Alltnog, 
han slopade helt enkelt kammen och dess avslutande djur
huvuden. På det främre djurhuvudets plats satte han i stället 
in ett annat huvud, av jämngod kvalitet, troligen gjort ungefär
ligen samtidigt med ögonbrynsbågarna av samme konstsmed, 
ehuru för annan plats. Varken brynen eller huvudet mellan dem 
har vid konserveringen kunnat lösgöras från sitt underlag. Detta 
försvårar en noggrannare granskning av deras hopfogning. 
Redan nu se vi emellertid, att hoppassningen är ganska tillfälligt 
åstadkommen. 

Såsom fig. 99 s. 195 i Fornvännen 1925 visar, bruka brynen 
förbindas av en slät bandtunga, antingen obruten, som i nämnda 
fall, eller delad på mitten tvärs över. Denna tunga täckes sedan 
av främre djurhuvudets nosparti, å vars undersida man gjort 
ett lämpligt urtag (jfr Vendelpublikationen pl. V, fig. 3, pro
filen). Brynen på hjälmen från grav XIV sakna nu dylika ut
skott, vilket kan bero av att det lilla djurhuvud, smeden 
disponerade för denna plats, ej passade där. Det ser ut som om 
smeden rätt vårdslöst kapat brynens mot varandra vända tvär
ändar. De ha därigenom fått en kontur, som hjälpligt svarar 
mot det centrala djurhuvudets (men åtminstone numera ej rik
tigt ansluta till detta). Det förde i sin tur till att brynens inner-
ändar måste förses med synliga nitar, lika framträdande som 
de nitar, vilka — troligen enligt äldre sedvänja — slagits genom 
nospartierna på huvudena i brynens ändar. 

Lika oväntad som det lilla djurhuvudet ovan näsroten måste 
den strax nedanför placerade fågeln sägas vara. Vi ha redan 
sett, att nämnda två stycken låtit sig fogas rät t väl samman. Men 
stilistiskt sett höra de ej ihop. Huvudet har en elegant stämpel-
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ornering och förgyllning; fågeln saknar bådadera. Troligen har 
också den senare ursprungligen framställts för annan uppgift, 
men befunnits lämplig tillgripa, då vår hjälm sattes ihop. Den 
behövdes därför att ansiktsskyddet — som också kan vara 
taget från någon äldre hjälm — hade en efter numera gällande 
uppfattning alltför vid, för ögon, näsa och mun gemensam 
öppning. 

Trots silver- och guldglansen från beslagen ovan ögonen är 
förvisso hjälmen från Vendel XIV den av de svenska, vars 
utseende minst tilltalar betraktaren. I förhållande till den låga 
kalotten verkar det långdragna, nedtill kraftigt framskjutande 
ansiktsskyddet för stort och otympligt. Men jag tror ej, att 
denna svaghet beror av valhänt rekonstruktion. Förmodligen 
har hjälmen avpassats för en även i det nutida Uppland ej 
okänd kranietyp, som ingalunda utmärkes av klassiska pro
portioner. Och har hjälmen verkligen sammanfogats med an
litande av äldre delar, såsom ovan antagits, så var det väl en 
vanlig bysmed, icke mästaren till de eleganta ögonbryns
bågarna, som utförde beställningen. 

Även i fråga om de två andra Vendelhjälmarna kan det sättas 
i fråga, om ej deras förnämsta delar, de gjutna bronsbeslagen, 
ursprungligen tillhört andra järnkalotter än dem, som de 
prydde vid nedläggningen på gravbacken. Man observerar att 
sammanfogningen mellan ögonbrynsbågarna och djurhuvudena 
i kammens förlängning ej är så god, som bronsernas til lverkare 
avsett. På hjälm I äro dessutom de olikstora ögonöppningarnas 
övre kanter skäligen illa avpassade efter bronsbrynens kontur. 

Hjälmen från grav XII är utan tvivel den elegantaste av de 
tre från Vendel. Den passar väl in i samma gravs övriga inven
tarium, som i ovanligt hög grad vit tnar om enhetlig stil och 
kräset urval. Detta bör likväl ej förleda oss tro, att ens här alla 
föremålen skulle vara samtidigt tillverkade. Med ett enda un
dantag, vartill jag strax återkommer, äro alla pressblecken på 
hjälm XII slagna över samma stamp, som nyttjats för sirning 
av halsen på bucklan till den rikare av gravens två sköldar. Men 
medan beslagen på denna sköld blivit förgyllda, saknar hjälmen 
denna lyx. Den senare kan därför näppeligen förmodas ha från 
begynnelsen tillhört samma garnityr som den guldglänsande 
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skölden. Rimligare är att den man, som förmått utforma den 
sirliga hjälmen, därvid nyttjat en honom tillgänglig, äldre stans. 
Men han har ej nöjt sig därmed; han har också haft tillgång till 
ett enda pressbleck, visande två män i inbördes strid. Han har 
funnit det bilda ett angenämt avbrott mot de övriga bleckens 
starkt geometriserade djurornamentik och följaktligen placerat 
det på framträdande plats: över vänstra tinningen. Rimligt vore, 
att ett motsvarande pressbleck också satts över högra tinningen. 
Ett sådant förutsätter Sörlings rekonstruktionsteckning. Men 
vid Gelins samvetsgranna hopfogning av alla tillgängliga frag
ment visade det sig, att något dylikt parstycke aldrig funnits 
här. Det är därför, jag utgår från att t i l lverkaren ej haft stansen 
till, utan endast ett användbart pressbleck med tvekampscenen. 

Jämte frånvaron av förgyllning visar anförda brott mot sym-
metrikravet, att ej ens hjälm XII stod fullt ut på höjden av vad 
man vid i stort sett samma tid kunnat skaffa sig i Vendels höv
dingagård. 

Det ensamma figurblecket har betydelse för frågan om rätta 
dateringen av de även eljest ofta i vendeltida fynd, ehuru mer 
sällan i samma intima kontakt med fullbildad »stil II» uppträ
dande bilderna av krigare etc. 

Ännu så sent som i Fornvännen 1947, s. 286 o. 288 talar en 
författare om denna bildkonst såsom helt hemmahörande i 600-
talets miljö och sålunda bidragande till att understryka den 
stora skillnaden »mellan denna epok och den guldrika folk
vandringstiden, mellan Vendeltidens konstnärliga nyskapande 
på delvis klassisk grundval (stil II) och folkvandringstidens ro-
marfientliga barbarkonst (stil I)». För min och Bertil Almgrens 
motsatta uppfattning (jfr Fornvännen 1949, s. 40 f.), att figur
blecken tvärt om höra hemma i 400-talets och det begynnande 
500-talets miljö, ger nu hjälmen från Vendel XII ett nyt t stöd 
genom förekomsten av ett enstaka figurbleck på ett symmetri-
kravet utmanande sätt. Detta så mycket hellre, som hjälmarna 
från Valsgärde 5 och 6 — de endakända Vendeltidshjälmar, som 
ha fullt utbildade, r ikare stil-Ii-mönster i höjd med flera arbe
ten i Vendel XII — totalt sakna prov på figurkonst av här åsyf
tad art, medan den från Sutton Hoo bär pressbleck i klar stil I. 

Den förnyade granskning av hjälmbilderna å Torslundaplå-
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Fig, 9. Vendel X I I . Allan Fridell foto. 

tärna och de på liknande stampar slagna krigarbilderna, som 
rekonstruktionen av Vendel XIV:s hjälm kan föranleda, ger nytt 
stöd för den tidigare dateringen av figurkonsten. Tydligt är, att 
där avses hjälmar av en äldre, i fråga om kind- och nackskyd-
dens form om de romerska mer erinrande typ än den, de på
träffade hjälmarna själva tillhöra. 
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Den fördjupade kännedom om Vendelhjälmarna, som jag vun
nit under följande av restaureringsarbetet, kan sålunda endast 
stärka mig i en tidigare uttalad uppfattning, att våra svenska 
hjälmar ingalunda representera den högsta kvalitet, som Vendel
tiden kände. Sällan gav man de döde det bästa, man hade. Och 
det vore väl f. ö. snarare i gravar för kungaätten, som vi kunnat 
vänta finna de verkliga praktstyckena, och ej i grifterna för de 
rika storbonde- eller, om man så vill, hövdingaätter, båt
gravarna tillhöra. Hjälmen från Sutton Hoo, som är mer på
kostad än någon av de svenska och som av allt att döma härrör 
från en kungagrav, kan ej heller den anses ha fullt ut tillfreds
ställt tidens högsta pretentioner. Dess kvalitet svarar nämligen 
ingalunda mot den verkligt kungliga prakt, som framträder på 
vissa i samma grav nedlagda guldarbeten för gehäng och dräkt. 
Endast från Ravenna känna vi av en lycklig slump tvenne kind
skydd — eller rättare överdrag till dylika — för en verklig 
prakthjälm. De äro arbetade av guld med granater och ha 
en form, som erinrar om Sutton Hoo-hjälmens kindplåtar (se 
Acta Archaeol. 3, 1932, s. 34 f.). 

Vid diskussionen om våra hjälmars utvecklingshistoria bör 
därför enligt min mening alltjämt största vikt läggas vid deras 
oförtydbara, av hjälmen från Sutton Hoo ytterligare accentue
rade samband med vissa välkända, senantika arbeten. Detta 
samband kan ingalunda jävas, såsom Bengt Thordeman i Nor
disk Kultur XV, Dräkt, s. 94 menar, genom en hänvisning till 
de föreliggande nordiska hjälmarnas relativt sena tillkomsttid. 
Ty dessa hjälmar hjälpa oss ej till datering av den nordiska — 
eller åtminstone germanska — utvecklingens stadier. De spegla 
väl en utveckling, som försiggått, men ha ej varit bärande led 
i den. Utan tvivel måste varje sådant led i utvecklingen ha 
skapats långt före den eller de föreliggande replikernas till
blivelse. 

Än mindre kan det nu anses graverande för min mening, att 
hjälmen från Vendel XIV ensam saknar kam. Efter fyndet i 
Sutton Hoo gäller ej längre den tidigare iakttagelsen, »att det 
är först 600-talshjälmarna, som äro kamförsedda». Frånvaron 
av kam i ett enstaka fall kan, såsom ovan visats, finna flera 
triviala förklaringar. I övrigt är kalotten från Vendel XIV byggd 
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så fullständigt efter samma principer som övriga svenska hjäl
mar, att denna enkla bysmedsprodukt icke lämpligen bör ställas 
upp som mönster för en specialtyp, än mindre kan antas repre
sentera ett självständigt stadium i en ledande konstsmeds 
alstring. Men starkare än övriga pekar den tillbaka mot ett 
äldre, eljest endast av pressbleckens hjälmbilder betygat, skede 
i hjälmarnas historia. I våra spekulationer kan detta stadium 
ej lämnas ur räkningen även om det måhända dröjer mycket 
länge, innan ett nytt, lyckosamt fynd ger det första direkta, alla 
övertygande beviset för dess existens. 

Av de tre Vendelgravar, som ovan behandlade hjälmar här
röra från, är utan tvivel XIV den äldsta, I den yngsta. Då det 
finnes anledning förmoda, att varje båtgrav representerar ett 
led i en obruten ätt- eller åtminstone arvs- eller »fideikommis-
sarie»-följd, kan det vara av vikt att därjämte fasthålla, att den 
fjärde Vendelgrav, som lämnat en hjälmrest, nr XI, snarast bör 
inpassas i följden mellan gravarna XIV och XII ävensom att 
ytterligare en, nr X, kunde tänkas ligga nr XIV nära, ehuru dess 
inventarium är alltför ofullständigt bevarat för att medge en 
trygg placering i successionskedjan. Under anförda förhållanden 
finnas goda skäl för en förmodan, att hjälmgravarna fullt ut 
omspänna tiden ca 600—ca 700. Grav XIV bör ha tillkommit i 
början, nr I i slutet av denna period, nr XII åter ungefärligen 
vid dess mitt. En noggrann fixering i årtal av de enskilda gra
varnas tillkomstid är emellertid ej görlig, åtminstone ej på 
grundval av vad vi för närvarande veta.5 

Därmed äro emellertid icke mer än enstaka delar av varje 
gravs rika innehåll direkt daterade. Tydligt är nämligen, att man 
med förkärlek utrustat de avlidna med vapen etc, vilka redan 
vid nedläggningen voro av betydande, ibland mycket hög ålder. 

5 Den av T. J. Arne i Vendelpublikationen 1912 s. 59 f. försökta gruppe
ringen av samma gravar inom angivna skede har Arne själv betr. grav I 
ändrat, i övrigt fränträtt i ett post scriptum till arbetets franska upplaga, 
1927, s. 60. Jfr f. ö. Holger Arbman i Upplands fornminnesför. tidskr. 
46: 1, bil., ävensom den av Pär Olsén i Die Saxe von Valsgärde, I, Uppsala 
1945, s. 111 ff. refererade och kompletterade diskussionen, i vilken Greta 
Arwidsson, G. Gjessing och jag deltagit med nära sammanfallande 
resultat. 
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Detta förhållande är senast utförligt belyst av Greta Arwidsson 
i Valsgärde 6, s. 127 ff., och av Pär Olsén i Die Saxe von Vals
gärde, I, s. 111 ff. 

»Genom införandet i den vetenskapliga diskussionen av dessa 
antikviteter och familjeklenoder har utvecklingsbilden totalt 
ändrat karaktär», anmärkte nyligen en författare (Fornvännen 
1949, s. 197). Men häråt lär intet vara att göra. Må vara, att 
»dessa antikviteter och familjeklenoder» först sent påvisats i den 
arkeologiska diskussionen; i den med fynden samtida fornlitte-
raturen finnas de redan! 

En extrem anhopning av dylika och andra skatter inom ett 
högre, särskilt gynnat samhällsskikt var den naturliga följden 
av välkända politiska konjunkturer för germanfolken på kon
tinenten före och under Teoderik den stores tid. De omedelbara 
reflexerna därav framträda i vårt land i form av dels guld-
skatter, dels offerfynd, innehållande vapen m. m., i sjöar, mos
sar, på grusåsar etc, allt mestadels från 400-talet och början av 
500-talet. Båtgravfynden åter visa, att den sociala ordning, som 
då skapades eller fulländades, i stort sett bestod under lång tid 
framåt. 

En näraliggande användning av överflödet på vapen blev 
begripligt nog, att man prydde hövdingahallarnas väggar med 
dylikt gods. Därom erinras vi exempelvis vid läsningen av det 
med Vendel I ungefär jämngamla Beowulfskvädet. Om hjälten 
Beowulf berättas det att då han trängt ned i Grendels håla och 
brutit klingan av sitt eget svärd, tog han från väggen »ett gam
malt jätte-svärd» eller »ett härligt, gammalt, väldigt svärd», 
vars fäste var helt av guld och prytt med ringlänk (ealdsweord 
eotenisc, v. 1558; baet ic on wage geseah wlitig hangian eald
sweord eacen, v. 1662 f.). 

Jag medger gärna, att vi i det fallet röra oss med en uppdiktad 
händelse. Det belyser icke desto mindre den åsyftade sedvänjans 
allmängiltighet. 

Värdefullare är att vid sidan därom kunna dra fram ett till 
synes konkret fall, som berör svenska och götiska förhållanden 
under 500-talet: Till en sidogren av skilfingaätten, d. v. s. den 
upsaliensiska kungadynastien, räknas Wiglaf, Weohstans son. 
Om honom berättas, att då han kom den döende Beowulf till 
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hjälp, drog han »ett gammalt svärd» (gomel swyrd, v. 2610), 
ett arv efter Eanmund, som var bror till Eadgils (sveakonungen 
Adils). Dennes, »den värnlöse flyktingens»0 baneman vart 
Weohstan, som hemförde den fallnes hjälm, brynja och »det 
gamla jätte-svärdet» (ealdsweord etonisc, v. 2616). Som belö
ning fick Weohstan dessa spolier av sveakonungen Onela och 
behöll dem »många halvår», tills de vid hans död togos i arv 
av sonen Wiglaf jämte »en ofantlig mängd stridsklädnader» 
(gufigewaeda, aeghwses unrim, v. 2623 f.). 

Visserligen skall Wiglaf enligt kvädets ord ha lyft detta märk
liga arv »hos göterna» eller kanske rättare »i (Väster-)Götland» 
(mid Geatum, v. 2623); utsagan är i alla händelser de uppländska 
gravbackarnas miljö så näraliggande i tid och rum, man rim
ligtvis kan begära. 

Det finns sålunda intet principiellt hinder för ett antagande, 
att den hjälm, som omkr. 600 lades ned i Vendel XIV, då nått 
en ålder av ungefärligen ett sekel. När jag i Fornvännen 1925, 
s. 201 ff., uttalade denna mening, stödde jag mig närmast på 
utseendet av de på och mellan brynen placerade djurhuvudena, 
vilka med sina kraftigt tilltagna, massiva, rundkulliga nithuvu
den erinrade om en detalj ur Vennebofyndet. Med starkare rätt 
än då kan jag nu också hänvisa till ansiktsskyddets ålderdomliga 
form. Men den vunna insikten om hjälmens invecklade tillkomst 
nödgar oss att strängt taget fordra en särskild datering för bry
nen (och djurhuvudet mellan dem), en annan för ansiktsskyddet, 
en tredje för fågeln och slutligen — om vi frånse stamparna för 
pressblecken — en fjärde för den med nyssnämnda äldre delar 
utrustade kalotten. Dessvärre sakna vi möjligheter att fylla 
sådana krav. Men vi böra fördenskull ej glömma dem, ty de 
ge en hälsosam varning mot den eljest alltför frestande benägen
heten att bekvämligen betrakta ett »slutet fynd» som i sin 
helhet representativt för en tidpunkt. 

6 Pä annat ställe i dikten (v. 2380 ff.) förklaras flyktingskapet: Eanmund 
och Eadgils, den tydligen tidigt bortgångne Ohteres (Ottar Vendelkråkas) 
unga söner, hade gjort uppror mot sin farbror Onela (Ale den upp
ländske), »den frejdade fursten och den yppersta av de sjökonungar, som 
i Svearike utdelade skatter». — Såväl upprorsförsöket som den strid, vari 
Eanmund föll, kunna förmodas ha utspelats före 500-talets mitt. 
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Tyvärr är det omöjligt att nu finna bärande motiv för en be
stämd utsaga om när hjälmarna ur gravarna I och XII tillver
kades. Innan försök göras i den riktningen tarvas åtminstone 
en grundlig redogörelse för deras märkliga figurplåtar under 
jämförelse med deras motsvarigheter såväl på hjälm XIV som 
från andra fyndplatser. Till framläggandet härav kräves emel
lertid mer tid och utrymme än vad nu stått till förfogande. 

SUMMARY 

Sune Lindqvist: The Vendel Helmets in New Reconstruction. 
The three more or less fragmentary helmets found at the Church of 

Vendel in 1881 and 1893 have hitherto been judged mainly from the 
reconstructional drawings made in the National Museum of Antiquities 
by Olof Sörling. Cf. Hj. Stolpe & T. J. Arne. »La nécropole de Vendel», 
Stockholm 1927 (or the same illustrations in the Swedish edition, Stock
holm 1912). 

New and far more complete materials from four helmets of approxi-
mately the same period were, however, found during the exeavation, 
begun in 1928, of the Valsgärde burial ground at Old Uppsala. The 
University of Uppsala Prehistoric Museum, under whose auspices these 
excavations were made, had an exceedingly patient and conscientious 
preparator, Hilmer Gelin, who could devote himself to the restoration 
of these helmets. His persistence in overcoming all difficulties had made 
him extremely skilful in his very exacting profession, and the National 
Museum of Antiquities, wishing to take advantage of his experience and 
skill, entrusted to him the task of reconstrueting in the Uppsala Museum 
the three helmets from Vendel XIV, XII, and I. The results achieved, 
shown in Figs. 1—9, are described by the author, who as a rule has 
been able to follow Gelin's work day by day. 

The quondam appearance of the reconstructed helmets has been 
considerably altered by the addition of previously neglected fragments, 
by the straightening of bent plates, and by the filling in of missing 
parts. 

The author points out that in all probability the Vendel and Valsgärde 
helmets by no means represent the highest quality known in those days. 
Although they reflect past progress, they mark no important stage of 
this. Several of them — e. g. the helmet from Vendel XIV — where 
probably made by some not very expert smith, who used parts of 
helmets that were old-fashioned or ruined or did not fit the new owner, 
or any other suitable bits that he could find. 

In its new state, the helmet from Vendel XIV points, more conclusively 
than before, to a connection with certain well-known late Roman work. 
Cf. Acta Archaeol. III, 1932. 
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