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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

det. När problemet rörande den fyndlösa tiden 30 år senare åter blev aktuellt 
förbisåg man att frågan redan varit före. I den ovan refererade diskus
sionen, som fördes i anslutning till maglemosefyndet, söker man förgäves 
eller en hänvisning till Torells u t ta lande. Vad som säges i detta är till 
innehållet identiskt med vad Sarauw y t t ra r om maglemosefyndet, formu
leringen i det senare er inrar delvis om det förras. Insikten om ett nytt 
avsnitt i Nordens stenålder var sålunda icke ny. Även om beteckningarna 
i-ro nya — friihncolitisk, promegalitisk, epipaleolitisk — så avses samma 
sak övergångs- eller mcllanskedet mellan paleolit ikum och den slipade 

flintans tid. När beteckningen mesoli t ikum eller mesolitisk stenålder började 
att t i l lämpas i ett större, europeiskt sammanhang är svårare att avgöra. 
Kanske levde den i det fördolda. Man möter den emellertid i Ohermaiers 
Der Mensch der Vorzeit, vars företal har årtalet 1912. F. n. gäller diskus
sionen icke huruvida cn inellanstenåldcr existerat u tan dess avgränsning, i 
synnerhet bakåt mot paleolit ikum, föranledd av Schwantes arbe te : Das 
Bell als Schelde zwischen Paläol i thikum und Neoli thikum;" det senaste 
inlägget i denna diskussion är samme författares här tidigare nämnda 
uppsats ; Wann endete das Paläol i th ikum? 

Nils Niklatton 

' Archiv fur Anthropologie. Neue Folge. Bd 22. 1925. 

DRYCKESHORN I DEN S. K. ODENSHÖGEN 

I GAMLA UPSALA 

1 sir avhandling Uppsala högar och Ottarshögen (Kungl. Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademien, monografier nr 23, 1936) har Sune Lindqvist 
sid. 170 ff. publicerat en rad starkt eldskadade smärre ornerade fragment 
av metallhleek ifrån den östligaste av de tre Kungshögarna, den s. k. Odens
högen, vid Gamla Upsala. Utom de av Lindqvist avbildade förekomma (jfr 
a. a. sid. 173) även åtskilliga andra, både ornerade och oornerade. Lindqvist 
framlägger ingen åsikt om, lill vad slags föremål dessa bleck hört. Däremot 
liar Nils Äberg i sin uppsats Uppsala högars datering i Fornvännen 1947 
i cn ingående analys sökt bestämma bleckens funkt ion; han framhåller dock 
det hypotetiska i sina bestämningar . Sid. 275 f., 279 u t ta la r Äberg, att vissa 
av blecken, a. a. sid. 263 fig. 5, vilken teckning motsvarar Lindqvists foto 
a. a. sid. 171 fig. 88 a = vår fig. 1, och Fornvännen 1947 sid. 273 fig. 19 
kanske höra till en sköld, resp. till en nit å denna. Möjligen skulle enligt 
Åberg även bleckfragmcnteii Fornvännen 1947 sid. 273 fig. 15—17, det sist
nämnda i foto hos Lindqvist, a. a. sid 172 fig. 91a , ha sut t i t på en sköld. 
Vidare framställer Äberg det hypotetiska antagandet , att djurhuvudbeslaget 
Fornvännen 1947 sid. 278 fig. 22, vilken teckning motsvarar Lindqvists foto 
:i. a. sid. 171 fig. 88 b = vår fig. 2, och det med cn krigarbild försedda blecket 
Fornvännen 1947 sid. 278 fig. 23, vilken teckning motsvarar Lindqvists foto 
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I ig. I .'i. Pressbleck från Odenshögen. Gamla Ipsu lu . I. Av förgyllt silver; 
den strierade nitringen uppti l l t. n. uv guld. 2 / 1 . 2—3. Av brons. 2 I. 
'i. Rekont t rukt ioniför t lag till fig. 3 uv N. Åberg. 2 / 1 . — / — 3 . Ornamentcd 
foil from Odin'» mound, Gamla Upsalu. 1. Of gilded si lver; the striuted ring 
of the rivet Aop left) of gold. 2—3. Of bronze. ';. Alleinpted reconslrii t l ion 

of Fig. 3 by N. Åberg. 

:i.ii. sid. 171 fig. 89 a, skulle ha t i l lhört en hjälm. Slutligen skulle enligt 
Äberg Fornvännen 1947 sid. 269 ff. blecket sid. 263 fig. 6, i foto hos Lind
qvist, a. a. sid. 171 fig. 88 c = vår fig. 3, ha t i l lhört en rund medaljong, 
rekonstruerad av Åberg i sid. 271 fig. 13; rekonstrukt ionen återgives hus ..ss 
i fig. 4. 

Att några av Upsalablecken skulle härröra från cn sköld och cn hjälm 
synes icke gärna möjligt. Det måste betraktas som ytterst osannolikt , 
ja , helt otroligt, a t t rester av mycket tunna bleck blivit bevarade vid 
den starka förbränning av föremålen, som ägt rum, medan av de till 
samma föremål hörande tjockare jä rn- , b rons- och ev. s i lverpail icrna 
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Fijjf. 5—6. Detaljer av mgnningsbeslugen till två dryckeshorn; brons med 
purtier i silver och beläggning nv silverbleck och förgyllda bronsbleck. 
Igelstu, Söderby-Karls socken. Uppland. Ca 3/2. — Details of the mounts on 
the moulhs of two dr inking-horns ; bronze wilh purls of silver und plated 
with siluer foil nnd gilded bronze foil. Igelstu, Söderby-Karl parish, Uppland. 
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Pig, 7. öure partiet av dryckeshorn med mynningsheslug ao förgyllt silver. 
Tuplow. Buckinghnmshire, Englund. Ca 7/9. — Upper part of drinking-horn 

with mount of gilded siluer. Tuplow, Blicks, Englund. 

icke ell spår bevarats . Teorien alt en del av blecken t i l lhört en sköld oeh 
en hjälm är icke heller nödvändig. 1 själva verket existerar cn annan kate
gori av föremål, som blecken kunna hänföras till och där de bästa analogi
erna f innas : beslagen till dryckeshorn. Detta har länge slätt klart för mig, 
och genom upptäckten av hornen från Söderby-Karl i Uppland, publicerade 
av Wilhelm Holmqvist i Fornvännen 1951 sid. 33 ff., har denna förklaring 
blivit ännu mera påtaglig. Ävenledes har det stått klart för mig, att beslaget 
fig. 4 icke kan ti l lhöra en rund medaljong, u tan att även det haft sin plats 
på ett dryckeshorn, I nedanstående rader skall jag söka närmare motivera 
min mening. 

Av de ifrågavarande blecken skiljer ett, fig. 1, ut sig från de övriga genom 
att det består av finare mater ial . Det är av silver, och uts idan har haft för
gyllning, varav rika spår å te rs tå ; uppti l l t. v. ses en liten stricrad guldring, 
som utgjort krans kring cn nit . Alla andra blcckfragment bestå av brons . 

Blecket fig. 1 äger ju cn djurfi-amställiiing i Salins stil I : större delen av-
huvudet (av munslingan endast en rest, halsen och ev. del av nacktofs) . 
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Fig. t—10. Föremål från Odenshögen, Gamla Upsala. H. Fragment 
nu bronsbygel. 1/1. 9. Pressblecket fig. 3. Ett mindre par t i saknas . 
Rekonstruklionsförslag. 1/1. 10. Pressbleck nu brons. 2 / 1 . — Objects 
from Odin's mound, Gamla Upsala. 8. Fragment of bronze mounl . 
9. The ornamented foil from Fig. 3. A small par t is missing. 

Allempted reconslructton. 10. Ornamented foil of bronze. 

Upptill begränsas detta djur av cn tvärstr ierad bård, vars tväråsar äro pär
lade. Nilringen av guld har ingen ursprunglig plats, men den visar, at t 
blecken varit försedda med nitar . Vi avbilda här till jämförelse två av de 
rektangulära blecken på hornen från Söderby-Karl, fig. 5, 6 ( = Holmqvist, 
a. a. sid. 36 fig. 3, 4 ) ; som vi se, är karaktären densamma: storlek, bleck-
tjocklek (här dock förgylld brons) , bårder överensstämma. 

Värt förgyllda silverblcck fig. 1 bör al l tså ha t i l lhört ett mycket förnäm
ligt dryckeshorn. 

Se vi på bronsblceksbeslagcn, fästa vi oss först vid det lilla fragmenta
riska djurhuvudet fig. 2. Äberg har tydligen tänkt på sådana mellan ögon-
brynsbågarnas vinkel nitade djurhuvuden som på hjälmen i Vendelgrav XIV, 
Stolpe och Arne, Graffältet vid Vendel (Kungl. Vitterhets Historie och Anti
kvitefs Akademiens monografier, nr 3, 1912) pl. XLI fig. 1, med ett uppåt
gående smalt band fastnitat vid hjä lmkalot ten. Men djurblecket fig. 2 kan 
omöjligen ha varit en motsvarighet till sädana djurhuvuden, ty det är myc
ket tunnare , b ladtunt . Det bör i stället jämföras med de manshuvudbeslag, 
som pä tvären begränsa de längs hornmynningen gående blecken och bidragit 
lill a t t fasthålla dessa vid hornet ; här återgives i fig. 7 (efter Holmqvist i 
FomTännen 1951 sid. 54 fig. 14) mynningspar l ie t med sådana beslag på det 
berömda hornet frän Taplow, Buckinghamshire i England. Taplowbeslagen 
omfatta med en ögla bomkan ten , och en bit av cn sådan ögla, fig. 8, åter
finnes även bland bronsblcckcn i Odenshögen. 

Men även det med ett djur dekorerade blcckfragmentet fig. 3 hör till ett 
dryckeshorn, icke till cn medaljong som fig. 4. Bedan av teckningen hos 
Äberg, Fornvännen 1947 sid. 263 fig. 6 och av vårt foto fig. 3 framgår, at t 
den strierade kanten icke kan ha t i l lhört en cirkelformad bård. Däremot 
infogar den sig, som ses av fig. 91, tveklöst 1 ett sådant t rekantigt beslag, 
av vilka l .ex . på Taplowhornct en rad löper nedanför kantbården. 

Denna bild är korrektare klichérad än fig. 3. 
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Pig, 11. Pressbleck au siluer 
till hornmynning. Sutton 
Hoo, Suffolk, Öst-Angeln, 
Englund. Ca. 1/1. — Orna
mented foil of siluer from 
mouth of horn. Sutton Hoo. 
Suffolk, East Anglia. Eng
lund. 

Slutligen får även det lilla av Åberg, Fornvännen 1947 sid. 273 fig. 18 
publicerade fragmentet, hä r återgivet i fig. 10, sin identifiering, om det hän
föres till ett dryckeshorn. Motivet återfinnes nämligen på hornbeslaget av-
silver fig. 11 från den berömda skeppsgraven vid Sutton Hoo i Ost-Angeln i 
England (efter The Sutton Hoo Ship-burial , A Provisional Guide, London 
1947, sid. 28 fig. 9 mit ten) och visar sig vara den omböjda halsen (med en 
del av kroppen) pä djur som de här avbildade. 

Vi se alltså, at t våra bleck fig. 1—3, 8, 10 t i l lhöra beslag till dryckeshorn. 
Fig. 1, som är av förgyllt silver, bör ha t i l lhört ett horn för sig, vilket varit 
yt terst praktfull t . De övriga kunna ba t i l lhör t ett och samma horn, men 
även mera än ett. Säkerligen ha också flera andra av bronsbleckcn, både de 
med pressade mönster och vissa av de oornerade, smyckat dryckeshorn, men 
några direkta bevis härför kan jag icke lämna. 

Den döde konungen i Odenshögen har all tså fått med sig minst två 
dryckeshorn i graven, rikt ornerade med pressade bleck, det ena ytterst för
nämligt med blecken i förgyllt silver. I min skrift Vilka konungar ligga i 
Uppsala högar, Uppsala 1913, sökte jag visa, at t den i Odenshögen grav-
lagdc varit konung Aun, död i slutet av 400-talet eller senast omkring år 
500, medan den mellersta av högarna, den s. k. Fröshögcn, gömmer resterna 
av hans son Egil, som dog i hörjan av 500-talet, och den östligaste, den 
s.k. Torshögen, vari t gravplats för Egils sonson, konung Adils, död omkring 
är 575. Lindqvist har velat byta om min placering av Aun och Egil så, att 
Aun skulle ha fått sin plats i den mellersta, Egil i den västligaste av hö
garna ; så t. ex. i a. a. sid. 321 f. Jag bar emellertid icke funnit skäl at t 
göra någon ändring i min placering av konungarna i de tre högarna, u tan 
anser fortfarande liksom 1913, att östhögen, s.k. Odenshögen, är Auns 
gravhög. 

Jag kan då icke under lå ta at t erinra om, at t jus t med Aun i t radi t ionen 
är förknippad cn berättelse om dryckeshorn. Enligt Snorre Sturlcsons Yng
lingasaga3 skulle Aun, som ju offrade nästan alla sina söner för at t få leva 

1 F . Jönssons edition av Heimskringla, K0benhavn 1893—1901 ( = Sam
fund til udgivelse af gammel nordisk l i t te ra tur XXIII), I sid. 45 ff. 
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länga, till slut ha blivit så orkeslös, at t han måste ligga i sin säng och 
som ett spädbarn dricka mjölk ur den smalare ändan av ett ho rn ; detta 
framgår också av den hos Snorre citerade strofen om Aun ur dikten Yng
lingatal, skriven straxt efter mitten av 800-talet av skalden Tjodolf frän 
IIvin på Agder i Norge. , 

Givetvis lägger jag icke någon vikt pä detta sammant rä f fande ; även i 
andra oundersökta storhögar kan den döde ha fått med sig ett eller flera 
horn. även om hit t i l ls ingen annan storhög givit oss något sådant . 

Säkert är emellertid, att Aun försetts med präktiga horn, när han lades 
på bål för att göra sin resa till den andra världen. 

Birger Nerman 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1954 

Svenska Fornminnesföreningen har under året hålli t tre sammanträden 
ined föredrag och ett extra va lsammanträde samt anordnat sin sedvanliga 
varutfärd. Alla sammanträden ha ägt rum i Statens Historiska Museum. 
Styrelsen har sammant rä t t fem gånger: 5 och 10 mars , 13 april , 14 maj och 
15 oktober. Antalet medlemmar under året var 414 (1953 411), därav 12 
hedersledamöter och 21 ständiga ledamöter. 

Vid årsmötet den 12 mars ägde först de ordinarie föreningsförhand
lingarna rum med undantag för styrelse- och revisorsval, vilka a journe
rades till ett extra sammanträde . Till hedersledamot valdes museidirektören 
dr phil. J an Petersen, Stavanger. Ordföranden prof. Birger Nerman ägnade 
några minnesord åt föreningens hedersledamot f. d. musei intendenten fil. dr 
Sanfrid Welin, som den 13 j anuar i bortgått i sitt 99 :e år. Därefter höll 
t i l . dr Gustaf Hallström föredrag över ämne t : »Kristian I på Furusund 1463. 
Ett hill I r istningsdokument.» 

Vid valsammanträdct och i anknytning därt i l l hållet s tyrelsesamman
träde den 13 april fick styrelsen följande sammans tä l ln ing : 

Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm. 
Vice ordförande: fil. dr Gustaf Hallström, Stockholm. 
Sekreterare: befattningen som sådan skulle t i l lsvidare ställas vakan!. 
Andre sekreterare: fil. dr K. E. Sahlström, Stocksund. 
Ska t tmäs ta re : kapten Bertil Sterner, Stockholm. 
övriga styrelseledamöter: fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, rådman Kurt 

Espersson, Stockholm (nyvald) , professor Sten Karling, Stockholm (nyvald) , 
landsantikvarien Olle Källström, Gävle, lektor Gösta Langenfelt, Bromma 
(nyvald) , förste ant ikvarien Andreas Oldeberg, Stockholm (nyvald) , verk
mästaren Alfred Steijer, Stockholm och disponent Herman Svenngård, 
Kungsängen (nyvald) . 
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