
Kurvatur som kronologiskt mätinstrument
Holmqvist, Wilhelm
Fornvännen 1975, s. 240-244
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1975_240
Ingår i: samla.raa.se



240 Debatt 

tion of archaeologists; instead it must be 
regarded as a very essential task to improve 
the sometimes poor communication be
tween archaeologists and the general 
public. 

Most of the university teachet s lack or 
have had insufficient training, and the 

quality of their teaching depends greatly 
on the ability and interest of the individual 
teacher to share his knowledge with his 
students. Here the extra-mural courses 
provide possibilities for voung teacheis to 
obtain teaching experience which should 
be compulsory in all higher education. 

Kurva tu r som kronologiskt mätinstrument 

Är 1945 disputerade i Stockholm Ruben 
Gabrielsson på en avhandling betitlad 
»Kompositionsformer i senkeltisk orne
ringsstil». Tio år senare disputerade i Upp
sala Bertil Almgren på en avhandling betit
lad »Bronsnycklar och djurornamentik». 
Gabrielssons arbele är behäftat med 
många svagheter och är i vissa avseenden 
rent amatörmässigt. Bara det att litteratur
förteckningen knappt upptar mer än två 
trycksidor stämmer till en viss eftertanke. 
Almgrens avhandling däremot är rutine
rad och durkdriven, samt i vissa avseenden 
mönstergiltig. 

Men bortsett från allt detta har de båda 
avhandlingarna en utomordentligt viktig 
beröringspunkt, nämligen den som gäller 
stilanalys. Hos båda spelar denna pro
blematik en grundläggande roll och sam
manfattas hos Gabrielsson under benäm
ningen kompositionsformer, hos Almgren 
under benämningen kurvatur. — Som en 
egendomlighet kan noteras att den tio år 
senare Almgren inte funnit skäl att på nå
gon punkt i sin framställning citera Gab
rielsson. 

Den sistnämndes arbete har vunnit foga 
beaktande inom den arkeologiska och 
konsthistoriska forskningen, och inte hel
ler Almgrens avhandling har tilldragit sig 
någon större uppmärksamhet. 

Det har nu gått åtskilliga år sedan de 

båda avhandlingarna publicerades, och 
man börjar få en smula perspektiv på vad 
det hela kan röra sig om. 

Eftersom jag under min egen verksam
het många gånger haft anledning att gå in 
på anslutande problemställningar, vill jag 
här söka åstadkomma en kort värdering av 
de delar av de båda fot fattat nas verk, som 
handlar om kompositionsformer resp. 
kurvatur. 

En sådan »värdering» kan lämpligen 
börja med .ut man citerar Almgrens egen 
värdering av sitt eget verk, som återfinnes 
pä sid. 95 i hans avhandling. Han säger där 
bl. a. följande: »Spörsmålet är då: gäller 
detta med enhetlig kurvatur och dennas 
sammanställning kanske i tillämpliga delar 
allt konsthantverk under perioden i fråga? 

Och om så iir fallet, är det häri vi få söka 
en av grundorsakerna till de likheter mel
lan olika föremålsslag, som ofta känne
teckna de nu använda perioderna inom 
Nordens metallålder . . .? En vidare pröv
ning av materialet efter dessa riktlinjer 
torde visa om ovanstående för en period 
delvis prövade eller antydda hypoteser vo
re bärkraftiga i ett större sammanhang.» 

I anslutning till detta fogar Almgren en 
hänvisning till några moderna konstnärer, 
v rika sagt sig vara helt överens med honom 
nirande för en viss konstperiod aktuellt 
slag av kurvor. 
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Rent ytligt sett kan en sådan tankegång 
te sig hur naturlig som helst. Vi känner ju 
till »kurvaturen» hos gotik, renässans, ba
rock, rokoko osv. Dessutom vet vi att en 
konstnär, skulptör eller målare räknar 
med kurvor, vinklar och linjer vid skapan
det av sitt verk för att ge bästa möjliga 
illusion av harmoni, spänning eller något 
annat som han vill uttrycka. 

Men är nu konstnären verkligen så helt 
bunden av sin tid vid dessa beräkningar? 
Kan han inte s.a.s. byta »kurvatur» från 
det ena verket till det andra? - Tänk till 
exempel på Picasso. Och hur är det bl. a. 
med de antika kolonnstilarna, vilka åter
kommer i samma form i den karolingiska 
konsten, i den romanska, renässansen, ba
rocken, rokokon, nyanliken osv. Hur skall 
man här genom kurvaturen tidsmässigt 
skilja de olika monumenten ifrån varand
ra? — 1 de norska fjälldalarna har man 
långt in i våra dagar gjort träsniderier i 
»romansk» stil, och i Sverige kan man spå
ra liknande fenomen, Hur skall man här 
kunna hänvisa till något kurvatursystem 
som tidsbestämmande faktor? 

Almgren har på denna punkt gjort det 
bekvämt för sig. Han har överhuvud tagel 
inle gäll in pä frågor av hithörande slag. Och 
dock måste dessa och liknande frågor vara 
ytterst relevanta särskilt i de av Almgren 
antydda sammanhangen, där kurvaturen 
eventuellt skulle utgöra en helt övergri
pande tidsbestämmande stilfaktor och 
därmed göra stilanalys i den av Salin m.fl. 
brukliga formen överflödig. 

Det är olycklig) att Almgren inte anser 
någon argumentering behövlig i detta fall, 
men ännu olyckligare iir det att den till stor 
del saknas även när det gäller den epok 
som närmast iir föremål lor hans fram
ställning. Grovt räkna) rörde) sig om tiden 
750-850, om man nu skall nämna några 
data. 

Han analyserar din vissa stildrag på bet-
selbeslagen från Broa i Hälla, Gotland, 
och gör även en snabbvisit lill del samtida 
Oseberg i Norge. Med sammanlagt summa 
fem stilanalyser, samtliga av beslag från 
betselgarnityrel från Broa - av analyser

na saknar dock en den i detta fäll nöd
vändiga analysteckningen — söker han 
göra troligt att den av honom utpekade 
kurvaturen skulle vara tidsbunden. Övriga 
hänvisningar görs i klump och utan sär
skild analys till bronsnycklar, ovala spänn
bucklor m. m. och även till Osebergsfyndet 
hänvisar Almgren suveränt utan att ge lä
saren möjlighet att framför allt genom i 
detalj genomförda analyser följa hans in
tentioner. 

Det torde vara uppenbart att endast fyra 
analyser, samtliga härrörande från en odi 
samma goilandsmästare, inte kan anses 
tillräckligt för att hävda denne gotlands
mästares tidsbundenhet. Därtill behovs in
gående detaljundersökningar bakåt och 
framåt i tiden rörande inte bara det got
ländska konsthantverket utan även övrigt 
samtida material såväl på Gotland som pä 
fastlandet samt i angränsande delar av det 
övriga samtida Europa. 

Flera in- och utländska kolleger har 
också vid samtal hävdat, alt det inte finns 
några möjligheter att förstå och ännu min
dre att tillämpa Almgrens kurvaturteori. 1 
Sverige tillämpas den inte vid något lärosä
te utom i Uppsala, där han själv iir lärare. 

Eftersom jag själv kanske mer iin de fles
ta haft tillfälle alt fördjupa mig i Almgrens 
kurvaturteori - jag var nämligen hans 
opponent vid disputationen - har jag roat 
mig med att i Almgrens anda söka analyse
ra andra, samtida konstalster på Gotland 
och annorstädes. Det har varit med klent 
resultat, och detta tror jag beror på att 
Almgrens analysmetod iii felaktig. 

Almgren leker med linjer och kurvor, 
och under denna lek väntar han pä den 
sim.i uppenbarelsen, nämligen att kurvan 
skall visa sig tidsbunden, oth att han med 
denna upptäckt skall kunna sopa undan all 
tidigare stilanalys. 

Men lorden fornt ide konstnären var del 
inte- enbart (tåga om en linjelek. Hans ar
betsmaterial var framför allt djurfiguren 
och dess •ornamentala" användning. Alm
gren förbiser detta helt och hållet. Vin ho
nom iir vttei konturen till en figur viktigare 
än själva figuren. I detta fall get han sina 
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egna intentioner företräde framför konst
närens. 

Man märker det bl. a. på pl. 54 i hans 
avhandling, där han låter sina kurvor skära 
igenom köttet på djurkropparna. Han 
plockar dessutom ut enbart sådana kurvor 
som synes passa honom men låter andra 
vara. I ett komplicerat ornamentalt möns
ter kan man fira orgier i detta avseende. — 
Men är detta vetenskap? 

Och om han nu menar sig ha upptäckt 
en tidsbunden kurvatur, gäller denna bara 
Broamästaren eller även samtida konst på 
Gotland, på fastlandet, på kontinenten el
ler i England? Almgren analyserar inte ett 
enda exempel för att visa detta, vilket ju 
skulle ha varit ytterst värdefullt. Samtidigt 
med Broamästaren existerar dock på kon
tinenten liksom på de Brittiska öarna en 
rik konstflora som varit värd ett stort beak
tande i detta fall, särskilt om det visat sig att 
den behärskats av samma kurvaturprinci-
per, som framträder hos Broamästaren. — 
Men därom lämnas som sagt läsaren i 
okunnighet. Inte ens i den rika kvarlåten-
skapen från Oseberg i Norge lyckas Alm
gren upptäcka några helt med Broa över
ensstämmande kurvor. 

Nu har det gått 20 år sedan den Alm
grenska avhandlingen publicerades, och 
man skulle då ha väntat sig, att han funnit 
tid att närmare pröva sina teorier, vilka år 
1955 enligt hans egna ord endast utgör 
»för en period delvis prövade eller antydda 
hypoteser» (sid. 95). 

Så har inte skett. Man får nöja sig med 
det magra analysmaterial han presenterar i 
sin avhandling av år 1955 och med »an
tydda» hypoteser i stället för en överty
gande dokumentation. 

Ett helt annat grepp på ämnet har den 
tio år äldre Gabrielsson. Liksom Almgren 
har han sökt bortse ifrån det inlärda stu
diet av djurhuvuden, ben och tassar m. m. 
för att i dess ställe införa etl mer övergri
pande betraktelsesätt. Därvid har han 
stannat inför vad han kallar »komposi
tionsformer». Det förefaller ju också redan 
från början som om kompositionsformen 
och inte den enskilda mer eller mindre 

godtyckligt valda lilla kurvan bäst kunde 
avslöja en konstnärs intentioner. 

Även hos Gabrielsson gäller i viss mån 
frågan om tidsbundenhet, dock i högre 
grad de konstnärliga principerna. Härvid 
nöjer han sig inte, som Almgren, med att 
hänvisa till knappt mer än en mästare, utan 
han går ut och prövar sin metod på ett 
mycket omfattande internationellt mate
rial. - På de punkter, där Almgren läm
nar sin läsare i sticket, kan Gabrielsson där
igenom lysa med många framgångsrika re
sultat. 

Han börjar med en utredning om de 
ornamentala principerna under senro-
mersk tid, som främst karaktäriseras ge
nom det livliga användandet av passare 
och linjal. På ett för läsaren lätt tillgängligt 
och klart övertygande sätt går Gabrielsson 
igenom passarstilens »mönsterbok» och 
påvisar dess grundläggande betydelse för 
den senare utvecklingen. Han redogör för 
»konstruktionen» av bård- och centralmo
tiv, yttäckande mönster osv. På samma sätt 
förfär han med den under senantiken och 
senare så vanliga flätornamentiken. Han 
klarlägger dess »konstruktion» och dess 
komposition och hänvisar därvid till talrika 
exempel. 

I vissa fäll gör han utflykter i tid och 
rum, där man inte rikligt kan följa honom, 
ja i några sammanhang kanske man rent av 
kunde tala om villovägar. Men trots detta 
måste man utan vidare erkänna, att han 
har ett gott och lye kligt grepp över ämnet. 

Hans behandling av palmetter och djur
stilar m.m. i senkeltisk ornamentik pend
lar över ett stort område omfattande prak
tiskt taget hela Europa med de östra me-
delshavsländerna, det langobardiska Ita
lien och det frankiska väldet som milstol
par. Även de skandinaviska länderna kom
mer med på ett hörn. 

Genom kompositionsanalys kan Gab
rielsson i många fäll påvisa ett klart sam
band mellan skilda geografiska områden 
och får därigenom också vidgade möjlighe
ter att kronologiskt fixera det behandlade 
materialet. 

För den som söker efter »tidsbundna» 
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komponenter i äldre epokers konst finner 
jag Gabrielssons metodik vida överlägsen 
den av Almgren tillämpade. 

Jag vill till sist gärna lägga fram några 
egna funderingar, som ansluter till den här 
ovan behandlade problematiken. Vid mina 
studier av den tidiga germanska konsten 
har jag knappast kunnat undgå att betrak
ta den mot bakgrunden av tidens allmänna 
kulturförhållanden, Jag har frågat mig: I 
vad mån har dessa förhållanden påverkat 
konstnären i hans arbete? Kan man med 
andra ord i den bevarade kvarlåtenskapen 
påvisa mer eller mindre »tidsbundna» fak
torer, som gör det möjligt för oss att utan 
andra hjälpmedel datera ett föremål? Kan 
man inom gränserna för det kulturhisto
riska skeendet även följa processen av tra
dition och nyskapelse i den konstnärliga 
verksamheten, avspeglande tiden? 

Utan tvivel kan man på flera punkter 
påvisa ett sådant samband, eller rättare 
sagt, och eftersom det gäller estetiska vär
deringar, man kan tolka in de konstnärliga 
företeelserna i samklang med tiden. 

Jag skall här inskränka mig till omnäm
nandet av några exempel från det tidsav
snitt som även behandlas av Almgren. Till 
skillnad ifrån denne, som hänger upp sin 
analys på enskilda linjer och deras »kurva
tur», vill jag dock här fästa uppmärksam
heten vid själva djurfigurernas rörelse
schema och närmar mig därvid mera Gab
rielssons »kompositionsformer». Detta be
traktelsesätt torde även bättre svara mot 
den ursprunglige konstnärens intentioner 
än Almgrens metod. 

Studerar man exempelvis 700-talets 
svenska konsthantverk och dess djurorna
mentik finner man en alltmera stegrad 
spänning i djurfigurernas rörelseschema. 
Deras kroppar spännas som stålbågar och 
halsarna höjer sig reptilartat, färdiga till 
hugg. Man finner en god illustration till 
detta på bl. a. ett sköldbeslag från Boda på 
Öland. 

Intrycket förstärks vid betraktandet av 
några bronsbeslag från Hejnum på Got
land. Där har spänningen mellan den 
långa reptilhalsen och bålen blivit ytterli-

Fig. 1. Beslag till svärdslida från Bjärs, Hejnums 
socken, Cotland, Statens historiska museum. - Scab
bard mount from Bjärs, Hejnum parish, Cotland. 

gare accentuerad, och styrkan manifeste
ras i de »onormalt» kraftfulla höftpar
tierna, mot vilka de bandartade djurkrop
parna långsamt vidgas och vinna i innebo
ende kraft (fig. 1). 

Går vi så vidare till det praktfulla spän
net från Othem på Gotland finner man att 
den bandartade djurkroppen vidgas så 
kraftigt att den vid höftpartierna inte läng
re kan uthärda det inre trycket utan bris
ter. — Man kan nämna många exempel på 
dessa veritabla höftexplosioner, varvid ex
tremiteterna slungas ut i häftiga bågar 
(fig- 2). 

Men man kunde driva uppladdningen 
och den därpå följande kraftutlösningen 
ännu längre, och detta återspeglas mycket 
klart i bl. a. de förgyllda bronsbeslag från 
Broa, Hälla, som varit föremål för Alm
grens studier. Där har konstnären ökat 
djurfigurernas kraftfullhet genom att ge 
dem en större plasticilet än de haft tidiga
re. Han så att säga ger dem kött och musk
ler på benen. Det mesta av musklerna kon
centrerar sig kring bogpartier och bak
kropp, men det är ju också där som djuret 
har sin styrka. Även Broamästaren kan roa 
sig med att låta bogpartier sprängas och 
han kan öka sprängeffekten genom att 
stänga in djurfigurerna inom trånga ram
verk. Ja, han kan skapa illusion av kraft 
och spänning på ännu ett sätt, nämligen så 
att han återger sina djurfigurer utan alla 
yviga gester som enkla muskelknippen 
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Fig. 2. Detalj av ryggknappspänne från Othems 
socken, Gotland. Statens historiska museum. - Delail 
of disc-on-bow brooch from Othem parish, 
Gotland. 

med svällande bog- och bakpartier samt 
med ben och tassar spännande mot det 
omgivande ramverket. 

Man skulle kunna nämna inånga ytterli
gare exempel på samma fenomen, och 

man kan även utan svårighet gå utanför 
vårt eget lands gränser för att finna an
knytningspunkter. Med särskild pregnans 
framträder kontakten med den samtida 
konsten på de Brittiska öarna. Det skulle 
emellertid föra för långt att här gå in på en 
närmare exemplifiering. 

Utan vidare vågar man påstå att det i det 
här skildrade förloppet röjer sig en alldeles 
särskild konstvilja, klart bestämd till sin ka
raktär och med vidsträckt spridning. Dess 
eventuella tidsbundenhet kan givetvis inte 
avgöras utan en allmän genomgång av be
fintligt material här och utomlands, men 
vissa av tidssammanhangen är trots allt så 
uppenbara att man därav kan draga vittgå
ende slutsatser. 

Nalkas man problemet från svensk syn
punkt är det lätt att i tiden 700-800-tal 
finna ett slags grogrund för här skildrade 
konstföreteelser. Det är hos oss liksom i 
Skandinavien i övrigt, den stora expansio
nens och kraftutlösningens tid. Vi utvidgar 
våra förbindelser österut och tilltvingar oss 
en ledande roll i handelsutbytet. Vi följer 
även med i utvecklingen på Skandinaviens 
väst- och sydsida. Över huvud taget upple
ver Skandinavien en stor tid inte bara med 
svärdets hjälp utan även genom andra in
satser. 

Den samtida konsten återspeglar utan 
tvekan åtskilligt av allt detta. 

Wilhelm Holmqvist 

Curvature as a Chronological Measuring Instrument 

In 1945, Ruben Gabrielsson published a 
work entitled "Kompositionsformer i sen-
kellisk orneringsstil". Ten years låter 
(1955), Bertil Almgren, Uppsala, defended 
his thesis "Bronsnycklar och djurornamen
tik". Both works actually deal with the 
same thing, viz. Celtic and Germanic orna
mentation during "the early Christian pe
riod". Besides, both authors tread other 
paths than those paved by B. Salin in "Die 
altgermanische Tierornamentik". 

Gabrielsson uses a väst European and 
Oriental material, analyses and compares 
and thereby arrives at results which are, 
undisputably, noteworthy. Almgren prae
tically confines himself to analysing one 
single master, the Broa master on Gotland 
and, starting from there, attempts to lay 
down fundamental and general artistic 
principles. 

It would seem obvious that an analytic 
method of the kind used by Almgren can-
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not be made clear by referring to one 
example only, and thus one feels rather 
dubious about his account. Gabrielsson's 
thesis, on the other hand, is in quite an
other, and more convincing, way accessible 
to the reader. 

To a greater extent than the latter. Alm
gren has tried to point to the "curvature" 
as a factor determining style and age, but 
undoubtedly Gabrielsson is more success-
ful in this respect in referring to the 
"forms of composition". 

In his section on the Late Roman ruler 

and compass style, Gabrielsson attempts to 
fix it in time by proving that it is a mani
festation of the Roman spirit generally. 
Roman architecture, Roman law, Roman 
organization, etc. — One would have 
wishecl that many more such "dating" fac
tors, i.e. more of the living environment 
against which art stånds out, would have 
been given in the two works dealt with 
here. 

The present author ventures to give a 
supplementary picture on this point. 

Kritikk av kritikken 

Kritikk av kritikken skal innen de dannete 
kretser av vitenskapen ikke vaere comme il 
faut. Denne maxime har jeg alltid hatt 
vanskelig for å förstå. Er det noe som kan 
bi inge vitenskapen videre, så er det disku-
sjon - forutsatt at den föres på et faglig 
forsvarlig nivå. Når det i en recension gis 
uttrykk for faglig uenighet med den för
faller hvis verk recenseres, kan det neppe 
vaere til skade för forskningen at forfatte
ren, i dette tilfelle undertegnete, tar til 
gjenmaele. Dette så meget mer som recen
sionen er förfallet av en anerkjent försker 
som Aron Andersson. 

Det saken gjelder er dennes recension av 
undertegnedes bok Norske Stavkirker, 
Dekor og utstyr (Oslo 1973) som er trykt i 
Fornvännen hefte 1, 1975, s. 45-46. 

Först et par ord om publiseringsmeto-
dikk. Aron Andersson finner min bok vel 
illustrert, pen og lettlest, «i bästa mening 
populär», men den er «monologisk» i den 
forstand at den »aktuella forskningen» 
omkring stavkirkenes problem alt for lite 
kommer til orde: En uforberedt lekmann 

kunne komme i skade lör å tro at de nor
ske stavkirkenes historie nå er utredet og 
klar. 

Recensören burde her ha påvist hvilken 
«aktuell forskning» som ikke er tätt stilling 
til i min bok, positiv eller negativ. Alle navn 
er i disse tilfelle nevnt, med tilbörlige hen-
visiiiiiger i noter og bibliografi, og de res
pektive teorier er dröftet. Jeg ser da bort 
fra eventuelle forfattere som i mer popu-
laere fremstillinger ikke har bragt noe nytt, 
bare basert sine idéer på tidligere aksepter-
te dogmer. I disse tilfelle er det kilden for 
dogmene som er av intresse for forsk
ningen. 

Så til det faglige i Anderssons recension: 

1. Dateringsspersmålet 

Aron Andersson beklager at mine krono
logiske fikseringer er så «osäkra och fly
tande». «En omsorgsfull examinering av 
den norska stavkyrkoornamentikens egen
art och förutsättningar - förstudier saknas 
inte - (hvilke?) borde ge ytterst intres
santa resultat som kunde läggas till grund 
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