
Några ord om bonaden från Skog
Lindqvist, Sune
Fornvännen 182-185
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1951_182
Ingår i: samla.raa.se



SMÄRRE MEDDELANDEN 

NÅGRA ORD OM BONADEN FRÅN SKOG 

Bonaden från Skog har förklarligt nog varit föremål för livlig diskus
sion, som funnit god vägledning i Erik Salvéns grundligt utredande av
handling därom år 1923. Skilda forskare ha haft olika utgångspunkter, 
men det förefaller som om de efter hand väl ensidigt begränsat sig till 
jämförelser med yngre företeelser. Även om det forntida perspektivet 
varken av Salvén eller andra lämnats ur räkningen torde det därför 
vara på tiden att en arkeolog, som frestas till motsatt ensidighet, nu 
griper till orda. 

Gent emot ett nyligen i denna tidskrift (1949, s. 330 ff.) av Vivi Syl
wan gjort försök att datera den sent på grund av lejonens förekomst 
kan envar arkeolog omedelbart rikta gensagor. Ej bara i Orienten och 
det därav starkt influerade Västeuropa utan också i Norden var lejonet 
en välkänd, dekorativt nyttjad figur såväl före som under vår vikinga
tid. Från Danmark kan t. ex åberopas den stora Jellingstenen med ett 
praktfullt lejon, placerat som pendang till den Korsfäste och sålunda 
gärna tolkat som en symbol för hedendomen. Att en orm liksom fjättrat 
lejonet genom att slingra sig kring dess lemmar underlättar tolkningen 
och stödjer dess tillämpning även vid betraktande av flera likartade, 
men efter hand allt mindre lejonartade, alltjämt fjättrade djur på andra 
runstenar, vilka förmodats markera missionsarbetets fortskridande upp 
till Sveabygderna (jfr ATS 22: 1, s. 84 ff.). Här möta de en föga yngre, 
likartad grupp lejon, uppträdande såväl på över Ryssland importerade 
arbeten som pä inhemska efterbildningar, i båda fallen mestadels silver
skålar (T. J. Arne, La Suéde et 1'Orient, 1914, s. 171 ff.). 

Vikingatida textilier visa också lejonbilder. Det i Aarböger f. nord 
oldkynd. og hist. 1869, s. 203 ff. utförligt publicerade och väl avbildade, 
av Bröndsted i Acta archaeol. 7, 1936, s. 107, till »dose of lOth Century» 
daterade fyndet ur Bjerringhöj i Mammen nära Viborg i Jylland inne
håller såväl en troligen importerad vävnad med ett ganska naturalis
tiskt tecknat lejon som en sannolikt inhemsk med tvä naivt utförda fyr-
fotingar. Ehuru zoologiskt obestämbara, röja de senare genom sin 
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heraldiska uppställning, att de bero av en förebild, vara djuren sanno
likt varit lejon. Även för rikare ornamentik i trä, ben, horn och brons 
har lejonet flitigt nyttjats, emellanåt i påfallande naturalistisk form. 
Detta gäller ej endast för Danmark utan även för t. ex. Gotland, Vest
fold (Oseberg) och andra delar av skandinaviska halvön. 

Det kan vara skäl att här erinra om ett uttalande av Hans Dedekam, 
s. 42 i To textilfund fra folkevandringstiden, Bergens mus. arb. 1924—25, 
hist.-antikv. r. 3, s. 42. Vid jämförelse mellan djurfiguren å en textil 
från Snartemo II och flera dylika ä en från Evebö finner han de sist
nämnda (som är äldst) stå »naturalistiska» förebilder närmare och be
tecknar den förra som en vidareutveckling i textil riktning, samtidigt 
den direkta stamfadern till de omkr. 300 år yngre, ornamentalt behand
lade djurformerna pä vissa Osebergstextilier. Dedekam räknar fynden 
från Evebö och Snartemo som »prove paa den norske tekstilkunst i 
folkevandringstidens förste halvdel, der direkte er fortsat ned i vikinge
tiden og naadde en saa merkelig rig blomstring paa Osebergfundets tid». 
I denna slutsats instämmer jag tillfullo och förutsätter, att denna lång
variga textiltradition delats eller funnit sin parallell på svensk och gut
nisk sida. Jag kan visserligen ej nu åberopa så många svenska fynd 
frän de äldre skedena. Men Valsgärde har givit åtskilligt, bl. a. i den 
av Greta Arwidsson omsorgsfullt publicerade båtgrav 6 frön mitten av 
700-talet. Där äro, tyvärr huvudsakligen endast genom mycket små frag
ment, minst 17 olika ylle- och linnevävnader representerade, däribland 
snärjväv med mönstertrådar av ull på ett underlag av tuskaftat linne. 
Någon riktig bildframställning kunde Greta Arwidsson visserligen ej 
konstatera här, men väl ett bårdmönster, som har direkta motsvarig
heter både i Oseberg och på bonaden från Skog. 

Ifrågavarande tradition med rötter i folkvandringstid har efter all 
sannolikhet fortlevat fram till tiderna för tillverkning av bonaderna 
frän Skog och överhogdal. Gång efter annan har den friskats upp ge
nom nya lån från det kristna Västeuropa eller med stöd av i östervåg 
förvärvade textilier. Att en rik figurkonst, som kunnat nyttjas textilt, 
funnits på Gotland, torde dessutom vara säkert. Den speglas av allt att 
döma ä talrika där påträffade bildstenar. Starkt standardiserade före
falla de bildscener vara, som uppträda pä öns monument av detta slag 
omkr. 700. Man kan därför räkna med ett än tidigare blomstringsskede 
för den gutniska bildkonsten. Samma figurer fortleva, tillökade med 
nya motiv, på 800-talets monument och gå igen ännu på vissa av 1000-
talets, men då i än längre driven stilisering och mer stereotypiserad ut
bildning, måhända resultatet av långvarig reproduktion på textilier, vil
kas teknik ju befordrat en dylik, naiv omvandling. På den sannolikt 
till början av 1000-talet hörande kiststenen Ardre I uppträder sålunda en 
otvivelaktig ryttare — på åttafotad häst — i nära nog samma besynner
liga ridställning som kännetecknar ett flertal »ryttare» å Skogbonaden. 

Endast nya, mycket bestämda indicier kunna därför, såvitt jag för-

183 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

står, rubba tilltron till den lockande tanken att Skogbonaden utgör (en 
replik? av) en komposition, vari på sätt, Salvén i huvudsak klarlagt, 
den i Sveabygderna och deras nordliga utlöpare förda striden mellan 
den gamla och nya tron symboliskt framställes ur kristen synpunkt, 
ännu medan denna strid var aktuell. 

För dateringen särskilt viktiga detaljer äro huvudbetäckningarna pä 
de tre i större format utformade männen å bonadens vänstra ända. 
Thordeman synes i Fornv. 1948, s. 123 ff. ha givit den bästa hjälpen 
till deras rätta tydning och därmed ett nytt, värdefullt stöd för Salvéns 
ursprungliga datering av bonaden till tiden 1050—1150. 

I detta sammanhang kan jag ej underlåta att resa opposition mot den 
enligt vad som uppgivits numera allmännast omfattade åsikten, att nyss
nämnda tre stora gestalter skulle föreställa de tre gudarna i Uppsala 
tempel (jfr Fornv. 1935, s. 257 ff., 1949, s. 330 f.). Jag ansluter mig tvärtom 
till den äldre uppfattning, sorn låtit dem representera kristendomen. Ur 
idéinnehållets synpunkt vore sådana gestalter lika väl motiverade som 
hednagudarna. Bonaden har, att döma av dess i övrigt erkända, sym
metriska komposition, säkerligen kunnat erbjuda en lika god plats ät de 
senare, nämligen i den andra, tyvärr avrivna och förlorade ändan! 
Kanske hade hednagudarna fått en sådan gestaltning, att de med tiden 
befunnes vara alltför anstötliga. Det gåve en mycket god förklaring 
till stympningen, ehuru denna förvisso också kan bero av mången an
nan orsak. 

Svårare är naturligtvis avgöra, vilka kristna gestalter man velat fram
ställa. Det har gissats på heliga tre konungar, eller tre martyrer, even
tuellt Nordens tre helgonkonungar, vilket sistnämnda ju endast en 
ganska sen datering medgåve. Logiskt riktigast vore emellertid att upp
fatta dem som den kristna treenigheten — om nu detta vore möjligt. 
Att man i ös t ra Aros tidigt helgat en kyrka just åt den bör i varje 
fall ha föranlett mången predikant att ställa den som motsats till den 
hedniska treenigheten i Gamla Uppsala. Men ägde man redan då här i 
landet en allmänt känd bildlig framställning av den förra?1 Om icke, 
så ställdes bonadens tillverkare onekligen inför en svår uppgift. Det 
kan åtminstone ha originalitetens intresse att söka tyda bilderna på detta 
sätt: längst till vänster för åskådaren ses Fadern, fullväpnad i sin egen
skap av allsmäktig hämnare, i mitten Sonen med kors och palmkvistar, 
till höger Anden, som likt mången dåtida förkunnare häller en stav i 
ena handen, i andra handen något som uppfatlats som en spade eller 
pung, men kanske är en bok (bibeln), om man redan på den tiden hade 
sådana från den yngre medeltidens helgonbilder välbekanta band, vil
kas skinn fortsatte utanför pärmarnas kanter till ökat skydd för inne-

1 Att man kan räkna med andra kompositioner än den, som under vär 
yngre medeltid var övlig här i landet, framgår redan av de upplysningar 
från ortodoxt område, Carl-Axel Moberg lämnat i denna tidskr. 1948, 
s. 341, not 6. Det är ej min avsikt att närmare utreda denna fråga. 
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hållet och behändigt att hålla i för en kringvandrande förkunnare, som 
ständigt måsto föra med sig åtminstone ett tungt breviarium. Eljest den 
»bursa», vari missionärerna buro sin bibel. 

Tydningen är djärv, men näppeligen mer långsökt än den motsatta, 
detta ehuru dåtidens människor böra ha haft ett klarare begrepp om 
de hedniska gudarnas utseende än om de kristnas. 

Bonaden har enligt Salvéns utredning vävts från höger mot vänster. 
Kanske började väverskan alltså »historiskt sett» riktigt: med hedna
gudarna, fortsatte så med den stora scen, som visar de hedniska mak
ternas anfall mot den kristna församlingen; sist vävdes — kanske först 
efter långvarig tvekan om rätta utformningen — bilden av den Treenig
het, hon satte sin lit till för den slutliga segern. 

Sune Lindqvist 

GULDARMRINGEN FRÅN VANSÖ 

I december månad 1950 förenades med Statens historiska museums 
samlingar en präktig vikingatida armring av guld, vilken i augusti 
månad samma är hittades av fru Naima Stenström, Strängnäs, på en 
åker under Kinger i Vansö socken, Fogdön, Södermanland1. Fyndet är 
remarkabelt, utan direkt motsvarighet i vårt på guldarmringar från vi
kingatid rätt välförsedda bestånd, och skall därför här göras till före
mål för en kortare anmälan. 

Fyndplatsen äger betydande intresse. Efter att tidigare ha varit in
hägnad betesmark uppodlades området vid sekelskiftet. Själva fynd
lokalen är belägen ca 750 m väster om gården Vicksberg samt ca 600 
m norr om det nu igenslammade men ännu så sent som i början av 
1700-talet farbara Eldsundet, vilket förenade Strängnäsfjärden med 
Söderfjärden och förlänade namnet Fogdön dess geografiska berätti
gande. Enligt älskvärt meddelande av Riksantikvariens ombud i Sträng
näs, konstnären Z. Faith-Ell, befinner sig fyndplatsen ca 3 m över 
Mälarens yta, innebärande, under förutsättning att höjden är riktigt 
angiven och om man räknar med en kontinuerlig landhöjning i denna 
trakt av 35—40 cm pr århundrade, att stället omkring år 1 000 e. Kr. 
troligen befunnit sig strax invid eller något under vattenytan. Ca 1 km 
sydväst om sagda åker är den bekanta Gökstenen belägen och ca 1 300 m 
åt öster ligger fyndplatsen för en hösten 1949 strax söder om Lagnö by i 
sluttningen ned mot Eldsundet anträffad runsten, den enda kända från 
Vansö sn, förtäljande om en sörmlänning, som lyktat sitt liv »i öster-
väg».2 Som ett kuriosum kan slutligen anföras att det forna Eldsundets 
djupaste parti numera upptages av en långsmal, nästan igenvallad liten 

1 SHM inv. nr 24417. 
2 Sven B. F. Jansson, Några nyligen uppdagade runstenar, Fornvännen 

1950, s. 343. 
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