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DRYCKESHORNEN FRÅN SODERBY-KARL 

Av Wilhelm Holmqvist 

Jommaren 1949 hittade några arbetare sysselsatta med grus
täkt i Igelsta, Söderby-Karl sn, Uppland, de två dryckeshorn, 
som här ska behandlas. Medan upphittarna tydligen ansett fyn
det mer eller mindre värdelöst, har man uteslutande lic. Harry 
Thålins påpasslighet att tacka för, att de småningom inläm
nades till riksantikvarieämbetet.1 Thålin fick även i uppdrag 
att göra en första undersökning rörande fyndförhållandena. Re
sultatet av denna kunde nu på grund av omständigheterna inte 
bli särdeles positivt. Arbetet i grustaget hade avancerat förbi 
fyndplatsen, och en intervju med arbetarna gav vid handen, 
att de ej gjort några särskilda iakttagelser vid fyndtillfället. De 
syntes ha väl klart för sig hur forngravar i största allmänhet 
ta sig ut i terrängen — sådana ligga för övrigt ej långt ifrån 
fyndplatsen för hornen —, men något som kunde antyda en 
forngrav, från vilken hornen kunnat ramla ned i grustagskanten, 
sade de sig ej ha observerat. Möjligheten för att hornen ej ha 
tillhört en forngrav utan hamnat i jorden på annat sätt måste 
därför hållas öppen. Jordprov, som tidigare tagits på platsen, 
utvisa stark fosfathalt, och man har därför räknat med, att 
detta kunde vara resultatet av forntida bebyggelse. Hur nu där
med än må förhålla sig — en planerad noggrannare undersök
ning ger kanske svar på frågan — är dock fyndet i och för sig 
av utomordentligt stort intresse. 

De tillvaratagna delarna av hornen äro två mynningsbeslag, 
ett ändbeslag, två kedjelänkar med ring och fästbrickor samt 
tillhörande fragment av horn, en fästbricka med ring och horn-

1 Jag tackar dr Harry Thålin, som välvilligt avstod från prioritets-
rätten att publicera fyndet till min förmän. 
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Fig, 1. lieslag till dryckeshorn frun Södrrbij-Kurl sn. Uppland. Drinking horn 
mounting» from lhe parish of Söderhg-Karl, Uppland. 

fragment samt dessutom några smärre, lösa hornfragment 
(fig- 1). 

De båda mynningsbeslagen, som äro varandra helt lika, bestå 
av en nedåt något avsmalnande cylinder av bronsplåt, upptill 
oval, nedtill något rundare, övre diam. 9,25 X 7,9 resp. 9,25 X 
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7-'i(/. i'. Rekonslruklionsskiss lill den nedre bården på dryckeshornens 
mgnningsbeslug. Teckn. uv II . Fuilh-Ell. — Reconstruclion of the 
lower börder of lhe hands round the moulhs of lhe horns. Skelett bg 

II. Faith Ull. 

8,1 cm, nedre diam, 7,6 X 6,9 resp. 7,4 X 6,3 cm. Bådas höjd är 
7,5 cm. Cylinderns skarv är på insidan täckt av ett smalt brons
band, fastnitat på båda sidor om skarven. På utsidan är cylin
dern förstärkt med tre runt om löpande pålödda bronsribbor, en 
längst upp vid mynningen, en strax ovan mitten samt en längre 
ned. Mellan dessa ribbor äro regelbundet intappade tvärgående 
bronsstavar, fyra i varje sektion av cylindern, så att denna 
därigenom på utsidan blir uppdelad i 8 rektangulära fält. Såväl 
ribbor som stavar ha fyrkantigt tvärsnitt och en bredd av 
0,5 cm. Stavarna sluta åt båda hållen med smala tappar in
passade i motsvarande hål i ribborna. Även stavarna äro dess
utom pålödda. Ribbor och stavar äro belagda med släta silver
bleck, på mynningsribban vikande om övre kanten och på sta
varna vikande om smalsidorna. En svag graverad linje följer 
ytterkonturerna. I de 8 fälten äro grovt fastade förgyllda brons
bleck med pressad dekor. Två modeller ha kommit till an
vändning, en för de fyra övre blecken och en för de fyra nedre. 
Storleken för de övre blecken är 6 X 2,5 cm, för de nedre 5,7 X 
2,5 cm. Nitarna äro av brons med halvsfäriska nithuvuden av 
silver, diam. 0,38 cm. Under den nedre bronsribban är en tät rad 
av nitar, som fäst hornet vid mynningsbeslaget. Även där ligger 
förgyllda bronsbleck med pressade pärlbårder och d:o rosetter 
omkring nithuvudena. De senare äro av silver och halvsfäriska, 
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Fig. .; /. Detaljer av mgnningsbeslagen. Detail» nf the rim mounting», 

diam. 0,3 cm. Under nitraden kan man på flera ställen iakttaga, 
att de förgyllda blecken haft en fortsättning nedåt i form av 
ett slags pärlade arkader. Ett par av de bevarade hornfrag
menten uppvisa dessutom, att där har varit två nitrader, de 
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undre nitarna med något längre avstånd från varandra än de 
övre. Man får därför antaga, att blecket i flikar sträckt sig ett 
stycke nedanför bronscylindern samt med en extra nitrad varit 
fästat direkt vid hornet ungefär på det sätt, som vår rekonstruk
tionsskiss visar (fig. 2)a. 

Framställningen på samtliga figurbleck har en diagonal-
symmetrisk komposition (fig. 3, 4 och 5). På de övre ser man i 
mitten två bandartade djur mjukt länkade vid varandra i form 
av två öglor. Egentligen bestå de endast av ett längsrefflat band, 
åt ena hållet avslutat med ett djurhuvud med öppen käft, åt 
andra hållet med en människohand gripande om den egna 
kroppen. På vardera sidan om det centrala ornamentet ser man 
ett stort enfaceriktat djurhuvud med kraftig mule, mellan detta 
och centralornamentet ett isolerat djurben med pärlad man
schett och människohand samt längst ut mot vardera sidan en 
människoarm med hand och tumme. Hela bildfältet är omgivet 
av en dubbel, pärlad bård, på kortsidorna ytterligare förstärkt 
med en något bredare äggstav. 

De nedre figurblecken ha två starkt stiliserade fyrfotadjur 
vända diagonalsymmetriskt mot varandra och försedda med 
människoansikten. De senare ha väl tecknade ögon, öron, mun 
o. s. v., men håret går ned i en långt utdragen slinga omkring 
det motstående djurets kropp. Pärlbårderna äro med en mindre 
variation arrangerade på samma sätt som på de övre blecken. 

Ändbeslaget — total längd, inkl. djurhuvud, 14,5 cm — 
består av en ganska jämnsmal bronshylsa sammanhållen av 5 
regelbundet pålödda bronsringar, vilka äro belagda med släta 
silverbleck. I mellanrummen mellan ringarna äro med vardera 
2 nitar fastade förgyllda bronsbleck av samma slag som å nedre 
fälten på mynningsbeslagen. Bronshylsan avslutas nedåt med 
en tvärstrierad silverring, och mellan denna och den nedersta 
bronsringen är fästat ett förgyllt bronsbleck med rutmönster 
och en upphöjd buckla i varje ruta. Avslutningen nedåt bildas 
av ett plastiskt fågelhuvud av brons, intappat i hylsan medelst 
en likaledes hylsformad tapp och kvarhållet på sin plats genom 
en nit, gående såväl genom den yttre bronshylsan som tappen 

2 Vid ett gemensamt studium av dryckeshornen erhöll jag detta värde
fulla uppslag till rekonstruktion av docent Greta Arwidsson. 
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Fig. 5. De stora firessbleckens mönster. Teckn. av H. Faith-Ell. — Ornamentation 
of the large embossed jilales. Skelch by H. Faith-Ell. 

(fig. 6). Djurhuvudet har kraftigt krökt näbb och utstående ögon, 
vilka senare varit fyllda med en flussartad massa, emalj. De
korativa ingraverade linjer kantade med instämplade dubbla 
bågar och trianglar dela huvudets olika partier. Näbbens inner-
kontur är tvärstreckad. 

Kedjelänkarna äro stavformiga, 1. 7,3 cm, med rektangulärt 
tvärsnitt och något ansvällande mot mitten. Ringarna äro enkelt 
utförda och ha rund genomskärning. 

De ovan beskrivna dryckeshornen förefalla kanske vid ett 
första påseende skilja sig rätt avsevärt ifrån gängse former, 
men inte desto mindre ha de på nordisk botten åtskilliga paral
leller. Tack vare en färsk och mycket förträfflig undersökning 
av Norling-Christensen kunna vi här bespara oss mödan att gå 
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igenom dem alla.3 Så myc
ket torde ha blivit klarlagt 
genom Norling-Christen
sen, att typen med säker
het kan placeras till sen
romersk tid och tidig folk
vandringstid, d. v. s. i runt 
tal 350—450 e. Kr. De när
maste parallellerna synas 
vara ett dryckeshorn från 
Juels t rup Mose, Danmark, 
samt dryckeshorn från 
Setrang och Veien i Nor
ge.4 Vad vi på dessa horn 
framför allt fäster oss vid, 
är den gemensamma ka
raktären på ändbeslagen. 
Även mynningsbeslaget på 

Juelstruphornet är starkt besläktat med motsvarande från Sö-
derby-Karl . Man observerar sålunda den tandade nedre kanten 
med nitrad samt den runt mit ten pålödda bronsribban. I Keysers 
beskrivning av Veienfyndet namnes dessutom brottstycken av 
randbeslag till dryckeshorn, som på utsidan haft 4 eller 5 ribbor 
samt nedtill en tät rad av nitar med runda silverhuvuden.5 Att 
det här rör sig om randbeslag i allt väsentligt liknande dem från 
Söderby-Karl torde vara uppenbart . 

Ytterligare ett norskt fynd förtjänar vår uppmärksamhet i 
detta sammanhang, nämligen det praktfulla gravfyndet från 
Avaldsnes.0 I detta ingår bl. a. några fragment av mynnings
beslag till dryckeshorn av silver (fig. 7). På utsidan av de tunna 

Fig, 6. Fågelhuvud av hinns po) ändhestugel 
till ett uv dryckeshornen, fig. 1. — BiriFs 
head of bronte un the ferrule of one of lhe 

horns shown in i'ig. I. 

3 H. Norling-Christensen, Germansk jaernalders begyndelse i Norden, 
Viking 1949, s. 1 ff. — Se även M. Macfcepranc;, Guldhornene, Aarbeger 
for nord. oldkynd. og historie 1936, s. 71 ff. 

1 Norling-Christensen, a. a., Pl. V. 
5 R. Keyser, Beskrivelse över tvende fund paa Ringerige i Norge av 

oldsager fra hedenskabets sidste Periode, Annaler for nord. Oldkyndigh. 
1836—37, s. 142 ff., Pl. III. 

" H. Shetelig, Vestlandske gräver fra jernalderen, Bergen 1912, s. 53 ff. 
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Pig, 7. Mynningsbeslag av silver lill dryckeshorn från Avaldsnes, Norge. 
Bergens Museum. — The silver rim of a drinking horn from Avaldsnes, 

Norway. Bergen Museum. 

silverplåtarna finner man lödningsspår efter 4 på regelbundna 
avstånd från varandra pålödda ribbor samt längst ned en tät rad 
av nithål. Även detta horn torde sålunda med skäl få räknas 
till Söderby-Karl-hornens grupp. 

Intet av de nämnda exemplen har dekorativt påsatta press
bleck, men på den punkten lämnar däremot bifynden viktiga 
ledtrådar. I Avaldsnesgraven ingår exempelvis ett svärd med 
en praktfullt utstyrd slida, som är rikt besatt med pressbleck, 
och där kan man återfinna åtskilliga av de detaljer, som äro 
karakteristiska för våra horn (fig. 8). De förgyllda silverblecken 
ha pärlade bårder och täta rader av nitar, vilka senare ha runda 
silverhuvuden och äro omgivna av pärlade rosetter. Likheten 
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med hornbeslagen förstärks ytterligare därav, att glatta silver
ribbor bilda ett slags fältindelning eller tektonisk stomme. På 
ett övertygande sätt talar allt detta för dryckeshornens förank
ring i Avaldsnesgravens fynd
miljö, och i samma riktning 
ledas tankarna av den omstän
digheten att bl. a. även Set-
ranggraven innehåller press
bleck med likartat utförande.7 

Vi ha därmed kommit in på 
en inom den nordiska järn
åldern mycket betydande 
grupp av konstprodukter, som 
med sin spridning såväl i 
Danmark som i Norge och Sve
rige representerar något av det 
bästa, tiden kunde åstadkom
ma. Av hithörande svenska 
material äro gravfynden från 
Lilla Jored, Kville sn, Bohus
län, från Tibble i Litslena sn, 
Uppland, och från Fullerö, 
Gamla Uppsala sn, Uppland, 
de förnämsta.8 Samtliga ha ett 
rikt inventarium av press-
bleckdekorerade föremål, och 
bland dessa kan man urskilja 
många, som tekniskt och stilis
tiskt stå beslagen från Söder-

Fig, S. övre delen uv svärdslida från 
Aiuildsncs, Norge. Bergens Museum. — 
Upper portion of a scabhurd from Avalds

nes, Norway. Bergens Museum. 

7 Keyser, a. a., s. 151 ff. — E. S. Engelstad, Setrangfundet, »Haug og 
Museum», Festskrift till A. W. Brogger 1924, s. 31 ff. — Per Fett, Setrang-
beltet og andre belter fra eldre jernalder, Bergens Museums Arbok 1937, 
Nr. 7. 

8 Tibblegravens innehåll beskrives av B. Salin i Ett jernåldersfynd 
från Uppland, Månadsblad 1896, s. 28 ff. — Lilla Joredgraven behandlas 
av F. Sällström i Lilla Jored-fyndets gravanläggning, Antikvariska Stu
dier I, Lund 1942, s. 6 ff. Beträffande Fullerögraven kan i avvaktan på 
dess publicering hänvisas till G. Arwidsson, Valsgärde-Fullcrö, Tor 1948, 
s. 34 ff. 
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Fig, 9, Pretiade llloerbleck från Lilla .Inred, Kville sn, Bohuslän. — Embossed 
silver plate» from Lilla Jored, parish of Kville. Bohuslän. 

by-Karl mycket nära (fig. 9—11). Pärlande bårder och nitrosetter 
äro vanliga liksom omramande släta silverlister. På ett av sil
verblecken från Lilla Jored lägger man märke till en pärlad 
arkad avslutad nedåt med nitrosetter. En liknande arkad anse 
vi, av bevarade rester att döma, har bildat avslutningen nedåt 
på mynningsbeslagen till hornen från Söderby-Karl (jfr fig. 2). 

Tyvärr är detta rika och omfattande material ännu ej be
handlat på ett mera utförligt sätt. Inte ens dess kronologiska 
ställning är fullt klarlagd, men efter den mycket ingående ana
lys, som verkställts av Werner i anslutning till dennes behand
ling av smyckeskivorna från Torsbjerg, ha vi nu åtminstone 
fått en ganska plausibel grundval för våra betraktelser.0 Vi 
skola emellertid inte förlora oss i dessa problem. 

Som Werner på ett mycket övertygande sätt lyckats fast
ställa ha vi från och med 2:a hälften av 200-talet en högt ut
vecklad germansk konstindustri, som framför allt bygger på 

" J. Werner, Die beiden Zicrscheiben des Thorsberger Moorfundes, 
Röm.-Germ. Forschungen Bd. 16, Berlin 1941. 
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/•'(>/. 10. Sölja samt bältcbeslug med silverbleck frun Tibble, Litslena sn, Uppland, 
—• Buckle and belt mountings with silver plates, from Tibble, parish of Litslena, 

Uppland. 

västromerska konstimpulser. Särskilt rik träder den emot oss 
på Själland och i södra Jylland, där vi måste räkna med bety
dande lokala verkstäder. Romersk import och inhemska arbeten 
äro överdådigt rikt representerade i gravar från Himlingoie, 
Nordrup, Vallöby, Varpelev m. fl. platser, gravar, vilkas inne
håll sedan länge ingått i den arkeologiska litteraturen. Särskilt 
beaktansvärd är den livligt utnyttjade pressbleckdekoren, som 
här uppträder i en mångfald variationer med både figurala och 
geometriska motiv. Werner går ej in på frågan om denna 
konstarts fortlevande utan nämner blott som sena utlöpare 
sådana fynd som pressblecken från Lilla Jored.10 På ett intres
sant sätt kompletteras emellertid Werners undersökning av 
Greta Arwidsson, som med utgångspunkt från den äldre Vendel
tidens pressbleck söker anknytning bakåt med den högtstående 
senromerska konstindustrien.11 Det torde knappast råda något 

10 Werner, a. a., s. 68. 
" G. Anoidsson, Vendelslile, Email und Glas, Uppsala 1942, s. 13 ff. 
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Fig. II. Pressade silverbleck frun Fullerö, Gamla Uppsala sn, Upp
land. — Embossed silver plates from Fullerö, parish uf Gamla Upp

sala, Uppland. 

tvivel om, att Arwidsson här har följt ett riktigt spår. Sålunda 
är bl. a. Arwidssons påpekande, att de runda skivfibulorna med 
pressbleck, s. k. applied brooches, utgöra ett starkt kriterium 
på traditionens fortlevande, värt den största uppmärksamhet. 
Arwidssons utredning skulle här på ett bekräftande sätt kunna 
kompletteras på åtskilliga punkter. Skivfibulor med pressbleck 
börja att uppenbara sig i de västromerska militäranläggningarna 
redan under 100-talet, och de i den nordvästra delen av kon
tinenten boende germanerna ha ej varit sena med sina efter
bildningar.12 Hos angler och saxare bilda de en karakteristisk 
smyckeform, som följer med vid inflyttningen till England och 

u Jfr. Werner, a. a., s. 23 ff. — Arwidsson, a. a., s. 14 f. —, jfr även 
W. Barthel i Obergerm.-Raet. Limes, Lief. 32, Bd. II B, Nr. 8. Kastell 
Zugmantel, Heidelberg 1909, s. 82 ff. 

13 Jfr A. Plettke, Ursprung und Ausbreitung der Ängeln und Sachsen, 
Hildesheim-Leipzig 1921. — F. Roder, Die sächsische Schalenfibel der 
Völkerwanderungszeit, Göttinger Beiträge zur deutschen Kulturge-
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där går en vidare utveckling till mötes.u I omedelbar kontakt 
med denna utveckling inom södra Nordsjöområdet står den 
nordiska, manifesterad i sådana fynd som Setrang och Avaldsnes 
i Norge och Lilla Jored i Sverige, för att inte nämna de något 
tidigare själländska och jylländska fynden i Danmark. Som ett 
par mycket goda nordvästkontinentala paralleller till de svenska 
och norska fynden kan nämnas bl. a. en skivfibula med pressat 
silverbleck och i mitten en infattad blå sten (glas) från Krefeld 
samt en liknande från Tangendorf, Kr. Harburg, med ett hjort-
liknande djur på mittfältet, som starkt erinrar om djuren på ett 
av pressblecken i Lilla Jored.14 Båda dessa smycken torde 
stamma från 300-talet. 

Inom hela den germanska Nordsjökretsen inkluderande Syd
skandinavien ha vi med andra ord pressblecktekniken rikt be
lagd åtminstone under 300-talet, och i nordvästra delen av 
kontinenten liksom senare i det anglo-saxiska England lever 
den vidare även under nästkommande århundrade och ännu 
längre. Svårare har det hittills varit att följa dess utveckling på 
nordiskt område under denna senare epok, men här komma 
hornen från Söderby-Karl som ett värdefullt tillskott, varmed 
man till en del kan fylla ut luckan mellan den senromerska 
pressbleckindustrien på nordisk botten och den äldre Vendel
tidens. Det är i och för sig betecknande, att dessa dryckeshorn 
påträffats i samma landskap som de rika 300-talsfynden från 
Tibble och Fullerö. Den rika pressbleckornamentiken i dessa 
fynd ansluter dem nämligen utan vidare till vad vi här kallat 
den germanska Nordsjökretsen, och som vi skola se i det föl
jande råder samma förhållande beträffande hornen. 

Vi få då i första hand rikta vårt studium på de stora press
bleckens ornamentik. Man behöver i själva verket inte söka 
särdeles länge för att finna starkt besläktade motsvarigheter till 

schichte, 1927, s. 15 ff. — E. T. Leeds, The Distribution of the Anglo-
Saxon Saucer Brooch in relation to the Battle of Bedford, A. D. 571, 
Archaeologia 63, 1912, s. 159 ff. 

M A. Steeger, Germanische Funde der Völkerwanderungszeit aus Kre
feld, Krefeld 1937, Nr. 19. — W. Wegewitz, Die Langobarden an der 
Nicderelbe, Vorgeschichte der deutschen Stamme, Bd. II, Leipzig 1940, 
Taf. 352. 
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denna såväl i Norge som i England, således återigen inom Nord
sjökretsen. Svårare är det att leta upp exempel på annat håll. 

En synnerligen god ornamental motsvarighet finner man bl. a. 
på det norska praktsvärdet från grav V i Snartemo. Detta har 
på fästet pressade guldbleck, på vilka vi återfinna flera av de 
antropomorfa detaljer, som även utmärka hornen från Söderby-
Karl.15 Man observerar särskilt de två människofigurerna med 
profilställda huvuden och onormalt långt utdraget, samman
flätat hår. Vidare lägger man märke till armarna med korslagda 
händer och tummar. Även under ansiktena ser man en arm med 
hand och tumme, och vid hårflätans avslutning två fritt inkom
ponerade människoben. Även på några av de andra fälten fin
ner man liknande antropomorfa detaljer. 

I samma grav, Snartemo V, ingår även en glasbägare, som 
efter flitig användning gått sönder och därför reparerats med 
pånitade silverbleck. I0 På ett av dessa ser man en sittande män
niskofigur med knäna högt uppdragna, långt, nedfallande, band
artat stiliserat hår samt lyftad arm med hand och energiskt 
uppstickande tumme. På ett av de andra pressblecken återfinner 
man den pärlade bården och nitrosetterna, som vi här ovan så 
ofta fäst uppmärksamheten vid. 

Ingen torde väl sväva i tvivelsmål om, att de här nämnda 
detaljerna ur Snartemo V på det allra intimaste höra ihop med 
de stora pressblecken från Söderby-Karl. Betraktar man sedan 
kompositionsformen i stort på exempelvis svärdfästet, är den 
i flera fall uppbyggd efter diagonalsymmetriska principer lik
som på hornen, vilket är en betydelsefull iakttagelse, så till vida 
som diagonalsymmetrier äro mycket ovanliga under den stil
epok, där svärd och horn närmast hör hemma. 

På hornen frapperas man av den egenartade blandningen av 
zoomorfa och antropomorfa element. Det nämnda exemplet på 
Snartemosvärdet är inte så utpräglat i detta avseende, men ett 
annat av de dekorerade fälten på samma svärd har ett profil
ställt människohuvud i anslutning till en djurkropp, som i myc
ket erinrar om den undre raden av pressbleck på våra horn. 

16 B. Hougen, Snartemofunnene, Norske Oldfunn VII, Oslo 1935, s. 18 f., 
Pl. I—III. 

111 Hougen, a. a., s. 28, Pl. V: 1—2. 

46 



D R Y C K E S H O R N E N F R Å N S O 77 E Ti 71 V - l i A R I. 

Dylika sfinxartade djur återkomma för övrigt i en lång rad på 
några pressbleck från Rimestad, Rogaland, Norge.17 De ha be
gagnats som reparation till en glasbägare och ha en starkt sär
präglad ornamentik. Från höger räknat ser man först två dia-
gonalsymmetriskt motställda djur med högt upplyftade fram
tassar och kraftiga bakben. Huvudet är ett profilställt män
niskohuvud med bister krigarfysionomi, ett intryck som för-
stärkes därav, att det på våra tidigare exempel långt och band
artat utdragna håret här endast bildar ett slags pannband, vilket 
ger intrycket av en hjälmartad huvudbonad. Djurkropparna ha 
ett inre äggstavsliknande mönster. Närmast de båda nämnda 
djuren följer ytterligare ett mera fristående djur men av i 
huvudsak samma karaktär. Här tillkommer emellertid en för 
oss mycket intressant detalj, nämligen att frambenet är försett 
med manschett eller armringar samt avslutas med en människo
hand med uppstående tumme. Längst åt vänster ser man slut
ligen ännu en djurfigur, mera komplicerad än de andra, men 
liksom dessa försedd med ett profilställt människohuvud. 

De nämnda exemplen karakteriseras framför allt av en egen
het, som avgjort skiljer dem ifrån det, man eljest är van att 
finna i germansk djurornamentik, nämligen den antropomorfa 
stilen. Man får även ett starkt intryck av, att de antropomorfa 
detaljerna ej tillkommit av en slump utan av en fullt medveten 
önskan från konstnärens sida. Lika uppenbart, som de princi
piellt låta inordna sig i Salins första stil, lika uppenbart bilda 
de inom denna en egen stilvariant, som inte utan vidare kan 
bedömas enligt de normer, som angivits av Salin m. fl. Det är 
inte möjligt att stilistiskt placera våra dryckeshorn, utan att vi 
åtminstone i grova drag redogjort för denna stilvariants ställ
ning, och vi skola därför i närmast följande avsnitt ägna oss åt 
denna uppgift. 

Kendrick var den förste, som urskilde de antropomorfa ele
menten i Stil-I som något speciellt, och han skapade för den 
anglosaxiska konstens vidkommande uttrycket »hand- and hel-
metstyle».18 Med starka skäl kan man även instämma i den av 
Kendrick uttalade meningen, att stilen har ett romerskt upp-

17 Hougen, a. a., s. 29, Pl. X: 1 och 3. 
18 T. D. Kendrick, Anglo-Saxon Art, London 1938, s. 74 ff. 
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hov. Det är helt enkelt »kejsargestus», som med eller utan sym
bolisk innebörd blivit upptagen i den germanska konsten. På 
senromerska mynt och medaljonger finner man ofta en bröst
bild av kejsaren i profil med ena armen lyftad till en vältalig 
gest. I stor utsträckning har dessa framställningar efterbildats 
på germanskt område, vilket kanske bäst illustreras med den 
halvbarbariska guldmedaljongen från Lilla Jored i Bohuslän. 
Därifrån är steget inte långt till inarbetandet av kejsargestus i 
andra sammanhang. De nordiska guldbrakteaterna, vilka i stor 
utsträckning inspirerats just av senromerska mynt och medal
jonger ge klara belägg för detta. Åtminstone ett drygt 50-tal 
av dessa brakteater ha nämligen påtagliga reminiscenser av 
kejsargestus. 

Vi kunna inte här gå in på den rika flora av brakteater, som 
komma ifråga, men för dem alla gemensamt är att hand och 
tumme synes spela en framträdande roll. Låt oss endast nämna 
några enstaka exempel. En A-brakteat från Sele, Klepp pgd. 
Jaeren, Norge, har ett ganska tafatt tecknat kejsarhuvud i 
profil och framför detta en lika tafatt arm med hand och kraf
tigt utskjutande tumme.19 

Det skulle ju i vanliga fall inte behövas något särskilt på
pekande, att en avbildad människohand är försedd med tumme, 
men inom den anotropomorfa stil, som vi här behandla, är tum
men på ett så påfallande sätt markerad, att man är böjd att till— 

'" Selebrakteaten behandlad av H. Shetelig i Arkeologiske Tidsbestem-
melser av aeldre norske Runeindskrifter, Norges Indskrifter med de 
aeldre runer, III, Christiania 1914—24, s. 54, Fig. 81. — Ännu en A-brak
teat, där armen med hand och tumme blivit ett fristående ornament 
framför ansiktet, avbildas av Shetelig, a. a., Fig. 84. Ytterligare kunna 
följande A-brakteater anföras: Från Darum, Jylland (W. Krause, Runen
inschriften im älteren Futhark, Halle 1937, Abb. 35) brakteat med pro
filhuvud, därunder ett ben och en arm, den senare med tre armringar 
och hand med tumme; från Tossene, Bohuslän, (H. Öberg, Guldbrak
teaterna från Nordens folkvandringstid, Uppsala 1942, Fig. 14), brakteat 
med profilhuvud med gestus; från Skovlund, Jylland, (Oberg, a. a., 
Fig. 12) brakteat med profilhuvud och gestus; från Malde, Stavanger 
(O. Montelius, Från Jernäldern, Stockholm 1869, Pl. III: 25) brakteat 
med profilhuvud och gestus; från Tjurkö, Blekinge (O. Janse, Le travail 
de l'or en Suéde, Orleans 1922, Fig. 15), brakteat med profilhuvud och 
gestus. 
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skriva just detta en alldeles speciell innebörd. Man frågar sig, 
om det inte till äventyrs kan vara en särskild kejsargestus, som 
här uppträder i germansk efterbildning, nämligen den gest, som 
på arenan betydde liv eller död för de kämpande. Det ännu i 
folktraditionen kvarlevande »tummen upp» var kejsarens tec
ken, att den kämpande gladiatorn fick behålla livet, »tummen 
ned» däremot var liktydigt med en dödsdom. 

Ett stort antal B-brakteater ha händer med kraftigt fram
springande tummar, avsiktligt tecknade på detta sätt, vilket 
bl. a. framgår därav, att även händer, som avse att gripa om 
någon annan kompositionsdetalj, äro tecknade helt öppna och 
med utspärrad tumme.20 

Ett stort antal C-brakteater ha avsiktligt intecknade armar 
och händer med tummar, exempelvis på djurets hals. På andra 

20 Av hithörande brakteater kunna nämnas bl. a. brakteaterna från 
Faxö, Själland (Krause, a. a., Abb. 12), stort profilhuvud och framför 
detta mindre människofigur med höjda armar och framstickande tum
mar; från Skrydstrup, Nordschleswig (Krause, a. a., Abb. 26), brakteat 
med mansfigur med höjda armar som föreg. och omgiven av två fyr
fotadjur och en fågel; från Skåne (Krause, a. a., Abb. 27) brakteat med 
mansfigur hållande ena armen i gestus, andra armen bakåt med mar
kerad tumme, framför figuren ett fyrfotadjur och en fågel. Brakteater 
som föregående eller obetydligt varierade avbildade i Atlas f. nord. 
oldkynd. Nr. 84, Oberg, a. a., Fig. 68, 69, 70. Brakteater med mansfigu
rer, vilka samtliga ha starkt markerade tummar och i de flesta fall arm
ringar, äro avbildade bl. a. hos Krause, a. a., Abb. 32, från Allesö, Fyn, 
Abb. 33 a, från Dannenberg, Hannover, Abb. 33 b, från Darum, Jylland, 
Abb. 44, från Skodborg, Nordschleswig, Abb. 46, från Dannenberg, Han
nover. Med dessa besläktade äro brakteaterna från Sletner, Norge 
(G. Gjessing, De norske gullbrakteatene, Univ. Oldsaksaml. Skrifter II, 
1929, s. 127 ff., Fig. 3—4); från Galsted, Haderslev (öbero, a. a., Fig. 72). 
Av andra B-brakteater kunna nämnas flera från Hamburg (Atlas, 
Tab. V: 87) stående mansfigur med ena handen i gestusställning och den 
andra hållande kortsvärd; brakteat frän okänd fyndort, Danmark (Atlas, 
Tab. IV: 80) mansfigur som föreg. men varierad; två brakteater från 
Åars, Jylland (C. Neergaard, Guldfunnene fra den efterromerske Jern
alder, Aarbeger 1915, s. 173 ff., Fig. 6 och 3) en resp. två mansfigurer, 
samtliga med starkt markerade tummar; brakteat från Trollhättan, 
mansfigur stående en face, med ena handen i en djurkäft, den andra 
hållande ett insignium, tummarna starkt markerade. — En intressant 
analogi till de dansande mansfigurerna på B-brakteaterna får man på 
en reliefornerad och förgylld bronsplatta med silverplatterad ram, som 
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ser man hand och tumme helt fria från den övriga kompositio
nen och på återigen andra har djurets framtass utvecklats till 
hand och tumme.-1 

Även en D-brakteat kan nämnas, nämligen från Terp Achlum, 
Holland, där djurtassarna bilda fullt tydliga händer med tum-
mar." 

Samtliga dessa brakteater samla sig inom den germanska 
nordsjökretsen, således inom samma område, där vi funnit den 
romerska pressblecktekniken mest livskraftigt leva vidare. Ett 
undantag bildar även i detta fall Uppland, som av allt att döma 
haft en egen starkt västligt influerad brakteatverkstad, och vars 
produkter ha de typiska kännetecknen med hand och tumme.-3 

Som redan nämnts förefaller det som om de antropomorfa 
stildragen i Stil I, framför allt profilhuvudet och hand och 
tumme, skulle vara knutna till den germanska nordsjökretsen, 
och en mängd andra exempel kunna anföras till bekräftande av 

är påträffad i Vindonissa. Man ser nämligen där en dansande man i 
tunika med båda armarna höjda och cn egenartad, bandformigt utdra
gen hårklädsel, ej olika brakteatframställningarnas. Även tummarna 
äro här starkt markerade. Se 29. Jahresbericht der Schweiz. Ges. f. Ur
geschichte, 1937, s. 104, Taf. XV: 2. 

-'' Av hithörande brakteater kunna nämnas följande: ö . Vemmenhög, 
Skåne (Öberg, a. a., Fig. 62); Ovcrhornbaeck, Jylland (Öberg, a. a., 
Fig. 60); Fyn, Danmark (Atlas, Tab. VI: 101); Slangerup, Danmark (Atlas, 
Tab. V: 94); Själland (?) (Atlas, Tab. VI: 100); Fyn, Danmark (Atlas, 
Tab. XI: 221); Gummersmark, Själland (IV. Åberg, Den nordiska folk
vandringstidens kronologi, Stockholm 1924, Fig. 152); Hcsselager, Fyn 
(Öberg, a. a., Fig. 59). Samtliga ovannämnda ha gestus intecknad på 
hästens hals. Andra typer representeras av en brakteat från Sletner, 
Norge, framställande en hel ryttare med gestus, en brakteat från Lid
stad, Opland, Norge, vilken likaledes har en hel ryttare, en brakteat 
från Jonsrud, Välo, Norge (G. Gjessing, Hesten i förhistorisk kunst og 
kultus, Viking 1943, Fig. 3: 2), som har två armar med gestus framför 
profilhuvudet, en brakteat från Bäreberg, Västergötland, där hästens 
framfot är tydligt utformad som en människohand med tumme, en brak
teat från Lolland, Danmark, där en människohand med tumme är in
tecknad snett ovanför profilhuvudet (Atlas, Tab. V: 82). 

M Jfr P. C. J. A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, Leeuwarden 
1927, Pl. XXXIX: 3. 

23 Jfr Öberg, a. a., Fig. 74 och 118. Se även B. Nerman, Ulvsundabrak-
teaten — ett märkligt forntida guldfynd, Bromma Hembygdsförenings 
Årsskrift 1947, s. 3 ff. 
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denna mening. Särdeles intressant är sålunda framställningen 
av »kejsargestus» på den väl bekanta doppskon till en svärd
slida från det andra Nydamfyndet. Den är av silver och har en 
väl avvägd samt skickligt utförd dekor i genombrutet mönster. 
Längst upp ser man två varandra mötande människohuvud i 
profil och därunder två krökta armar med hand och uppstående 
tumme. Något organiskt samband mellan huvud och armar finns 
inte, vilket sålunda närmast bör kunna tolkas som ett försök av 
den germanska konstnären att renodla det ursprungliga ro
merska motivet, att endast s. a. s. återge dess innehåll. Dopp
skon från Nydam står tekniskt och konstnärligt på en mycket 
hög nivå och tål på det sättet väl att ställas vid sidan av äkta 
senromerska konstprodukter.24 När den dessutom i sin stil visar 
de mest påtagliga anknytningar till sådana, synes detta tyda på, 
att man på germanskt håll redan under ett relativt tidigt skede 
inte blott börjat efterbilda den romerska kejsargestus utan även 
börjat omforma dess innehållsliga beståndsdelar efter germanskt 
kynne. 

En liknande utformning kan iakttagas på det praktfulla sil
verspännet från Gummersmark, Själland, Danmark.25 Utom de 
två människofigurerna på den fyrkantiga huvudplattan finner 
man nämligen en egenartat stympad figur på ett fält mitt på 
fotpartiet. Denna figur består uteslutande av ett profilställt 
huvud, en arm med hand och ett ben.20 — På foten till ett silver
spänne från Hol, Inderöen, Norge, ser man bland rankor och 
djur även en människofigur med tydligt framhävd hand och 
tumme. 2T — Ett silverspänne från Vedstrup på Själland har på 
den fyrkantiga huvudplattan hand och tumme på två ställen 
insprängda i den övriga ornamentiken.28 — På guldhalsringen 
från Hannenov, Falster, har tummen placerats på framtassarna 
på ett uppifrån sett ödleliknande djur, och på ett guldmunbleck 
från Åmdal, Lista, Vest-Agder, Norge, finner man en knä-

" Jfr H. Stoll, Ein Schwert spätrömischer Zeit aus Vrasselt bei Em-
merich, Germania 1938, s. 247 ff., Taf. 48. 

2'' Åberg, a. a., Fig. 59. 
59 Man kan här observera den påfallande överensstämmelsen med en 

av de ovan omtalade guldbrakteaterna, Krause, a. a., Abb. 35. 
27 Åberg, a. a., Fig. 39. 
m Åberg, a. a., Fig. 60. 
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Fig. 12. Svärdknappar av förgyllt silver frän Grimeton sn, Halland. Silver-gilt 
sword pommels from the parish uf Grimeton, Halland. 

böjande man med profilställt huvud samt händer med klart 
markerade tummar.20 Hougen har bl. a. jämfört denna figur 
med pressblecksframställningen på glasbägaren i Snartemo V. 

På svenskt område vilja vi fästa uppmärksamheten vid två 
svärdknappar av förgyllt silver från Grimeton i Halland (fig. 12). 
En av dessa har det centrala partiet upptaget av två bandartat 
utdragna djur, vilkas huvuden gå om varandra på mitten och 
bita i varandras kroppar. Strax bakom varje djurs huvud skju
ter ut en arm med två armringar och en hand, som griper om 
det andra djurets kropp. En lång böjd tumme följer kroppen i 
dess längdriktning och liksom trycker till. Båda djuren ha på 
vardera siden en arm med hand och tumme samt ett människo
ben. Liknande har kompositionen varit på den andra svärd
knappen, av vilken numera endast ett fragment återstår. På 
detta ser man emellertid armen med hand och tumme på samma 
sätt som på den andra svärdknappen. 

Särskild uppmärksamhet förtjänar armringarna såväl på de-
nyssnämnda exemplen som på en mängd andra inom den antro-

29 Jfr J. Bröndsted, To guldhalsringe fra folkevandringstid, Fra Natio
nalmuseets arbejdsmark 1938, s. 29 ff., Fig. 5. — B, Hougen, a. a., Pl. IX: 3 
samt Fig. II. 
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Fig. 13, Deialj av likarmal spänne av brons från Ekeby, 
Mälsta sn. Uppland. — Detail of symmetrical bronze brooch 

from Ekeby, parish of Mälsta, Uppland. 

pomorfa stilen. Det visar sig nämligen, att även dessa äro ett 
särskilt karakteristikum, som gärna följer övriga antropomorfa 
stildrag. I det föregående ha vi sålunda nämnt bl. a. åtskilliga 
brakteater, där armarna ha tydligt markerade ringar kring 
handlederna. 

Ett likarmat spänne av silver från Ekeby, Uppland, har jämte 
Stil-I-djur ett myller av människoarmar och människoben, alla 
armar med ringar kring handleden och uppstående tummar 
(fig- 13).30 

Ytterligare ett likarmat silverspänne från Glllberga, Svenne
vad, Närke, har den ena armen avslutad med två öppna hand-
flator.31 

Därmed kan det vara nog med exempel tagna från nordiskt 
30 Åberg, a. a., Fig. 124. 
11 Åberg, a. a., Fig. 121. 
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Fig. 14, Detalj av dryckeshorn frän Tuplow, England. British museum, 
of drinking horn from Tuplow, Englund. British Museum. 

Detail 

område. Brita Alenstam har i en studie rörande två reliefspän
nen från Grönby i Skåne ventilerat åtskilliga andra antropo
morfa stildrag i Stil-I-miljö, såsom profil- och enfacevända an
sikten m. m., men det skulle föra för långt att här gå in på hela 
detta omfattande material.32 Må vi tills vidare endast konsta
tera, att det här rör sig om en rikt representerad variant inom 
Stil-I. 

Vi skola i ett senare sammanhang komma in på frågan om 
gruppens konst- och kulturhistoriska ställning — vilket är nöd
vändigt för att rätt kunna placera hornen från Söderby-Karl — 
men först skola vi åtminstone helt flyktigt beröra förhållan
dena inom ett annat Nordsjöområde, nämligen England. 

Ingen annan kulturkrets har i högre grad än den anglosaxiska 
upptagit de antropomorfa elementen i Stil-I, Med starka skäl 

32 Brita Alenstam, Zwei Reliefspangen aus Grönby, Skåne, Meddel. 
fr. Lunds universitets historiska museum 1949, s. 183 ff. 
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kan man instämma i Kendricks mening, att kejsargestus är en 
av de viktigaste stilbildande faktorerna i det äldre skedet av 
anglo-saxisk ornamentik, och man skulle som belägg för detta 
kunna anföra ett nära nog obegränsat antal exempel.'13 För att 
bibehålla kontakten med vårt egentliga ämne, vilja vi hä r att 
börja med hänvisa till ett av dryckeshornen i den berömda 
Taplowgraven (fig. 14). Ser man först på de trekantiga beslagen 
under de rektangulära randbeslagen, finner man, att dessa äro 
utfyllda med ett bandartat Stil-I-djur, vars främre extremitet ut
gör en krökt människoarm med ringar om handleden samt hand 
med tumme. Den senare är r iktad mot huvudet, vilket, som 
Kendrick redan framhållit, säkerligen är att uppfatta som ett 
starkt stiliserat människohuvud i profil, pryt t med en hjälm-
artad(?) huvudbonad. Även djurets bakre extremitet slutar med 
armringar samt hand och tumme. På de rektangulära beslagen 
ser man på ömse sidor om en mittrosett två likartade djur med 
samma antropomorfa detaljer, här ytterligare understruket av de 
två handflatorna närmast mittrosetten. 

På beslagen till ett av de andra dryckeshornen i samma grav 
finner man ansiktsmasker en face samt därunder två händer. 

•Dessa beslag äro utförda i pressbleck och bildfälten äro om
givna av pärlade bårder. 

En »applied brooch» från Barrington, Cambridgeshire, har en 
krans av profilhuvuden med tillhörande armar, vilkas händer 
ha kraftigt markerade tummar.34 — En annan »applied brooch» 
har en krans av Stil-I-djur, av vilka ett ha r en människoarm 
med armringar och hand med tumme, energiskt riktad emot 
huvudet.35 — Båda de senaste exemplen ha pärlade bårder och 
äro utförda i pressbleck. 

Till dessa exempel kan man så räkna en mängd andra av 
samma art eller något mera zoomorfiserade. Dryckeshornbeslag 
av pressade silverbleck i Dover museum ha samma karakte-
ristika med armar, händer och tumme, ett korsformat spänne 

33 Se Kendrick, a. a. 
31 Se E. T. Leeds, The Distribution of the Anglo-Saxon Saucer Brooch 

in relation to the Battle of Bedford, A. D. 571, Archaeologia 63, 1912, 
Pl. XXVII: 2. 

'"'Leeds, a. a., Pl. XXVII: 4. 
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från West Stow Heath, Suffolk, har kantdjur i Stil-I med hand 
och tumme samt kraftigt inramat profilhuvud, ett annat spänne 
från Mitchells Hill, Icklingham, har liknande dekor, och av 
samma ar t äro även kantdjuren på ett spänne i Canterbury 
museum samt från en av gravarna i Howletts.30 

Av alla dessa exempel på antropomorfa drag i den anglo
saxiska konsten skulle man till äventyrs kunna få den uppfatt
ningen, att det vore där denna konst egentligen hörde hemma, 
samt att de nordiska exempel, som vi tidigare nämnt, endast 
återspeglade en kulturell kontakt. Så kan emellertid knappast 
vara förhållandet. Det stadium av den germanska djurornamen
tiken, som går under namnet Stil-I, måste fortfarande betraktas 
som en nordisk uppfinning, och dess ursprungsområde är att 
söka vid den östra och ej den västra delen av Nordsjön. I full 
överensstämmelse med denna uppfattning står även det faktum, 
att de antropomorfa stildragen på nordiskt område äro mera 
påtagliga och ha en rikare variation än inom anglo-saxisk konst. 
Låt oss exempelvis endast jämföra beslagen på Taplowhornet 
med Rimestadsbeslaget. På det senare ha vi ypperligt karak
teriserade människoansikten, medan Taplowansiktena redan 
förlorat sin mänskliga karaktär. I övrigt är motivet så l ikartat , , 
att man mycket väl skulle kunna tänka sig det ena som förlaga 
till det andra, och därvid torde man vara nödsakad att ge Rime-
stadbeslaget prioritetsrätt . 

Även ett svenskt exempel förtjänar stort intresse, i detta 
sammanhang, nämligen ett svärdshjalt från Södermanland — 
Salin, Thierornamentik, fig. 496. — Det är bl. a. dekorerat med 
två fyrfotadjur i karvsnitt , som båda ha mänskliga profilhuvu
den. De stå djuren på Rimestadbeslagen mycket nära, samtidigt 
som de givetvis anknyta till djuren på våra dryckeshorn, och 
enligt vår mening föregripa djurformerna på Taplowbeslagen 
m. fl. inom den anglo-saxiska konsten. 

Jämför man sedan Taplowdjuren med exempelvis djuren på 
svärdknapparna från Grimeton, finner man åtskilliga stilistiska 
likheter, och zoomorfiseringen är ungefär lika långt driven, men 
å andra sidan äro Grimetondjuren av en art, som ej förekommer 

30 Dessa uppgifter äro tagna ur förf:s egna reseanteckningar. 
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på anglo-saxisk botten.37 Man skulle på detta sätt kunna plocka 
fram en hel serie av typer från nordiskt håll — många bland de 
exempel vi redan nämnt — som alla visa ett starkt stilistiskt 
frändskap med engelsk Stil-I, men som samtidigt klart ge vid 
handen, att det är på nordiskt område, som stilen genomlöpt sin 
första utveckling. Där ha vi ju dessutom hela raden av hela 
människofigurer och andra antropomorfa kombinationer, som 
inte förekomma i anglo-saxisk konst.38 

Den frågan uppställer sig då, när och i vilket sammanhang 
dessa nordiska impulser skulle ha träffat England. Helt natur
ligt tänker man därvid på den anglo-saxiska invasionen. Även 
om en viss germansk infiltration med all sannolikhet ägt rum 
tidigare på de brittiska öarna, torde man åtminstone så till vida 
kunna förlita sig på de skrivna källorna, som att de mest fram
trädande invasionsstötarna satt in omkring mitten av 400-talet. 
Andra hälften av detta århundrade skulle då vara den epok 
under vilken England mottagit de starkaste kulturella impul
serna från nordvästra kontinenten och från Norden. Hela detta 
område, således den östra Nordsjökretsen, hade vid denna tid 
utvecklat en konstindustri, som var starkt förankrad i den sen
romerska, och den äldsta anglo-saxiska konsten i England är 
ett typiskt utslag av samma konstindustri, omplanterad i ett 
nytt område. Från nordvästra kontinenten kommer bl. a. de lik
armade spännena med rankor i karvsnitt och senromerska kant
djur jämte andra stilelement, därifrån komma även de runda 
skivfibulorna med pressbleck o. s. v. Från det nordiska Nordsjö-

37 Däremot finner man i anglo-saxisk djurornamentik, lika ofta som 
i nordisk, människoben insprängda i ornamentiken. Svärdknapparna från 
Grimeton kunna här bilda ett gott nordiskt exempel, medan vi från 
England bl. a. kunna nämna ett spänne med fyrkantig huvudplatta frän 
Chessel Down. Se W. A. von Jenny, Die Kunst der Germanen im friihen 
Mittelalter, Berlin 1940, Taf. 77. 

38 Att peka på något bestämt nordiskt område, varifrån de stilistiska 
impulserna ha kunnat utgå, är ännu inte möjligt på annat sätt, än att 
det givetvis måste ha anslutit till Nordsjökretsen. Till denna räkna vi 
då även Sydskandinavien med Jylland och de danska öarna. Tills vidare 
är man böjd för att ge ett visst företräde just för detta sydskandina
viska omräde, även om man fär hålla i minnet, att konstkretsarna där 
sedan länge uppehöllo den livligaste kontakt med längre norrut invid 
Nordsjön belägna verkstäder. 
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området kommer djurornamentiken i egentlig mening. Redan 
den grupp av anglo-saxiska arbeten, som sedan länge ansetts 
bilda ett förstadium till den engelska Stil-I, har typiska nor
diska motsvarigheter. Vi tänka härvid exempelvis på ett par 
runda spännen med silverbleck, påträffade i en grav vid St. 
John's Cricket Field, Cambridge, med en krans av naturalistiska 
fyrfotadjur.39 Att dessa stå senromerska djurframställningar 
mycket nära, har ofta påpekats, men ännu närmare synas de stå 
sådana djurfriser som bl. a. på några av silverblecken i fyndet 
från Lilla Jored, Bohuslän. Lägg sålunda märke till det plastiska 
i utförandet samt de mellan och under djuren uppslagna buck
lorna. Eller observera djurfriserna på ett flertal sydengelska 
runda silverspännen av typ Leeds, Early Anglo-Saxon Art, 
Oxford 1936, Pl. II—III och jämför dessa med djurfrisen på 
silverspännet från Hol, Inderöen, Norge.40 Det är ej mycket 
sannolikt, att detta tidiga nordiska spänne skulle vara inspirerat 
av de nämnda engelska, utan snarare borde motsatsen vara 
fallet. Senare än under andra hälften av 400-talet torde en 
sådan påverkan knappast ha ägt rum, och till den tiden vilja vi 
även förlägga impulserna till de antropomorfa inslag, som karak
terisera engelsk Stil-I. 

Även om detta kan förefalla som ett tämligen svävande kro
nologiskt antagande, vinner det ett väsentligt stöd av det före
fintliga nordiska materialet. Må vi exempelvis endast erinra oss 
doppskon från Nydam, Gummersmarkspännet eller spännet från 
Hol i Norge. De bära alla färska spår av senromerskt inflytande 
och kunna inte skjutas alltför långt framåt i tiden. Ingen torde 
kunna förneka, att de tillhöra ett av de tidigaste stadierna i 
Stil-I och väl därmed en motsvarande tidig del av 400-talet. 
Stor uppmärksamhet förtjänar i detta sammanhang det hög
intressanta hacksilverfyndet från Höstentorp i Danmark, vars 
stil i stort sett har samma karaktär som.det bekanta Sjörup-
fyndets och av allt att döma placerar detta stilstadium till förra 
hälften av 400-talet.41 

Man kan emellertid även på annat sätt få vissa hållpunkter 
3S Se Leeds, a. a., s. 191. 
40 Holspännet avbildat hos Åberg, a. a., Fig. 39. 
1,1 Jfr Norling-Christensen, a. a. 
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på den antropomorfa stilens kronologiska ställning. En genom
gång av det förefintliga materialet visar nämligen, att den med 
förkärlek uppträder tillsammans med stilelement, som av en 
enhällig forskning betraktas som tidiga drag av utvecklingen. 
Dit hör bl. a. sådana detaljer som rankor i karvsnitt, realistiskt 
formade randdjur m. m., som äro direkt inspirerade av den 
senromerska konstindustrien. Hougen har observerat en annan 
detalj, som tydligt skiljer Stil-I i dess äldre utvecklingsfas från 
den yngre, nämligen reliefens mjukhet och plasticitet.42 Även 
detta stildrag är mycket karakteristiskt för den antropomorfa 
stilen. Därtill kommer kompositionernas fasta uppbyggnad och 
organiska sammanhållning. Man möter inte här några våldsam
mare tendenser till upplösning eller det svårtolkade virrvarr av 
band och djurkroppar, som är utmärkande för Stil-I i dess yngre 
stadium, och även om den antropomorfa stilen säkerligen kan 
fördelas på såväl äldre som yngre arbeten, torde den sålunda 
som företeelse i stort sammanfalla med den äldre utvecklingen 
av Stil-I. Man kan för övrigt lägga märke till att de antro
pomorfa stildragen äro ytterst sällsynta under Stil-I :s yngre 
skede. Det torde slutligen knappast behöva påpekas, att redan 
den omständigheten, att den antropomorfa stilen helt bygger 
på senromerska impulser, torde utgöra en viss borgen för, atl 
den stod i ganska nära kontakt med den senromerska kultur, 
som under 400-talet var i snabbt utdöende. 

Alla dessa skäl synas oss tala för, att den antropomorfa stilen 
bör ha haft sin högblomstring under 400-talet med början under 
en tidigare del av århundradet och eventuella kvarlevor fram 
emot 500, för Englands vidkommande säkerligen även senare. 
Med denna aspekt förefaller det nordiska materialet få en i alla 
avseenden naturlig miljö och bakgrund, samtidigt som stilens 
överförande till England sammanfaller med historiskt kända 
data. 

Det är nu tid att återgå till dryckeshornen från Söderby-
Karl. Att ornamentiken på de stora pressblecken tvångslöst an
sluter till den antropomorfa stilen inom den germanska nord
sjökretsen, torde vid det här laget vara fullt klarlagt, och hor
nen å sin sida ge ytterligare bärkraft åt våra ovan gjorda krono-

42 B. Hougen, The migration Style in Norway, Oslo 1936. 
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logiska antaganden. Som vi ha sett i det föregående tillhöra 
hornen typologiskt en grupp, som genom flera säkra fyndkom
binationer kan placeras till tidsrummet 350—450. Inom denna 
fyndmiljö uppträder även en på romersk grundval vilande rik 
pressbleckornamentik, som direkt anknyter till pressblecken 
på hornen. Vi ha vidare funnit, att denna konstindustri är ut
märkande för den germanska nordsjökretsen, och därmed synes 
hornens kulturhistoriska förankring vara till full evidens klar
lagd. Såväl typ som teknik och stil torde binda dem i varje fall 
inom 400-talets ram, och därmed erhåller den antropomorfa sti
lens placering till 400-talet en i våra ögon avgörande bekräf
telse. Ett stort antal dryckeshorn från 500- och 600-talen äro 
nämligen kända, framför allt i England, och de avvika samtliga 
till sin typ från Söderby-Karl-hornen och dess grupp. 

Att för närvarande närmare precisera hornens placering inom 
400-talet torde vara ganska vanskligt. Hur mycket nitrader, 
pressblecksrosetter och inte minst själva horntypen än synes 
draga tillbaka dateringen, förefaller det som om ornamentiken 
på de stora pressblecken knappast skulle tillåta en tidigare da
tering än till andra hälften av århundradet, — men ej heller 
senare. Dessa pressblecks antropomorfa stil är redan betydligt 
avancerad, och plasticiteten röjer sig över huvud taget endast 
i de nedre bleckens profilhuvuden och djurlemmar. Så vitt vi 
nu kunna se, vore det sålunda rimligt, att placera dryckeshornens 
tillverkning till andra hälften av 400-talet, d. v. s. till en tid, 
då det senromerska arvet ännu kunde återspeglas i germansk 
konst utan alltför många förvirrande tillsatser, och till en tid, 
då den antropomorfa stilen hade sin högkonjunktur på nordisk 
botten. 

Om det nu skulle visa sig, att denna slutsats är riktig, skulle 
man i själva verket stå inför lösningen av en hel del problem, 
som hittills sysselsatt forskningen. Här vilja vi endast mera an
tydningsvis beröra några av dessa frågor. 

I en mycket förtjänstfull avhandling har G. Arwidsson bl. a. 
behandlat frågan om Vendeltidens pressbleck samt deras för
historia.43 Med klar blick för sammanhangen har Arwidsson där 
sökt upprätta samband mellan den äldre Vendeltidens arbeten 

43 G. Arwidsson, Vendelslile, Email und Glas, Uppsala 1942. 
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Fig. 15. Bronsbeslag med pressbleck från IIassle-Bösarp, Skåne. — Bronze 
mountings, wilh embossed plates, from Hassle-Bösarp, Skåne. 

och den senromerska pressblecksindustrien. Kontinuitet i ut
vecklingen har hon emellertid endast kunnat mera klart påvisa 
för nordvästra kontinenten och det anglo-saxiska England. Inom 
nordiskt område har nämnda förf. fått nöja sig med ett ytterst 
sparsamt företrätt och därtill ringa beviskraftigt material. Ge
nom påträffandet av hornen i Söderby-Karl har denna brist nu 
till väsentliga delar blivit avhjälpt, och vi kunna lättare orien
tera oss inom det hos Arwidsson så vanlottade 400-talet. Det 
behöver ej tilläggas att Arwidssons bevisföring därvid torde till 
fullo bekräftas, ja, vida utöver de mått, man tidigare kun
nat ana. 

Att hornens pressbleck anknyta till de senromerska torde 
nämligen inte behöva ytterligare betonas, och om vi nu förlägga 
hornens tillkomst till 400-talets andra hälft, torde väl detta även 
rimligen föra med sig att svärdet i Snartemo V, Rimestads-
beslagen m. m. placeras till ungefär samma tid. Andra hälften 
av 400-talet skulle därmed erhålla ett ganska rikt material av 
pressbleckornamentik, och man kan dessutom komplettera lis
tan med några av Arwidsson förbisedda pjäser. I fyndet från 
Hassle-Bösarp i Skåne ingår sålunda ett långt bronsbeslag med 
dekorativt påsatta pressbleck (fig. 15). De äro utrustade med 
pärlbårder och ovala, pärlade rosetter, och fyndet torde tillhöra 
en tidig del av 400-talet. Liknande dekor har ett svärdslide-
beslag från Steigen, Nordland, Norge, samt ytterligare ett 
svärdslidebeslag i enklare utförande från Herre, Voss, Horda
land, Norge.44 

Fram till Snartemosvärdet och hornen från Söderby-Karl kan 
man således utan svårighet följa den senromerska pressbleck-
traditionens fortlevande på nordisk botten. Med de senast 
nämnda exemplen befinna vi oss emellertid fortfarande i Stil-I-

44 Jfr P. Fett, Arms in Norway between 400 and 600 A. D., Bergens 
Museums Årbok 1938, Nr. 2, Fig. 79 och 81. 
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miljö, om nu detta i och för sig inadekvata uttryck tillätes. Men 
hur finner man då övergången därifrån till den äldre Vendel
tidens pressbleck, som ju uppträda i lika utpräglad Stil-II-miljö. 
Även på den punkten lämna hornen från Söderby-Karl ett ovan
ligt intressant svar, och därmed äro vi inne på ett annat stort 
problem, nämligen frågan om förhållandet mellan Stil-I och 
Stil-Il samt frågan om den senare djurstilens ursprung. Här är 
inte platsen att gå in på en mera djupgående penetration av 
detta omfattande och livligt debatterade problem. Vad man kan 
vara fullt enig om är emellertid, att Stil-Il i dess äldsta upp
trädande karakteriseras av en sträng regelbundenhet i komposi
tionen, där spegelsymmetriska och diagonalsymmetriska mön
ster spela en framträdande roll jämte enkla vågband, okompli
cerade flätor m. m., i vilka inkomponerats rytmiskt avvägda 
djurhuvuden, djurben o. s. v. Inskränkte man karakteristiken 
av Stil-Il endast till dessa element, skulle pressblecken från 
Söderby-Karl utan vidare höra dit, och det är framför allt ur 
denna synpunkt, som de kunna placeras som föregångare till 
Vendeltidens pressbleckindustri. Ett eller annat mellanled sak
nas möjligen ännu, men redan nu kan man utan svårighet följa 
traditionens fortlevande på denna punkt. 

Detta rullar upp frågan om Salins andra stil, som enligt vad 
man inom vida forskarkretsar söker göra gällande, för sin första 
utformning var beroende av mediterran entrelac. I mera till
spetsad form har man rent av sökt hävda, att Stil-Il skulle ha 
sitt ursprung hos langobarderna, vilka skulle ha varit de första 
som utnyttjat denna entrelac i djurornamentiken. Söderby-Karl-
hornen synas jäva denna uppfattning, eftersom de såväl i fråga 
om komposition som bandornamentik ha typisk Stil-II-karaktär. 
Helt annorlunda skulle det givetvis ställa sig, om det till även
tyrs skulle visa sig, att hornen i det föregående blivit felaktigt 
placerade i stilistiskt och kronologiskt avseende, sålunda att de 
i själva verket borde föras till tiden omkring slutet av 500-
talet. För att hävda en dylik datering torde det emellertid krä
vas särdeles kraftiga och utslagsgivande argument. 

I den mån man nu kan se fördomsfritt på denna fråga, före
faller det, mot bakgrunden av hornen från Söderby-Karl, som 
om Stil-Il i dess äldsta uppenbarelseform närmast skulle vara 
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en nordeuropeisk angelägenhet, som efter hand även påverkat 
den kontinentala utvecklingen.45 Klart står väl även numera, att 
Stil-Il direkt bygger på redan i Stil-I förefintliga former såväl 
motiviskt som kompositionellt, och det enda exempel, nämligen 
Söderby-Karl-hornen, som vi här kunnat appellera till som för
bindelselänk, skall säkerligen med tiden kunna utökas med åt
skilliga andra. Vi skola återkomma till denna fråga i en senare 
studie. 

Vendelkulturens till synes plötsliga framträdande med ett 
rikt och mångskiftande material har ofta väckt arkeologernas 
förvåning. Man har sökt efter den bakgrund, mot vilken Vendel
tidens konstnärliga högblomstring skulle kunna avteckna sig, 
och allvarliga försök ha gjorts att såväl i den senromerska som 
i den äldre folkvandringstidens miljö finna förutsättningarna 
för den senare utvecklingen.40 Torftigheten i det föreliggande 
materialet har emellertid inte hittills krönt dessa försök med 

4'J Samtliga forskare, som varit inne pä frågan om Stil-Il:s uppkomst, 
ha väl hittills varit i stort sett eniga om, att stilens ursprung vore att 
söka på kontinenten. Samma uppfattning kommer även till uttryck i 
mitt eget arbete, »Kunstprobleme der Merowingerzeit», Stockholm 1939. 
Ett mera fördjupat studium av det europeiska materialet synes emeller
tid inte bekräfta denna mening. Forskningen har här råkat på fel spår, 
synbarligen och framför allt på grund av två omständigheter. Dels har 
man överdrivit betydelsen av kontinental, särskilt mediterran, entrelac 
för Stil-II i dess äldsta framträdande, dels har man pä nordiskt om
råde inte funnit tillräckligt bärkraftiga exempel för belysande av den 
eventuella kontinuiteten i stilutvecklingen mellan Stil-I och Stil-II. På 
den första punkten har redan Sune Lindqvist och efter honom flera av 
hans efterföljare gått till häftig attack, bl. a. genom påvisandet, att 
äldre Stil-II lika väl kan bygga pä kompositionsformor lånade från sen
romersk konst, såsom löpande hund-motiv, enkla flätband m. m. Beträf
fande den senare punkten kan man nu placera hornen frän Söderby-Karl 
som ett betydande argument emot teorien om Stil-II:s kontinentala ur
sprung. 

4" Den främste talesmannen för dylika synpunkter är S. Lindqvist, som 
redan i sitt arbete 1926, Vendelkulturens ålder och ursprung, gör ett all
varligt försök att teckna bakgrunden för 400- och 500-talens nordiska 
konstutveckling. Efter honom ha följt en lång rad andra författare. 
Bland dessa vilja vi här endast nämna tvä, vilkas arbeten kunna sättas 
i ett mera direkt samband med föreliggande undersökning, nämligen 
G. Arwidsson, a. a., samt B. Almgren, Romerska drag i nordisk figur
konst från folkvandringstiden, Tor 1948, s. 81 ff. 
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någon större framgång. Dryckeshornen från Söderby-Karl synas 
oss i detta avseende ha en väsentlig förtjänst, så till vida som de 
knyta samman åtskilliga av de trådar, som hittills hängt lösa. 
Med utgångspunkt från dryckeshornen ha vi vunnit kontakt 
med 300-talets fina konstproduktion sådan den representeras i 
gravfynden från Tibble och Fullerö. Redan under denna tid ha 
vi rä t t at t räkna med uppländska eller i varje fall östsvenska 
verkstäder som leverantörer av de arbeten, vilka här komma 
i fråga. Och att denna verkstadskrets i sin tur varit starkt bun
den vid konstutvecklingen i Sydskandinavien med de danska 
öarna samt östra Nordsjöområdet, ha vi kunnat konstatera. 
Dryckeshornen från Söderby-Karl visa, att denna kontakt med 
Nordsjökretsen fortlevat även under 400-talet. Det torde näm
ligen vara högst sannolikt, a t t hornen tillverkats i någon upp
ländsk verkstad. Inte minst stödes denna uppfattning därav, att 
det l ikarmade spännet från Ekeby med dess antropomorfa de
taljer är ett östsvenskt, ehuru starkt västligt inspirerat arbete. 
Som belägg för den fortsatta östsvenska eller snarast upp
ländska verkstadstraditionen kan man även anföra den brakteat-
grupp, som bildas av guldbrakteaterna från Ulvsunda och Sö
derby i Uppland.47 Att dessa utgått från en lokal uppländsk 
verkstad, torde vara högst sannolikt, och det är mycket påfal
lande, att även dessa brakteater stilistiskt förete de mest uppen
bara anknytningar västerut, till Norge och till Nordsjökretsen. 
Allt synes sålunda tala för, at t i östsverige, snarast Uppland, 
redan under 300-talet grundlagts en konstindustri som under 
ständig kontakt med den germanska Nordsjökretsen så små
ningom övergår att tjäna Vendeltidens praktälskande stor
bönder. 

S U M M A R Y 

Wilhelm Holmqvist: The Drinking Horns from Söderby-Karl Parisli. 
It is impossible to say definitely whether the mountings for the two 

drinking horns found in the summer of 1949 by some labourers in the 
parish of Söderby-Karl in Uppland have formed part of the furniture 
of some ancient grave of not, but in any case they are worthy of the 
greatest interest. Bronze strips are soldered to the outsides of the two 

47 Jfr B. Nerman, Ulvsundabrakteaten — ett märkligt forntida guld
fynd, Bromma Hembygdsförenings Årsskrift 1947, s. 3 ff. 
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cylindrical rims and the only fcrrule preserved. These strips are silver-
plated, and served to strengthen as well as to ornament lhe drinking 
horns. Richly ornamented bronze plates are fitted between these strips. 
The horns are of a type related to the very characteristic group repre-
sented in the grave finds from Veien, Setrang and Avaldsnes in Norway, 
Juelstrup in Denmark, e tc , which may all be dated to between 350 and 
450 A. D. The horns from Söderby-Karl will hardly be as old as that, 
nor can they be much younger. Stylistically and technically the embossed 
plates are closely assodated with the craftmanship based on western 
Roman art met with in the 4th and Sth centuries, more espedally in the 
Teutonic North Sea districts. The Norwegian grave finds mentioned 
above, for example, also include art ides with embossed patterns of the 
same kind, which favours a relatively early dating of our drinking horns. 
The embossments of the large plates alone give at first glance an impres
sion of being of låter date. Their ornamentation is of a Style I character 
of a special kind containing distinctly antropomorphous details. This an-
tropomorphous variant of Style I is typically westerly. It is found in 
almost all the Teutonic North Sea districts, and eventually became the 
dominant style in Anglo-Saxon England. Its most primitive forms are 
found in south Seandinavia and in Norway, however, and everything 
points to this style's having originated there. The antropomorphous Style 
I shows no widespread tendency to degeneration in Seandinavia, where 
all its forms are strikingly fresh and well organized. It is moreover found 
in environments and connections which in several respects are of early 
types. Hence we may condude Ihat it dates from the earlier stage of 
Style I, i. e. probably from the Sth century. 

It is not merely their westerly type, technique, and ornamentation that 
make the drinking horns from Söderby-Karl interesting to us. The use 
of plates, e tc , also connects them with the Uppland craftsman represen-
ted by the large grave finds at Tibble and Fullerö. Their ornamen
tal art also links them up with the Uppland bracteates from Sö
derby and Ulvsunda, and the regular interlacing of bands and diagonal 
symmetries of this style are finally precursors of the embossed plate 
décor of Style II characterizing the early material from Vendel and Vals-
gärde in Uppland. Apparently, we are here justified in assuming a conti-
nuous traditional craft in Uppland right from the 4th century well into 
Vendel times. 
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