
Hjälmbärare
Nerman, Birger
Fornvännen 233-238 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1962_233
Ingår i: samla.raa.se



HJÄLMBÄRARE 

Av Birger Nerman 

De höga bronssöljorna från Gotlands äldsta Vendeltid, skedet 
ca 550—ca 000 e. Kr., ha nedtill ett utsprång, vilket i de flesta fall 
upptill direkt under ringen är försett med ett manshuvud.1 Detta 
huvud har oftast en ornering över pannan, som uppenbarligen 
icke endast är ornamental, utan tydligen betecknar någon huvud
beklädnad. 

I några fall har man ett omedelbart intryck, att mannens 
ansikte är inramat av en hjälm. Detta gäller t. ex. söljan fig. 1, 
enligt uppgift från Grötlingbo socken. Den inköptes 1901 av 
Statens Historiska Museum (inv.-nr 11321:19) från antikvitets-
handlaren Frans Lysholm i Visby tillsammans med en hel del 
föremål från olika håll på Gotland, varibland mera än hälften 
skulle härröra ifrån Grötlingbo socken, några, vilka äro från 
samma tid och förete samma patina, uppenbarligen från samma 
grav som söljan. 

Samma intryck av alt manshuvudet är inramat av en hjälm ger 
söljan fig. 2, anträffad på det stora gravfältet vid Vallstenarum i 
Vallstena socken av P. Malmqvist "uti en förstörd graf" (Statens 
Historiska Museum inv.-nr 5308 a; år 1874); fyndet har tydligen 
undgått hopblandning och innehåller bl. a ett ryggknappsspänne 
av typ GG fig. 34 och två S-formiga spännen som GG fig. 08, 
båda typiska för Gotlands äldsta Vendeltid. Här finna vi på pan
nan dels ett mittstreck, dels symmetriskt från detta åt vartdera 
hållet utgående två strierade band ungefär som ögonbryn. Då de 
äro dubbla, kunna de ju icke beteckna sådana, men å andra sidan 
kunna de ej heller beteckna hår. Orneringen avser tydligen att 

1 Jag har behandlat hela denna för Gotland typiska föremålsgrupp i av
handlingen Gravfynden på Golland under tiden 550—800 c. Kr. ( = Antikvarisk 
Tidskrift för Sverige 22:4) , Stockholm 1919. Citeras i det följande GG. 
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FljJ. 1—2. Höga söljor av brons. 1. Grötlingbo socken, Gotland, enligt uppgift. 
1/1. 2. Vallstenarum, Vallstcna socken, Gotland. 1/1. — High bronze bucktes. 

föreställa en hjälm: del nedgående hjässbandet och etl runtgående 
band längs underkanten. 

En liknande ornering ses på manshuvudet på söljan fig. 3, ett 
fragment, där ringen felar; det tillhör ett sammanblandat i Got
lands Fornsal i Visby förvarat fynd med enda uppgift att före
målen skola ha anträffats i Vänge socken (inv.-nr C 343). Då de 
från hjässans nedgående mittlinje åt vartdera hållet symmetriskt 
utgående linjerna äro placerade straxt ovanför ögonen ge de ännu 
tydligare än motsvarande band å fig. 2 intryck av ett längs under
kanten av en hjälm gående band. 

En liknande ornering återfinna vi på söljan fig. 4, ehuru här 
blott den undre av de från pannans mittlinje åt vartdera hållet 
utgående linjerna markerats. Söljan inköptes 1897 av Statens 
Hisloriska Museum från antikvitetshandlaren A. Florin i Visby; 
fyndorten är okänd (inv.-nr 10305). 

Att den från huvudets krön mot näsan nedgående mittlinjen 
icke kan beteckna millbena ses av söljan fig. 5, där manshuvudet 
har två parallella sådana linjer, varifrån åt bägge sidorna utgå 
linjer. Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och 
okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska 
Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i 
Visby (inv.-nr 10739:4). 
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Fig. 3—4. 3. Fragment av hög sölja av brons. Vänge socken, Gotland. 1/1. 
'». Hög sölja av brons. Okänd fyndort, Gotland. 1/1 — 3. Fragment of high 

bronze buckle. i. High bronze buckle. 

Ytterligare exempel på liknande mansfigurer på de tidiga höga 
söljorna på Gotland kunde anföras, men de här avbildade torde 
vara nog för att visa, alt det här tydligen avses hjälmprydda män. 

Det kan emellertid i värt sammanhang framhållas, att en del 
av de tidigare söljorna av ifrågavarande art äro prydda med 
manshuvuden, som i stället för den här studerade orneringen äga 
en rad tvärgående parallella band ovanför ögonen och näsan. En 
sådan avbildas i fig. G och härrör ifrån grav 139 på det av Fred
rik Nordin undersökta gravfältel vid Hjcrs i Hejnums socken, i 
vilken grav bl. a. det tidiga bågspännel GG textfig. 0 anträffades 
(söljan och spännet avbildade i Antikvarisk Tidskrift för Sverige 
15: 3 sid. 125 fig. 85, 84). Här gäller det tydligen en huvudbonad 
av annat slag. Men liknande huvudbonad ha synbarligen vissa 
krigare på Vendelhjälmarna, t. ex. de i fig. 7 ifrån båtgrav 14 
( = Stolpe, Hj. och Arne, T. J., Graffältet vid Vendel, Kungl. Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademiens monografiserie nr 3, 
1912) pl. XLI fig. 3; ehuru man här blott ser den i profil, kan det 
ju icke vara fråga om mittbenat hår. Vad sorts huvudbonad det 
gäller, kan dock icke sägas. 

Manshuvudena på senare typer av de höga söljorna äga aldrig 
någon ornering, som kan tydas som hjälmar; i stort bli också 
manshuvudena på dem allt sämre utbildade. Del kan då vara viirt 
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Fig. 5—6. Höga söljor av brons. 5. Okänd fyndort, Gotland. 1/1. 6. Bjers, 
Hejnum» socken, Gotlund: grav 139. l i l . — High bronze buckles. 

att framhålla, att just i början av Vendelliden hjälmar förekomma 
oftare i gravar än under någon annan del av Vendelperioden eller 
överhuvud taget av forntiden. I en annan uppsats skall jag lämna 
en översikt över tidens gotländska hjälmar. 

Man kan till sist fråga sig, om det är någon bestämd person
lighet eller några sådana, som de hjälmbärande männen på de 
tidiga höga söljorna från Gotland återge? 

Att kvinnorna så pass allmänt skulle bära på sig bilden av nå
gon viss krigare ur verkligheten eller ens ur hjältesagan synes 
icke rimligt Det sannolikaste måste vara, att det är någon gud, 
som avbildas och under vars beskydd man genom hans bild på 
söljan ställer sig. 

Den ende av gudarna, som i de nordiska källorna uppges 
bära hjälm, är Oden. I Eddadiklen Grimnismal,1 där i stroferna 
40—50 en hel mängd Odensnamn uppräknas, lyder i strof 40 elt 
av hans namn Hiälmberi 'hjälmbäraren'. I strof 48 av dikten 
förekommer bl. a. som namn på Oden Siohottr, vilket betyder 

2 G. Neckels Eddaupplaga, 1 Text ( = Germanische Bibliothek hgg 
W. Streilberg, Abt. 2, Band 9, Aufl. 3), Heidelberg 1936. 
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Fig, 7. Bronsbleck till hjälm. Ven
dels socken. Uppland: båtgrav 14. 

1/1. — Bronze plate for a helmet. 

'den långt nedhängande hjälmen'; jfr att en hjälm i historisk tid 
ofta kallats järnhatt ' .3 I den inledande prosan till Saga af Hälfi 
ok Hålfsrekkum bär Oden det osammansalta namnet //p/fr.4 

Man kan möjligen mot tanken på att de tidiga gotländska höga 
söljornas mansbild skulle föreställa Oden invända, att denne 
enligt den nordiska mytologien skildras som enögd — han hade 
ju för alt förvärva vishet genom en dryck ur Mimers brunn måst 
sätta sitt ena öga i pant hos denne — medan söljornas mansbild 
i de fall, då ögonen äro markerade, har två ögon, men dels är det 
ingen säkerhet för att denna myt var utbildad redan vid och 
straxt efter mitten av 500-talet, dels kan man heller inte med viss
het förutsätta, att myten var känd i alla delar av Norden. 

' De ifrågavarande namnen återfinnas också i Suorre-Eddans citat av 
Eddadiklens Odeiisuamn; /•'. Jönssons upplaga av Snorre-Eddan, Köbenhavn 
1900, sid. 25 f. 

4 Edition A. Le Boy Andrew* i = Altnordisehe Saga-Bililiothck, ligg. von 
G. Cedcrschiöld, H. Gering u. E. Mogk, H. 14, Halle a. S. 1909), S. 69 f. 
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S U M M A R Y 

B. Nerman: Helmet Wearers. 

The high bronze buckles of lhe earliest Vendel Period in Golland (c. 550 
to c. 600 A. D.) have at lhe bottom a projection which in most cases is 
decorated at the top. direclly bclow lhe ring, with a man"s head. Most fre
quently this head has an ornamentation ovcr lhe forehead which is obviously 
not only ornamental but clearly indicales some kind of headgear. 

Iu some cases, for example. ou lhe buckle in Fig. 1, one has lhe immediale 
impression Ihat the m a n s face is framed iu a helmet. The same applies to 
lhe m a n s head on lhe buckle in Fig. 2, in which lhe ornainenlalion clearly 
represents lhe descending heud-band and an encircling band along lhe lower 
edge (indicated by double striated lilles). Similar ornamenlation is still more 
clearly to be found on lhe man's head in lhe buckle fragment in Fig. 3; 
ornamentation of this kind is also to be seen on lhe buckle in Fig. 4. It is 
elcar from lhe man's head on the buckle in Fig. 5 that the descending centra] 
line on the crown in Figs. 2 and 3 cannot represent a middle parting, as 
here it is double. 

In some of the earlier buckles of this type, for example, that shown in 
Fig. 0, the hcads are furnished wilh a row of Iransverse parallel bands above 
the eyes and the nose. Such headgear is lo be found iu certain representations 
of warriors on the Vendel helmels, for example, on the bronze plate (Fig. 7) 
from lhe helmet in boal-grave 14. It is not possible, however, to say what 
kind of headgear is concemed in this case. 

The heads on låter types of large buckle never have any oinanicnlaliou 
which can be interpreted as helmets. 

The author suggests thal the man wearing lhe helmet on these Gotland 
buckles may represent Odin, the only one of the gods in .Scandinavian mytho-
logy who is mentioned as wearing a helmet. In the Edda poem Grimnismal 
he is called, amongst olher thinga, Hiulniberi Illic helmet wearcr) and StOhgttr 
(lhe long descending helmet; cf. the modern Swedish järnhat t = helmet) and 
iu lhe Saga af llälli ok Hålfsrekkuin Ilgttr. That the men on the Gotland 
buckles in which the eyes are represented have both eyes marked cannot 
disprove such an assumpliou, as, on the one hand, there is no certainly that 
the myt li of Odins one-eyedness was developed as early as and immedialely 
aller the middle of tlie Olh century and, on the olher, il cannot be assuuicd 
wilh certainly Ihat Ihis mylh was known in all parts of Seandinavia. 
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