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Svärdsknappen från 

Vallstenarum på Gotland 

Av Birgit Ar rhen ius 

Med bildbandet till Die Vendelzeit Gotlands har Birger Nerman av
slutat den femte boken som behandlar fyndmaterial från Gotland 
under järnåldern.1 Bildbandet omfattar 2 433 svart-vita bilder av före
mål och det ger oss en inblick i hur oändligt rik och mångfacetterad 
Gotlands vendeltid varit. Man är verkligen Birger Nerman tacksam 
för det rika fyndmaterial som den arkeologiska forskningen härigenom 
berikats med. 

Det vendeltida fyndet från Vallstenarum är gammalt och välkänt i 
den arkeologiska litteraturen. Jag skall i detta sammanhang icke för
djupa mig i fyndomständigheterna utan endast erinra om att fyndet, 
som omfattar en typisk mansutrustning med svärd och sköld samt bet
sel och sadelbeslag, kommer frän en osakkunnigt utgrävd grav fram
tagen under senare delen av artonhundratalet.-

Sköldbeslagen och betsel beslagen bär stil II av samma slag som i 
Vendelgrav XII , medan på svärdslidan finns bronsbeslag med knut-
bandsdekor i stil C, nära besläktat med liknande beslag funna i Ven
delgrav I. 

I denna uppsats avser jag främst att behandla svärdsknappen, som 
kröner svärdet (fig. 1). Svärdsknappen var, då den nedlades i graven, 
icke ny, utan som Sune Lindqvist1 framhållit i Vendelkulturens 
ålder och ursprung har man på svärdsknappen tillfogat en stor, rund 

1 Det gotländska fyndmaterialct frän järnåldern är redovisat i följande böcker: 
O. Almgren och B. Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, h. 1-2, Stockholm 1914, 
1923. B. Nerman, Die Völkerwanderungszeit Gotlands, Stockholm 1935. B. Nerman, 
Gravfynden på Gotland under tiden 550-800 e. Kr. Antikvarisk tidskrift för Sverige 22:4, 
Stockholm 1919. B. Nerinan, Die Vendelzeit Gollands, II, Stockholm 1969. 
2 Fyndet avbildat i Nerman, Die Vendelzeit Gollands Taf. 24, fig. 264, Taf. 46, fig. 
479, Taf. 53, fig. 523-524, Taf. 74, fig. 654, Taf. 77, fig. 675. 677 (?), Taf. 81, fig. 
698-1)99, Taf. 132, fig. 1178, Taf. 147, fig. 1260-63. 
3 S. Lindqvist, Vendelkulturens ålder och ursprung, Stockholm 1926, s. 37 ff, 
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Fig. i. Övre delen av svärdet 
från Vallstenarum, Gotland. 
Guld, granater, silver och 
brons. Foto Nils Lagergren. 
3/4. — Der obere Teil des 
Schwerles aus Vallstenarum, 
Gotland. Gold, Granate, Sil
ber unel Bronze. 

r ingknapp av brons med vitmetallbeläggning och flätad filigrantråd 
av guld. Den stora ringknappen (fig. 2) har barbariskt fastsatts, genom 
att man har bruti t bort två granater i knappens fina cloisonné-inlägg-
ningar. För att kunna fästa ringknappen vid det övre hjaltebeslaget 
har man i samband med monteringen av ringknappen varit tvungen 
att förhöja knappen med hjälp av ett vulstornerat bronsbleck, pä vil
ket också de förlängda fästena för nitarna till hjaltbeslagen fästs. 

Sannolikt tillhör såväl de övre som de nedre hj altebeslagen samma 
montering som ringknappen, vilket också bl. a. framgår av att dessa 
beslag i likhet med ringknappen är gjorda av förgylld brons. Att 
en r ingknapp tillfogas ett svärd i efterväg är icke ovanligt, utan detta 
förfarande återkommer på ett flertal ringsvärd. På en svärdsknapp från 
Snösbäck i Västergötland4 finner vi en ringknapp, som i sitt monu
mentala utförande är så lik Vallstenarumknappen, att man nästan är 

4 Svärdsknappen frän Snösbäck, Karleby sn, Västergötland, tillhör ett depotfynd med 
ytterligare två svärdsknappar, SHM inv. nr 2561. 
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Fig. 3. Svärdsknappen frän Snösbäck. Brons. Foto Nils 

Lagergren. 2/3. — Der Schwcrtknauf aus Snösbäck. Bronze. 

Fig. 2. Svärdsknappen frän Vallstenarum sedd frän ovan. 
Foto Nils Lagergren, 2/3. — Der Schwcrtknauf aus Vall
stenarum; Draufsicht. 

frestad att antaga att det var samma svärdsfejare som utfört de båda 
ringknappsmontagen. Även på svärdet från Snösbäck är r ingknappen 
sekundär. De oproportionerligt stora ringknapparna synes vara karak
teristiska för ett skede inom vendeltiden där deras förekomst på ett 
svärd i Vendel I ger oss en viss antydan om i vilken stilmil jö dessa 
knappar hör hemma. Kavelbeslagen är gjorda av förgylld brons med 
vitmetallbeläggning och försedda med inläggningar av niello. En ana
lys visar oss att niellon i detta fall ej är äkta niello, dvs. bestående 
av silversulfid, utan består av tenn. Denna typ av niello finns på en 
mängd vendeltida föremål funna i Sverige, t. ex. de fyrkantiga rem
korsningsbeslag frän Vendel XII . Förekomsten av niello på dessa be
slag gör att man gärna vill sammanställa dem med den grupp av 
niellodekorerade föremål, som Werner behandlat i arbetet Imola, Her-
hrechtingen, Endre Backe och där han just framhåller betydelsen av 
förbindelserna med den bysantinska konsten, när en sådan teknik som 
niellotekniken upptages i den germanska konsten.•"' 

Niellodekoren har formen av sicksack-band, som bildar innerkon-
turen av stil II djur, antitetiskt grupperade. Djurens ögon är inlagda 
med granater med underliggande guldfolie. Helt anpassat till kavel-

' J. Werner, Die Schwerler von Imola, Hcrbrechtingen und Endre Backe, Acta Archaeo
logica 1950. Ingenjör Hans Nyström har utfört analys av nielloinläggningarna på det 
fyrkantiga rembeslaget från Vendel XII såväl som på kavelbeslagen frän Vallstenarum. 
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beslagens form är en liten guldmanschett med doisonné-inläggningar, 
som i stil nära sammanhänger med själva svärdsknappen. 

Svärdsknappen tillhör den sadelformade typen, dvs. den har svängda 
kortsidor. Men också bredsidorna är svängda och bildar liksom kort
sidorna en konvex kurva mot toppen. Toppart ie t på den sålunda 
pyramidformade knappen är mjukt avrundat. Studerar vi knappen 
mera i detalj, kan man iakttaga att den egentligen är uppbyggd av 
fem skilda delar, nämligen två bredsidor, två kortsidor och en topp
del. I skarven mellan bred- och kortsidorna har man fällt in tjock, 
pärlad guldtråd som döljer lödfogen. Toppart iet är trätt över sidorna 
ungefär som en fingerborg och dess breda guldbleck får härigenom 
en sammanhållande funktion. En sådan konstruktion är icke helt van
lig bland svärdsknappar av denna typ. På de flesta pyramidformade 
svärdsknapparna i guldcloisonné är även toppartiet avskilt från sido
partierna med en pärlad guldtråd." Därigenom får också toppen en 
planare kontur. Detsamma gäller mänga av de enklare bronsknappar 
med eller utan inläggningar som finns i det nordiska fyndmaterialet.7 

På några bronsknappar finns emellertid den rundade toppen8 som 
också finns på flera svärdsknappar frän det anglo-saxiska England,9 

på ett par tidiga frankiska ringsvärd10 och på guldknapparna på svär
den från Nocera Umbra.1 1 Egendomligt nog är denna form icke an
vänd på guldknappen i Sutton Hoo-fyndet, där toppartiet på gängse 
sätt är avskilt från sidorna med en pärlad guldtråd. Däremot erinrar 
Sutton Hoo-knappen om Vallstenarum-knappen genom att bredsi
dorna även här är konkava. Av betydelse i detta fall är att vi i Sverige 
har fynd av ytterligare två svärdsknappar med rundad topp utförda 
i guldcloisonné, nämligen svärdsknappen från Hög Fdsten och svärds
knappen från Skrävsta.12 Den första knappen ansluter i sin dekor 
mycket nära till Vallstenarum-knappen och kommer därför närmare 
behandlas här nedan, medan Skrävsta-knappen i ornamentiken tillhör 
ett mera utvecklat skede inom cloisonnékonsten. 

6 H. Arbman, Verrotcrie cloisonnek; et filigranc, Medd. f. Lunds universitets historiska 
museum 1949-50, fig. 1-2. 
I E. Behmer, Das zweischneidige Schwert der Germanischen Völkerwanderungszeit, Stock
holm 1939, Taf. XLVI, a, Taf. L, 1 a, 3 och 4. 

8 Behmer, a. a., Tat. XLIII, 1-2, Tat. XLV: 2, Tat, XLIX, 1-4. 
" Behmer, a.a., Taf. XXXVIII, 1-4, XLV, 1. 
10 Behmer, a. a., Taf. XXXIX, 1-2. 
II Behmer, a. a.. Tat. XLI, 6-7. 
12 Arbman, a. a., s. 158 och fig. 8. 



Svärdsknappen från Vallstenarum på Golland 197 

Vallstenarum-knappen är helt täckt med cloisonnéinläggningar. På 
kortsidorna och toppartiet består dessa av rektangulära cellformer 
som på kortsidorna bär trappstegsslipningar.1-' Trappstegsslipning-
arna är utförda i den fina modul som utmärker en mängd frankiska 
arbeten, men de finns också i det anglo-saxiska England och i Italien. 
Denna modul innebär att varje trappsteg endast har en max. höjd av 
0,8 mm. Den nära överensstämmelsen mellan trappstegsformerna på 
olika smycken är just en av många detaljer som visar oss att man vid 
tillskärningen av granaterna begagnat ett regelbundet modulsystem. 
I fråga om trappstegsslipningarna kan man urskilja olika modulsystem 
som emellertid alla utom det frankiska utmärker sig av att trappstegen 
är högre än 1 mm. Det täta frankiska trappstegsmönstret synes tidigast 
uppträda på föremål från den rika kvinnograven i Kölnerdomen14 och 
på svärdsknappen från Krefeld Gellep,15 dvs. under femhundra talets 
första del. På den lilla guldmanschetten på svärdskaveln finner vi till
sammans med trappstegsslipningarna ett annat mönster, nämligen en 
omegaformad cellstege (fig. 4). Samma cellstege bildar den yttersta 
inläggningen på de båda bredsidorna. Rektangulära granater med 
U-formiga in- och utbuktningar av detta slag är ett mycket karak
teristiskt ornament i cloisonnékonsten under fyrahundratalets senare 
del och femhundratalets början. Werner1 0 har vid behandlingen av 
detta mönster karakteriserat detsamma som östgotiskt och mönstret 
har onekligen en förhållandevis hög frekvens inom områden där öst
goter funnits. I allmänhet är de moduler som använts för dessa cell
former mycket grövre än den som finns på Vallstenarum-knappen och 
jag känner icke till många paralleller till den lilla modul som använts 
på Vallstenarum. Nämnas skall här en dylik fin cellform som använts 

Fig. 4. Ritning av cloisonncdekoren på guldman-
Schetten frän kaveln på Vallstenariimsvärilet. Rit
ning Bengt Handel. 2/1. — /cichnung des Cloisonné-
dekors der Goldmanschette am Kniippel dea Schwer
les aus Vallstenarum. *s& 
13 För en utförligare redovisning av olika modulformel som använts för trappstegs-
slipningar får jag hänvisa till kapitel 5 i min bok Nordisk polykrom guldsmedskonst, 
som är under utarbetande. 
14 O. Doppelfeld, Das Fränkischc Frauengrab unter dem Chor des Kölner Domcs, Ger-
mania 1960, s. 90-130. 
16 R. Pirling, Ein Fränkischcs Fiirstengrab aus Kreteld-Gcllep, Germania 1964, s. 188-216. 
"' J. Werner, Eine ostgotische Prunkschnallc von Köln-Severinstor, Kölner Jahrbuch, 
I958. 
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Fig. 5. Ritning av cloisonnéinliiggningarna 
pä foten till ryggknappspännet fig. 6. Rit
ning Bengt Handel. 2/1. — /.eichniing der 
Cloisonnéeinlagen am Fussc der Riicken
knopfspange in Fig. 6. 

Fig. 6. Ryggknappspännc av brons från Björkome, Västkinde, sn, Go. Foto Nils Lagergren. 
1/1. — Bronzene Riickenknopfspange aus Björkome, Västkinde Ksp., Gotland. 

på ett gotländskt ryggknappsspänne (fig. 5-6) från Nermans första ven
deltida period,17 men här är säkert granaterna använda sekundärt, dvs. 
man har tagit dessa från ett annat smycke, då denna cellform annars 
icke finns i den inhemska nordiska cloisonnékonsten. 

Det intressantaste med dekoren på Vallstenarum-knappen är emeller
tid ej de geometriska formerna, utan den djurornamentik som finns i 
cloisonnéinläggningarna. Men för att kunna studera denna, måste vi 
först se på motsvarande ornament på knappen från Hög Edsten.18 

Denna knapp, som i formen nära ansluter till Vallstenarum, har i 
stället tor pärlade guldlister insatta facetterade granater mellan sido
fälten. Kortsidorna har ett komplicerat geometriskt mönster, som jag 
här icke närmare kan gä in på, medan bredsidorna har ett mönster 
som består av två antitetiskt grupperade djurhuvuden (fig. 7). Dessa 

" SHM inv. nr 1757: 4 Björkome, Västkinde sn. Ej avbildad i Nerman, Die Vendel
zeit Gollands. Spännet tillhör periodens yngsta del. 
K För fyndomständigheter och övriga fynd i Hög Edsten, si' Arbman, a. a., s. 138, 

f'g- 3-5-
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Fig. 7. Svärdsknappen frän Hög Edsten. 
Guld med inläggningar av granater. Foto 
Nils Lagergren. 1/1. — Der Schvvertknauf 
aus Hög Edsten. Gold mit Granatein
lagen, 

Fig. 8. Analys av det ena djurhiivudet på svärdsknappen från 
Hög Edsten. Ritning Bengt Handel. Siffrorna hänvisar till 
motsvarande cellformer pä fig. 9 och 10. 2 /1 . — Analyse des 
einen Ticrkopfcs am Schvvertknauf aus Hög Edsten. Die 
/iffern weiscn aut die eutsprechenden Zellenformen in di 11 
Figuren 9 und 10. 

Fig. g. Analys av det ena djurhiivudet på svärdsknappen frän 
Vallstenarum. Ritning Bengt Handel. Siffrorna hänvisar till 
motsvarande cellformer pä fig. 8 och 10. 2 /1 . — Analyse des 
einen Tierkopfes am Schwertknaiit aus Vallstenarum. Die 
Ziffern wcisen aut die eutsprechenden Zellenformen in den 
Figuren 8 und 10. 

djurhuvuden skiljer sig något i utförande från varandra på de båda 
sidorna och vi skall här endast studera den ena sidan. Mellan djur
huvudena finns ett fyrpass och ett par trappstegsceller i den täta fran
kiska modulen från vilken de båda djurhuvudena sträcker ut sig mot 
svärdsknappens hörn (fig. 8). Kring det runda ögat löper två cirkel-
sektorformade granater, medan den övre cell som begränsar ögat för
setts med en flik som markerar djurets öra. Efter ögoncellerna kommer 
två rektangulära celler varav den nedre är försedd med ett vertikalt 
utskott. Detta är sannolikt djurets käke med en uppstående bete, 
den svinbete som är så karakteristisk för en typ av djurbilder inom 
tidig stil II.11' Om vi nu jämför detta mönster med motsvarande möns
ter på Vallstenarum-knappen (fig. 9) så finner vi här samma former, 
men nu är cellerna än mera styckade än på Hög Edsten. Ögat är i 
detta fall icke helt runt då mittmönstret, som är ett egenartat för
vanskat fyrpass, har inkräktat på ögats form. Också beten består nu 
av en ensam granat, som skurits med en nästan S:formig sväng. Det 
var örat, ögat och beten som fick Holger Arbman2 0 att se ett par 
10 Jfr här S. Fuchs och J. Werner, Die langobardischen Fibeln aus Italien, Berlin 
1950. Taf. 15, A 73, 18, A 79, 19, A 80, 23, A 81 och de nedan anförda exemplen 
pä detta motiv. 
20 Arbman, a.a., fig. 7, jfr även Werner, Die Schwcrtcr a.a. not 146 elär han just 
påpekar det ovanliga förhållandet att huvudena är upp- och nedvända. 
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Fig. 10. Analys av det ena djui huvudet på skivspännet 
frän Parraa, Italien. Ritning Bengt Handel. Siffrorna hän
visar till motsvarande cellformer pä fig. 8 och 9. 2/1. — 
Analyse eies einen Tierkopfes an der Schcibenspange aus 
Panna, Italien. Die Ziffern weisen auf elie eutsprechenden 
Zellenformen in den Figuren 8 und 9. 

upp och nedvända fägelhuvuden i dekoren och det är icke osannolikt, 
att man med flit utformat detta parti så att man också kunnat finna 
ett par fåglar. Det är otvivelaktigt en form av rebus som jag här 
bjuder mina läsare, men innan vi närmare går in på orsaken till upp
komsten av dessa mönster vill jag visa ytterligare ett par exempel 
på denna typ av ornamentik. Vid Panna (fig. 11) i Norditalien har 
påträffats ett spänne som har en förhöjd mittvulst av det slag som 
finns på många spännen funna bl. a. vid det germanska gravfältct vid 
Castel Trosino i Italien.-1 Formen synes vara karakteristisk just för 
Italien och visar att Parmaspännet verkligen är tillverkat där. An
nars påminner spännet med sin filigranornamentik och tomma guld
fält i mycket hög grad om kentiska skivspännen22 frän denna tid. Par
maspännet är härigenom en betydelsefull indikator på de nära för
bindelser som funnits mellan det anglosaxiska England och Italien. 
Efter att endast ha konstaterat att vi på detta spänne finner såväl 
den fina trappstegsmodulen av frankisk typ som en grövre modul, kan
ske främst karakteristisk för det anglosaxiska England men med viss 
spridning i såväl Skandinavien som Friesland och Italien, skall vi när
mare studera djurornamentiken i cloisonnéinläggningarna. Här möter 
vi i den yttersta bården antitetiska djurhuvuden (fig. 10) som är nära 
besläktade med dem vi ovan träffat. De två cirkelsektorformade cel
lerna som begränsar ögat finns här också, men örat har man tappat 
bort och tanden är gjord i ett stycke med underkäken. Vid underkä
kens avslutning ses en kronliknande figur som i detta fall icke är 
inlagd med granater, utan med blå glasfluss. En skivfibula av guld 
med granatinläggningar funnen i Marilles23 i Belgien (fig. 12), med 
en typisk frankisk formgivning, bär en liknande djurhuvuddekor, och 
även i detta fall är beten skuren i samma stycke som underkäken. 
Vi kan på detta spänne observera korsuppdelningen, där djuren ligger 
i fälten mellan korsen. Samma art av korsuppdelning och placering 
21 Jfr S. Fuchs och J. Werner, a.a., Tat . 42-43. 
22 Jfr T. D. Kendrick, Polychrome Jewellery in Kent, Antiquity, vol. 7, 1933, s. 433 ff. 
och plate IV. 
• Jfr J. De Baye, Les bijoux francs et la fibule anglo-saxonne de Marilles, Caen 188g. 
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Fig. 11. Skivspänne frän 
Panna. Guld, glasfluss och 
granater. Efler Carducci. 
1/1. — Scheibenspange aus 
Parnia. Gold, Glasfluss 11111I 
Granatc. Nach Carducci. 

av djurhuvudena fanns på spännet från Parma. I den rika kungagra
ven från St. Denis,24 som förmodligen har varit drottning Arnegundas 
grav, hittades två skivfibulor av samma typ som i Marilles. Här fin
ner vi (fig. 13) såväl korsformen som djuren, men nu återstår nästan 
ingenting annat än den uppsvängda svinbeten och man kan ej urskilja 
djuret om man icke har stiftat bekantskap med de föregående bilderna. 
En nästan ännu groteskare form har detta djur på ett spänne frän 
Heidenheim2 5 i Sydtyskland (fig. 14), också detta utfört av guld med 
granatinläggningar. Här är emellertid spännet i motsats till de före
gående ej uppdelat i korsform. Det djur som vi här träffat på är icke 
ett främmande motiv i den germanska djurornamentiken, tvärt om — 
det finns ett skede där just denna galt synes spela en mycket be
tydelsefull roll som ett ornamentsmotiv. Man kan följa användningen 
av galtmotivet tillbaka till såväl keltisk som romersk konst, men under 
den tid som det nu gäller, vid mitten av femhundratalet, finner vi 
motivet främst använt i den pagana germanska konsten men också i 
sammanhang som har en tydlig kristen anspelning, såsom på den här 

24 A. France-Lanord och M. Fleury, Das Grab der Arncgundis in Saint-Denis, Germania 

40, 1962, s. 341-359-
26 Jfr H. Rupp, Die Herkunft der Zelleneinlage und die Almandinscheibenfibeln im 
Rheinland, Bonn 1937, s. 77. Rupps antagande att ornamentet på såväl Heidenheim 
som Marilies skulle vara ett missuppfattat blomornament saknar varje grund. 
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Fig. 12. Analys av djurhuvud 
på skivspänne frän Marilles, 
Belgien. Guld och granater. 
Ritning Bengt Handel. 2/1. — 
Analyse eines Ticrkopfes der 
Scheibcnspange aus Marilles, 
Belgien. Gold und Granate. 

Fig. 13. Analys av djurhuvud på skiv
spänne frän St. Denis, Frankrike. 
Guld och granater. Ritning Bengt 
Handel. 2 /1 . — Analyse eines Ticr
kopfes der Scheibcnspange aus St. De
nis, Frankreich. Gold und Granate. 

^ teaS* ' 
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Fig. 14. Analys av djurhuvud på skiv-
spänne trän Heielenheim, Stuttgart, 
Tyskland. Guld och granater. Ritning 
Bengt Handel. 2 /1 . — Analyse eines 
Tierkopfes der .Scheibcnspange aus 
Heidenheim, Stuttgart, Deutschland. 
Golel und Granate. 

avbildade smyckeplattan av guld från Linon28 i Frankrike (fig. 15). 
Där ser man i dubbelkorsets armar antitetiska galthuvuden, omväx
lande med parvisa fågelhuvuden. Kristusmonogrammet och manshu
vudet i mitten gör att den kristna tillhörigheten av denna smycke
platta är omisskännlig. Ögonen på Jesusbilden och galtarna är inlagda 
med små granater och plattan är dekorerad med s. k. kommadekor i 

26 S. Lindqvist, a. a., s. 47. 

Fig. 15. Skiva av guld med nielloin
läggningar och granater frän Linon, Frank
rike. Foto Römisch-gcrmanisches Zentral-
museiim, Mainz. 1/1. — Mit Nielloein-
lagen und Granaten vcrsehene goldene 
Scheibe aus Linon, Frankreich. 
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Fig. 16. Analys av galthuvud hån Sutton Hoo, efter Bruce-Mit
ford, The Sutton Hoo ship burial. Ritning Bengt Handel. 2/1. — 

C 3 V J L J P Analyse eines Eberkopfcs aus Sutton Hoo, nach Bruce-Mitford, ,oti 
•Vn 

„Thc Sutton Hoo ship burial". 

Fig. 17. Skiss av trissa använd för att skära granater. Obser
vera den av trissans avsmalnande egg förorsakade facette-
ringen av granaternas kanter. Ritning Bengt Handel. Ca 2/1 . 
— Skizze eines zum Schneiden von Granaten verwendeten 
.Schneiilerädchens. Besonders zu beachten ist elie verjiingte 
Schneide, mit der die Facetlierung der Granatkaiilen zuwegc 
gebracht wird. 

niello, en dekor som är vanlig just på bysantinska föremål. Det är 
icke osannolikt att det just är plattor av detta slag som tjänat som 
förebild till de runda skivspännen som vi förut stiftat bekantskap med, 
där ju också i de flesta fall korsformen var markerad. Från skivspän
nena har motivet sedan flyttat över till andra föremål. Att forma ett 
dylikt huvud i cloisonné fordrar en planlösning av ytans uppdelning 
och när man väl funnit denna och format de mallar efter vilka gra
naterna skurits är det naturligt att man sökt använda motivet på flera 
föremål. 

De föremål som vi ovan studerat är var och en för sig en klenod 
och tillhör det yppersta inom tidens guldsmide. Som nämnts, hade 
två skivfibulor med mycket förenklade galtmotiv av detta slag på
träffats i den merovingiska drottningen Arnegundas grav, som är an
lagd omkring 567 e. Kr. Att man vid denna tid kommit så 
långt i stiliseringen av motivet, som är mer eller mindre oigenkänn
ligt, antyder, att flera av de övriga framställningar, där galthuvudena 
är mera fullständigt utförda, är något äldre. Först efter det att en 
verkstad försålt den fullständiga figuren och denna blivit välkänd tor 
guldsmederna kan man nöja sig med att endast sälja en del av orna
mentet. 

I Sutton Hoo-fyndet27 kan vi studera en galtframställning utförd i 
granater (fig. 16) som emellertid har en helt annan formgivning. Här 
är större delen av galtens huvud skuren av en enda granat som fått 
en mycket komplicerad form. Beten är uppdelad i två granater och har 
inte alls den dominans i bilden som karakteriserade de framställningar 
vi ovan lärt känna. När detta motiv blir förenklat såsom vi kan se 

27 Jfr R. L. S. Bruce-Mitford, The Sutton Hoo ship burial, a handbook, The British 
Museum, London 1968, s. 65. 
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Fig. 18. Microfoto av granat med 
trappstegslipning. Observera de 
snedfacctleraile jämnt skurna kan
terna. Foto Nils Lagergren. Ca 4 /1 . 
— Microphoto eines Granats mit 
Treppenstufenschliff. Besonders 
zu beachten sind die schieffacett-
ierten, gerailegeschnittenen Kan
ten des Granats. 

Fig. 19. Mikrofoto av granat med råa nägot retusch
erade kanter. Helgo, Ekerö sn Up. Foto Nils Lagergren. 
Ca 4 /1 . — Mikrophoto eines Granats mit roben, etwas 
retuschicrten Kanten. Helgo, Ekerö Ksp., Uppland. 

på ett spänne från Faversham och en sölja från Wynaldum2 8 

fäster man sig främst vid det tunga bakhuvudet och tanden är bara 
ett smalt granatstycke. 

Den galttyp som fanns på Vallstenarum och dess paralleller och som 
också återgavs på skivan från Linon var ett galthuvud där nosen var 
långt utdragen. Den engelska galttypeu har en kort tvärt avskuren 
nos och ett tungt massivt bakhuvud. 

Tillskärningen av granater i mera komplicerade former har sanno
likt skett med hjälp av hjul.29 Om man nämligen skär med ett hjul så 
blir kanterna på det föremål som tillskäres svagt fasetterade genom 
att hjulets egg är avsmalnande (fig. 17). Detta drag är också karak
teristiskt för alla finare granatformer (fig. 18). Tekniken att skära med 
hjul är direkt övertagen från den antika glyptikkonsten och har sanno
likt endast känts till i ett mindre antal specialiserade verkstäder vari
från de mera komplicerade granatformerna försålts. I Norden där 
man tydligen icke kunnat skära till granater med hjul fick man i 
stället importera slipade och polerade granatstycken, som sedan med 
hjälp av retuschering nödtorftigt anpassades till den önskade formen 
(lig. 19). Den form av galthuvud med långt utdraget nosparti som vi 
här mött finns också representerad på ett par remtungor i fyndet frän 
St. Denis. Detta galthuvud är också mycket använt på italienska fi
bulor t. ex. från Castel Trosino och Nocera Umbra, där motivet 
finns på fibulafoten i form av ett par antitetiskt placerade galthu-

28 Jfr R. L. S. Bruce-Mitford, A gold and silvcrcloisonné buckle from Wynalduin, Fries-
land, Fries museum 1954. 
" För utförligare redovisning av tillskärningstekniken ifråga 0111 granater fär jag hän
visa till kapitel 4 i min bok Nordisk polykrom guldsmedskonst som är under utar
betande. 
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Vig. 20. Söljan trän Äkcr, Norge. För
gyllt silver med granatinläggningar i 
guldcloisonné samt niellodekor. Ritning 
av Bengt Handel. 1/1. — Zeichnung der 
Schnalle aus Äkcr. Norwegen. Vergoldetes 
Silber mit Granateinlagen in Goldcloi-
sonné und Niellodekor. 

vuden.80 Samma placering finner vi på söljan från Åker31 i Norge 
(fig. 20). På denna sölja möter vi dessutom niellodekor av samma slag 
som i Vallstenarum, men också Y-formad stämpeldekor och cloisonné-
inläggningar. På söljan finns en framställning av fågel- och galthu
vuden som omger en ansiktsmask och visar ett visst släktskap med 
framställningen på Linon-skivan. Vi kan observera den kronliknande 
huvudbonaden som ansiktsmasken bär och som också erinrar om den 
kronliknande figur som fanns på spännet från Parma. 

Om vi således kan finna paralleller till galthuvudet i såväl Norden 
som i Frankrike och Italien så är dock detta galthuvud inte en all
mänt förekommande typ. Salin:!2 har inte med denna huvudform i 

30 Jfr not 19. 
21 Beträffande fyndet från Äker, se G. Gjessing, Studier i norsk merovingertid, Oslo 

»934. 8. 12. 
" B, Salin, Die Altgermanische Thierornamentik, Stockholm 1904, s. 246, fig. 542. 
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sin översikt över djurhuvuden i stil II och 0rsnes3 3 känner inte hel
ler till formen i sydskandinavisk stil II. 

Dateringen av Arnegundas grav i St. Denis till 567 e. Kr. ger oss en 
antydan om att den här typen av galthuvuden tillhör ett stadium som 
är tidigare än 567 e. Kr. eftersom man pä skivfibulorna vågade att för
enkla motivet i så hög grad som fallet är. 

De framställningar av galtmotivet som fanns på svärdsknapparna 
från Vallstenarum och Hög Edsten samt spännet från Parma är mycket 
likartat utförda. Parmaspännet är otvivelaktigt tillverkat i Italien men 
visar nära anknytningar till såväl frankisk som anglosaxisk guldsmeds
konst. De förbindelser mellan det anglosaxiska England, Norden, Ita
lien och Frankrike som avspeglar sig på detta spänne och det därmed 
förknippade galtmotivet tillhör således tiden innan longobarderna 
kom till Italien. 

I det nordiska fyndmaterialet finns många belägg för direkta förbin
delser mellan Norden och det östgotiska Italien. Mellan östgoter och 
franker fanns också nära förbindelser. Om Vallstenarum-knappen kom
mit till Gotland genom förbindelser med det östgotiska riket eller 
genom handel med frankerna är svårt att fastställa. De äldsta pyramid
formade svärdsknapparna med cloisonnéinläggningar är hittills endast 
påträffade i Norden och hos frankerna.34 Det övriga fyndmaterialet 
av granatföremål i nordiska fynd visar klart att man i Norden ej 
förmått att skära till granater i mera komplicerade former. Detta 
talar för att knapparna snarast är tillverkade inom frankiskt område 
där vi har övertygande bevis för att det funnits stensnidare som känt 
till och begagnat den från antik glyptikkonst ärvda tekniken att skära 
med hjul. Det är inte bara den karakteristiska frankiska trappstegs
formen som visar oss detta. I Rhenområde t har vi en blomstrande 
almandinkonst som avspeglar sig både i de mera komplicerade fibu
lorna av typ Marilles men också i de enkla små frankiska skivfibulor 
som påträffats i ett stort antal exemplar.35 

Men också i Italien hade man bevarat den antika glyptikkonsten. 
De rika skattfynden från Desana, Reggio Emilia och Cesena30 är över-

33 M. 0rsnes, Form og stil, Köpenhamn 1966, tavle 1. 
34 Jfr Arbman, <J. a., Genom fyndet av cn dylik knapp i Krcfeld-Gellep är denna typ 
av knappar nu säkert belagd till frankiskt område. 
35 Rupp, o. o. 
36 Jfr C. Carducci, Ort e argenti delVItalia antica, 1962, Tav. 63. M. Degani, II Te
soro Romano barbarico di Reggio Emilia, Firenze 1959, och Rupp, a. a., Taf. XX. 
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tygande bevis för att östgoterna hade en rik cloisonnékonst. Det ena 

guldsvärdet frän Nocera Umbra3 7 har i likhet med Vallstenarum-svär-

det manschetter vid svärdskaveln. Den tredje parallellen till detta 

bruk finner vi på svärdet från Sutton Hoo38 och vi möter igen den 

märkliga triangelförbindelse som finns mellan det anglosaxiska Eng

land, Sverige och Italien. 

De föremål som här beskrivits tillhör hovkonsten och får därigenom 

den internationella prägel som så tydligt framgår av ovanstående 

studie.39 Av vikt för den interna nordiska kronologien är att Vallste

narum-knappen sannolikt är något äldre än tiden för St. Denisfyndets 

nedläggning 567 e. Kr. Svärdsknappen från Vallstenarum visar oss att 

i Norden funnits importföremål med den tidigaste varianten av Stil II. 

Detta torde kunna ge viktiga aspekter på den fortsatta utvecklingen 

av denna stil såväl i Norden som på kontinenten. 

Zusammenfassung 

Die Verfasserin behandelt im Anschluss an den kiirzlich abgeschlossenen Bild
band Die Vendelzeit Gotlands von Birger Nerman, einen Schwcrtknauf aus Vall
stenarum, Gotland. 

Der Vallstenarum-Knauf zeichnet sich durch einen Dekor aus, der an den Breit
seiten des Knaufes zwei antithetisch placierte Tierköpfe darstellt, die aus Gold 
und mit Granateinlagen ausgefiihrt sind. Es handelt sich dabei um eine Ar
beit ähnlich wie am Schwcrtknauf aus Héig Edsten. Die Tierköpfe, welche Eber 
darstellen, haben als besondere Merkmale nach oben geschwungene Kiefer und 
längliche Nasenpartien. Dieser Typ der Eberclarstellung weicht von den Eber-
darstellungen der englischen Cloisonnékunst ab, die uns namentlich Eberdarstel-
liingen mit markiert stumpfen Nasenpartien iiberliefert hat. Andererseits hat 
die Eberclarstellung des Vallstenarum-Kiiauls interessante Parallelen an der ita
lienischen Spange aus Parma und an den frankischen Scheibenspangen aus Ma
rilles und St. Denis. Das Vorkommen des Ebermotivs an der Spange von St. 
Denis, deutet an, dass auch tlie Spange aus Parma in die Zeit vor des Ein-
falls der Langobarden in Italien zu datieren ist. Ferner känn man unter Be-
riicksichtung der vereinfachten Darstellung an der Spange von St. Denis an-

37 Behmer, a.a.. Tat. XLI, 60. 
38 Bruce-Mitford, The Sutton Hoo ship burial, s. 65 och plate 31. Svärdsknappen 
från Sutton Hoo avviker i sin cloisonnéelekor helt frän de övriga cloisonnéarbetena 
i Sutton Hoo vilket talar emot att knappen skulle vara trän samma verkstad. 
•'"' Delar av denna studie har tidigare presenterats i form av ett föredrag vid »Helgö-
symposiet» i Stockholm 1968. 
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nehmen, dass dieser Fundgegenstand jiinger ist als die Gegenstände aus Parma 
und Vallstenarum, die ein ausfiihrlicberes Bildnis wiedergeben. 

Anschliessend behandelt die Verfasserin den elamaligen Handel mit fertigge-
schnittenen Edclsteinen, insbesondere Granat. Es wird darauf hingewiesen, dass 
man kompliziertere Granatformen wahrscheinlich mit Hilfe eines Scbneideräd-
< f ni is geschnitten hatte. Der Umstand, dass wir an dcrartigen Granaten facet-
tierte Kanten finden, känn u. a. auch als Beweis fiir diese Annahme elienen. 
Die fraglichen Scbneiderädchen haben verjiingte Schneiden, welche die facettierten 
Kanten zuwege bringen. Dem vorhandenen Material nach zu urteilen, hatte man 
im Norden nicht die Kunst beherrschl die Granate mit Hilfe von Scbneide
rädchen zuzuschneiden, sondern man war gezwungen importierten, fertigpolierten 
Rohstiicken eine endgiiltige Form mittels notdcirftiger Retuschen zu geben. In 
den elamaligen Zentren der Edelsieinscbleitkunst hatte man die Technik des 
Scbneidens mittels Scbneiderädchen von der antiken Glyplik iibernommen. Das 
Aultreten der Einheitlichkeit, z. B. der Stufensthleifform und anderer, kompli-
zierterer Formgebungen, die wir an den Granaten des italienischen, franzö
sischen, deutschen und englischen Fundmaterials feststellen können, deutet an, 
dass es sich nicht um viele Werkstätten handelte, die die Technik des Scbnei
dens mittels Rädchen beherrschten. Zu den Modulen die besonders verbreitet 
sind zählt das feine frankische Stufensclileifmodul, in welchem jede Stufe eine 
Höhe von ca. 0,8 mm hat. 

Schliesslich behandelt die Verfasserin die Parallelen, die die in diesem Ar
tikel behandelten Ebermotive im Salin Stil II haben. Eberköpfe mit liinglichen 
Nasenpartien sind an gewissen langobardischen Fibeln iiblich. Den selben Eber-
kopf finden wir an der Scheibe aus Linon und an der Schnalle aus Åker. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass Scheiben des Linon Typs als Vorbilder fiir die 
Spången des Marilles und des St. Denis Typs dienten. Jedoch auch das Motiv 
der Schnalle aus Åker, mit der von Eber- und Vogelornamentik umgebenen Ge
sicht smaske, kniipft an das Motiv der Linon-Scheibe an. Ebenso können wir mit 
Interesse die kronenähiiliche Kopfbedeckung studieren, die das Haupt an der 
Äker-Schnalle trägt, und die Gestalt selbst mit der Figur zwischen den Eber-
köpfen an der Parma-Spange vergleichen. 

Ubersetzt xion Walter Bloch 

14 — 704507 Fornvännen H. 3, 1970 


