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Kurvaturanalys •— kompositionsanalys — detaljanalys = stilanalys

Synpunkter föranledda av Wilhelm Holmqvists kritik av
Bertil Almgrens kurvaturstudier

För studiet av stilar gäller: intresset måste
ökas och de traditionella metoderna måste
kombineras och samordnas med andra arkeologiska metoder. De stilanalytiska metoderna
måste också moderniseras och anpassas till
nutida vetenskaplig arbetsmetodik.
I nedanstående inlägg har Mogens Orsnes
stilistiska arbeten från 1966 och främst 1969
behandlats mer ingående av den anledningen,
att dessa två arbeten representerar en modernisering av en traditionell Salinsk arbetsmetodik.
I diskussionsinlägget "Kurvatur som kronologiskt mätinstrument" framhåller Holmqvist i Fornvännen 1975 att Almgrens analysmetodik är behäftad med så allvarliga oriktigheter, att han inte drar sig för att fastslå
dess felaktighet.
Holmqvist drar denna slutsats utifrån egna
erfarenheter innefattande opponentskap på
Almgrens avhandling av år 1955 och i samband härmed och senare utförda analysförsök med hjälp av kurvaturmetoden.
Holmqvist baserar i stort sitt kritiska ställningstagande på följande fyra punkter:
1. Almgren har inte diskuterat traditionsbundenhetens inverkan på den "tidsbundna
kurvaturen". H a n har inte heller tagit
hänsyn till konsthantverkarens individuella
variationsmöjligheter.
2. Ett magert analysmaterial, vilket resulterat
i"
'antydda' hypoteser i stället för
en övertygande dokumentation".
3. Analysresultatet ställs inte i relation till
annat Gotlands-, fastlands-, eller internationellt material.
4. "Almgren leker med linjen och kurvor
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" och tar mindre hänsyn till djurfigurerna,
han låter sina kurvor
skära igenom köttet på djurkropparna".
Holmqvist inskränker sig nu inte enbart till
Almgrens avhandling utan för även fram
Ruben Gabrielssons avhandling "Kompositionsformer i senkeltisk orneringsstil" av år
1945 i ljuset.
Det som saknas i Almgrens analysmetodik
finner Holmqvist
i Gabridssons kompositionsformer. Holmqvist har härmed tagit steget fullt ut och klart deklarerat sin ståndpunkt: betydelsen av Almgrens kurvaturmetod för förståelse av de konsthistoriska sammanhangen under förhistorisk tid är ringa
eller totalt obetydlig.
Samtidigt hävdar dock Holmqvist, att det
på kontinenten och de Brittiska öarna existerat en konstflora som "
behärskats av
samma kurvaturprinciper som framträder hos
Broamästaren" (s. 242). Kurvaturens principer och tidsbundenhet skall enligt Holmqvist sätt att se kunna åskådliggöras av en
analys av kompositionsformen.
Denna tankegång är viktig och tangerar,
enligt mitt sätt att se, det faktiska kärnproblemet, varför jag återkommer härtill nedan.
En inte fullt lika
kurvaturanalysen som
ning presenterar Mats
"Metodproblem inom
ria" (1963).

kritisk inställning till
metod för tidsbestämP. Malmer i sitt arbete
järnålderns konsthisto-

Malmers kritik är mer analytiskt inriktad
än Holmqvists. Det centrala motivet för Malmer var att undersöka i vad m å n Almgren
lyckats skapa en objektiv analysmetodik.
Konklusionen av Malmers undersökning lyder: "Det karakteristiska för de av Almgren
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studerade kurvorna är emellertid deras utomordentliga fattigdom på typologiska element"
och vidare "
, att Almgren icke ens
registrerat de få typologiska element som
finns, dessa svängningar, på ett objektivt
sätt" (s. 242).
Malmer fortsätter vidare: "Kurvaturen är
väsentlig, och studiet av densamma är därför
värdefullt, förutsatt att det kan utföras med
objektiva m e d d " (s. 242). Ett avsiktligt försiktigt ordval som dock, kombinerat med
slutmeningen i det berörda kapitlet, deklarerar Malmers mindre positiva inställning till
kurvaturanalysens betydelse för stilistisk datering. ("Men helt uppenbart synes det, att
långt rikare och säkrare resultat står att vinna
genom ett objektivt studium av den stora
massan av lätt registrerbara dekorativa typologiska element" s. 242.)
Bristen på typologiska element skulle således enligt Malmer vara den huvudsakliga
anledningen till kurvaturanalysens vetenskapliga begränsning som kronologisk metod.
Denna uppfattning leder diskussionen in på
det mest centrala problemet inom stilforskningen, nämligen huruvida samtliga registrerbara dekorativa element skall tillmätas samma
stilbildande och därmed kronologiska värde.
Är exempelvis dekorationskategorin djurhuvuden väsentligare än djtirfötterna? Skall
dessa i sin tur tillmätas ett större värde än
själva djurkroppen, e t c ?
Det råder enligt min åsikt inget tvivel om
att kurvaturanalysens väsentligaste uppgift
vore att registrera de storkurviga detaljerna,
vilket också Holmqvist indirekt menar, och
inte som Almgrens intentioner utvisar, de
minimala detaljerna som exempelvis nosflikar
och tådetaljer, vilka måste anses som i detta
sammanhang de mest svårregistrerade och
minst väsentliga detaljerna i dekorationsbilden.
Innan jag utvecklar denna diskussion, kan
det emellertid vara befogat att kort sammanfatta Holmqvists och Malmers kritik.
Malmers synpunkter är ytterst väsentliga,
eftersom han rekommenderar en mer vetenskapligt inriktad metodik i kurvaturanalysen.
Den undersökning som Malmer genomfört
har klart visat vilka svårigheter som kan upp-
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stå när, som i detta fall, en konstvetenskaplig analysmetodik användes för en undersökning av ett arkeologiskt material utan att
metodik och språkbruk anpassas till undersökningsmaterialets förutsättningar samt till
de vetenskapliga ambitioner som ligger i
tiden.
Att bristen på typologiska element allmänt
har en begränsande effekt är självklart, men
har den verkligen det i detta fall? Den studerade kurvaturen har kanske fler typologiska
element än vad både Malmer och Almgren
räknat med.
Antalet element kan väsentligt ökas, om
kurvlinjer och även räta linjer ställs i en
annan inbördes relation.
Härmed kommer vi in på en av Holmqvists väsentligaste punkter, nämligen den
som menar att Almgren leker med linjer och
kurvor och låter "sina kurvor skära igenom
köttet på djurkropparna". Denna kritik är
väsentlig eftersom, som Holmqvist fullt riktigt påpekar, konstnärens syfte inte var att
skapa en mängd linjer, vilka vi felaktigt kan
tolka som tidsbundna, inte heller ett visst
slags kurvatur utan hela, "fullständiga" djurfigurer.
En avsiktlig sönderddning och stilisering
förklarar inte heller Almgrens sönderdelande
kurvatur utan är ett tecken för ett allmänt
stilistiskt fenomen.
O m nu de storkurviga detaljerna som djurkroppar och ben etc. ställs i relation till varandra, ökas därmed antalet typologiska element och "kurvaturens" roll blir härmed att
studera relationerna mellan sammanhörande
kurvlinje- och rätlinjekomplex. (Fig. 1—3.)
Bertil Almgrens kurvaturstudium av år
1955 kan tolkas så att det traditionella stilstudiet vid denna tidpunkt var i behov av
något nytt, något livgivande.
Orsaken till Almgrens kurvaturstudium var,
att det på de studerade beslagen från Broa i
Hälla på Gotland ansågs finnas tre olika stilar representerade, stil E, naturalistisk stil
och gripdjursstil. Punkt ett i Holmqvists kritik har således mindre relevans eftersom en
av Almgrens frågeställningar berör huruvida
en och samma konstnät utfört "olika motiv"
"i en och samma tids stil?" (s. 8 8 ) .
Fornvännen 71
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Fig. 1. Broa i Hälla, Gotland ( S H M 11106:G1),
skala ca 1,5:1. Teckn. förf. B. Almgrens sätt att
se det ensamma djurets kurvatur på det s. k. "symmetriska, opariga beslaget". (Almgren 1955, Pl
46:a.) — B. Almgren's interpretation of the isolated
animal's curvature on the so called "symmetrical
single mount".

Fig. 2. Broa i Hälla, Gotland, skala ca 1,5:1, teckn.
förf. Det ensamma djuret fristående framställt inom
den triangulärt bundna kompositionsramen med
beslagets symmetrilinje. — T h e isolated animal,
free-standing and placed within the triangulär
basic form for the composition.
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Fig. 3. Broa i Hälla, Gotland, skala ca 1,5:1, teckn.
förf. Författarens sätt att se det ensamma djurets
kompositions- och konstruktionsprincip. Observera
att fig. 3 är ett tolkningsförsök, vilket dock baserats på en objektiv registrering av djurfigurens
olika båg-och rätlinjiga element. (Se Blidmo 1976.)
Den väsentligaste informationen erhålles i detta
fall genom en jämförelse mellan de dubbla centrumpunkterna vid A. Den tydliga ansvällningen av
djurkroppen åstadkommes genom cn ringa förskjutning. Denna förskjutning har också skett i horisontalplanet, vilket kan studeras i punkterna A—B.
Ovanstående metod kommer sannolikt, i ett mer
utvecklat stadium, att ge säkrare hällpunkter för
stilistiska jämförelser. — The author's interpretation of the isolated animal's composition and
construction principles. An attempted interpretation, based on an objective recording of the animal
figure's curved and rectilinear elements.

Det måste i detta s a m m a n h a n g påpekas,
att stilblandningen inte är genomförd på ett
enda enskilt beslag utan gäller beslagen betraktade som en helhet, ett betselgarnityr.
Förekomsten av flera stilar i ett och samma
fyndsainmanhang är emellertid inget direkt
kriterium för samtidighet i tillverkningen,
även om det är intressant att stilarna kombinerats så intimt.
Enligt min åsikt föreligger inget hinder, åtminstone inte beträffande stilarna, för att
Broa-beslagen skulle kunna vara tillverkade
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under olika tidpunkter inom ramen för en
relativt kort tidsperiod, kanske mindre än en
generation. Jag finner därför Almgrens argumentation för hävandet av en tidsbunden
kurvatur otillräcklig på grundval av de fakta
han framlagt, eftersom de tre stilarna inte
finns representerade tillsammans på något
av de beslag som Almgren utnyttjat för sina
analyser. Tekniskt är också variationerna
stora inom fyndet. Flera grader mellan skarpt
karvsnitt och avrundat till rundplastiskt finns
representerade, vilket jag i detta sammanhang, eftersom det inte finns plats därtill,
hävdar utan att klart deklarera definitionerna av dessa begrepp.
Ett ingående studium av stilelementen
kontra dekorationstekniken skulle kanske kunna klargöra, om teknikvariationerna är knutna till stilvariationerna.
Almgren påpekar också, att "—•
de
vanliga arkeologiska stilkriterierna, huvuden
eller fötter
" är lika i två av stilarna,
stil E och naturalistisk stil (1955, s. 89). Det
skulle därför inte gå att skilja dessa åt på
traditionellt sätt. M a n kan då fråga sig, om
detta verkligen är nödvändigt, och vi kommer återigen in på frågan om de olika stilelementens kronologiska betydelse.
Det råder ingen tvekan om att de visuellt
differentierbara vendelstilarna inrymmer tidstypiska element som, oavsett om vi kallar
dem kurvatur- eller kompositionsformer, karakteriserar stilen tillsammans med de traditionella dekorativa elementen.
Gemensamt för de förstnämnda elementen
är att de är svårregistrerade och underordnade både kompositionella och funktionella
lagar. Enligt min åsikt kan de endast mätas
genom ett ingående studium av kompositionen.
Kompositionen påverkas ytterst av formen
på det föremål som dekoren var ämnad för.
De dekorativa förutsättningarna kan inte
vara desamma på ett runt, rektangulärt eller
djurhuvudformat föremål. Hänsyn måste därför tas till dessa olikformigheter i dekorationsytan, eftersom samma motiv skulle kunna ha ett varierande utseende p å ett runt
respektive rektangulärt föremål (jfr Orsnes
1969, s. 42). Dekorationsytans form påverkar
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också utformningen av de traditionella dekorativa elementen (se n e d a n ) .
Kompositionen skulle alltså vara en av stilens väsentligaste nycklar och om dess principer kunde fastställas, skulle mycket kunna
sägas om "kurvaturen". Studiet av kompositionen är emellertid mycket tidsödande och
svårt, varför man oftast måste inskränka på
fullständighetskraven och låta iakttagelserna
bli av en mer generell natur. Detta studium
måste, vilket är viktigt, kompletteras med ingående undersökningar av de dekorerade
föremålens form och storlek samt motivvalets
relation till storlek och form.
Men vad är det då som karakteriserar en
stil? Malmer ger i "Metodproblem inom järnålderns konsthistoria" (1963) två förklaringar
till det vetenskapliga begreppet stil. Den
första lyder: "Totaliteten, summan av samtliga typologiska element, — — — " . Den
andra lyder: "Kombinationen av ett visst antal subjektivt valda, klart definierade dekorativa typologiska element" (s. 236).
"Stilforskningens enda framkomliga väg är
att låta kombinationen av ett begränsat antal typologiska element konstituera en stil"
(s. 237). De konstituerande elementen skall
väljas bland dem "
•— som man tycker
är de viktigaste för det intryck stilen ger.
Det är däremot absolut icke tillåtet att påstå
att de utvalda elementen är de viktigaste. Ett
sådant påstående skulle nämligen innebära
en värdering av elementen och vetenskapen
måste vara fri från värderingar" (s. 236 f).
Malmer ser i Salins arbete "Die Altgermanische Thierornamentik" (1904) embryot
till denna metod i sammanställningarna av
djurornamentikens detaljelement. Salin insåg
dock inte betydelsen av denna analytiska metod och avsåg med stil totaliteten (1963, s.
237), en grundtanke hos Salin, som medfört
att hans stilar erhållit en så pass stor användbarhet, att de äger giltighet långt utanför
Skandinavien. Av denna anledning har
inånga forskare omarbetat Salins stilar, omvärderat dem, finfördelat dem och sökt skapa
stilar med ringare geografisk och kronologisk
räckvidd.
Bakom dessa prestationer döljer sig dock
många stilistiska värderingar av detaljdemenFormännen 71
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ten. Salin är i hög grad orsak till att värderingsnormer smugit sig in i stilanalysen.
H a n nämner, att djurhuvudena var den
viktigaste gruppen genom att säga: "Das
zweite wichtige Detail biidet der Oberschenkel" (1935, s. 246). I sin indelning av
djurhuvudena utnyttjade han huvudsakligen
ett fåtal element, såsom ögoninramningen och
kindspetsen, till sin gruppering. Samtidigt
accepterades att någon av dessa saknades
(1935, s. 246). O m fötterna nämner Salin,
"Die Fiisse zeigen in dem Stadium Stil II
eine mannigfache Ausbildung, — — — "
(1935, s. 247).
U r metodisk synpunkt kan en sådan indelningsgrund som Salins ifrågasättas. Foten
exempelvis, som uppvisar en mångfald variationer kan rimligen inte vara det minst viktiga detaljelementet. En av anledningarna till
Salins värdering kan ha varit variationsrikedomen hos fotelementet, med medföljande
grupperingssvårighet. Variationerna i fotelementet har sin orsak i att detta element
i högre grad underordnar sig kompositionelit
nyskapande och sannolikt också individuella
personliga och lokala skiljaktigheter inom
ramen för ett stilområde.
Vi kan kortfattat se, om detaljelementen
innehaft samma kronologiska grupperingsstyrka i exempelvis Greta Arwidssons definition av venddsstil D i hennes avhandling
"Vendelslile" (1942).
Arwidssons stilindelning är ytterst intressant med en tydlig tendens till att försöka
erhålla en komplett stilmiljö. Djuren uppfattas i högre grad som dekorativa helheter,
vilka dock är anatomiskt sammansatta av för
stilen mer eller mindre karakteristiska detaljelement. Arwidsson anser kompositionen och
helheten minst lika väsentlig som detaljelementen och diskuterar hellre stilförnyelse än
stilutveckling. Detaljerna lämnas för den
skull inte åt sidan utan samtidigt som variationsrikedomen poängteras lämnas exempel
på minimala detaljer, som djurhuvudenas
sammanbitna tänder.
Arwidssons arbete är, trots avsaknaden av
konkreta definitioner, betydelsefullt och markerar en reaktion emot Salins mer detaljanalytiska arbetsmetodik. Avsaknaden av deFornvännen 71

finitioner medför emellertid att avdelningen
av stil D gentemot de övriga vendelstilarna
inte kan uppfattas såsom en stilistisk definition i egentlig mening utan snarare som en
karakteristik av en begränsad stilmiljö inom
ramen för den vendeltida perioden. De genuina vendelstil D-arbetena är således klart
karakteriserade, medan de som inte faller
inom ramen för s. k. typiska vendelstil Darbeten är stilistiskt svåranpassade såväl
inom stilens genuina del som i dess ytterkanter.
Utgångspunkten för Arwidssons stilistiska
studier var de nytillkomna fynden från Valsgärdegravarna och då speciellt fynden från
grav 6. Detta har återspeglats i det stilistiska
arbetet. För stil D's vidkommande har det
medfört, att exempelvis betselbeslagen från
Vendelgrav V I I i förhållande till beslagen
från betslet i Valsgärdegrav 6 nedvärderats,
och detta trots att de förstnämndas dekor
innehåller "typiska" stil D-element (1942, s.
29). Jag finner det förvånansvärt, att Vendel
V I I beslagens dekor anses degenererad av
den anledningen att dess dekor innehåller,
i förhållande till Valsgärde 6 beslagen, en
mindre detaljrikedom i form av additativa
element (se n e d a n ) . Dekoren på de enhetliga Vendel V I I beslagen innehåller ju samtliga element som Arwidsson konstituerat stil
D med i ett enkelt och klart utförande.
Mogens Orsnes stilistiska arbeten har präglats av en Salinsk anda. Syftet med Orsnes
studier lämnas i följande citat: "Statt sich
weiterhin zu bemuhen, die Vendelstilarten
dem sudskandinavischen Material anzupassen,
soll im folgenden versucht, dieses von seinen
eigenen Charakteristiken aus in Stilarten und
-phasen einzuteilen.", och vidare "
die Stilmilieus mit Hilfe der Kombination der
Ornamentmotive auf den einzelnen, verzierten Gegenständen zu Charakterisieren" (1969,
s. 18 f).
Förutom djurhuvuden, lår och fötter har
Orsnes använt djurkroppen som ett eget
stilistiskt element. Djurkropparna speglar huvudlinjer i ornamentbildernas komposition
anser Orsnes, samtidigt som han hade Almgrens kurvaturteorier i åtanke när han medtog dem (1969, s. 19). Kurvaturen och där-
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ined i viss mån djurkropparna har dock haft
en ringare medverkan vid den stilistiska
grupperingen eftersom Orsnes i fråga om
kurvaturens kronologiska betydelse anslutit
sig till Malmer (1969, s. 19).
De traditionella stilelementens betydelse
poängteras i följande citat, "Die Tierornamentik wird gesondert behandelt werden; ein
Vergleich mit anderen Ornamenten, Bandgeflecht- und Stempelornamentik erfolgt erst,
wenn eine Stileinteilung der Tierornamente
vorgenommen ist" (1969, s. 19).
De fyra olika detaljelementen har gruppindelats och definierats. Den första gruppen
omfattar djurhuvuden, vilka i första hand
indelats efter munpartiets utformning och i
andra hand efter variabla kännetecken som
förekomsten eller avsaknaden av ett kindparti, en hakspets, ett öga, ögonbrynsbågar,
öron, korta horn eller en nacktofs (1969, s.
21).
Tittar vi närmare på gruppindelningen,
märker vi en klar tendens i materialet. De
tidiga vcndclstilhuvudena är klarare definierade än de senare tillhörande stilfaserna
F och E av den orsaken, att djurhuvudena i
de senare två faserna är utpräglat stiliserade.
Stiliseringen medför, trots förenklade former,
att dessa djurhuvuden blir svårare att definiera, vilket märks i Orsnes gruppindelning
där huvudena 34—45 är praktiskt taget odefinieradc. Som exempel kan nämnas den sista
gruppen som definierats, " h 43—45 schliesslich umfassen eine Reihe recht verschiedener,
aber ausschiesslich wenig charakteristischer
Köpfe die durch eine abgerundete Verdickung des Halses gebildet sind" (1969, s.
23).
Detta citat åskådliggör stilelementanalysens
svårigheter. När stiliseringen gått så långt,
att det inte längre är möjligt att urskilja de
smärre elementen som kindspetsar, nacktofsar, tänder och dylikt, har de typologiska stilelementen minskats eller gått visuellt förlorade för oss så att möjligheten att konstituera en stil medelst de enskilda stilelementen
avsevärt reducerats.
Nästa grupp som behandlas av Orsnes är
djurkropparna. O m grupperingen av dessa
kan kort sägas att det logiska resonemanget
7 Fornvännen
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är svårt att följa (se 1969, s. 23 ff). De olika
grupperna är föga jämförbara, eftersom olika
"karakteristika" ligger till grund för de olika
gruppindelningarna.
Den följande indelningen av de två resterande motivgrupperna, lår och fötter, följer
i princip samma mönster.
Enligt min åsikt föreligger bristfälligheter
i den arbetsmetodik som Orsnes använt, när
han grupperat och definierat det stilistiska
materialet; grupperna är definierade utifrån
skilda kriterier, vilket medfört att en del av
dem är logiskt avgränsade från varandra, medan andra går in i varandra samtidigt som
grupperna i det stora hela är svåra att jämföra. Ett enstaka element kan ofta vara inkonsekvent använt i den mån att det i det
ena fallet har en överordnande och i det
andra fallet en underordnande grupperande
betydelse. Slutligen är språkbruket i definitionerna oprecist och därmed tolkningsfritt.
Eftersom vi ovan studerat Arwidssons karakteristik av vendelstil D , kan det vara
lämpligt att jämföra denna med Orsnes definition av sydskandinavisk stil D (1969, s. 55
ff). Orsnes börjar med att gå igenom de enskilda stilelementen i den ordning han tidigare presenterat dem. Vi kan exempelvis studera djurhuvudena närmare och se vilka
upplysningar dessa kan ge om sydskandinavisk
stil D. (Fig. 4.)
1. De bildar en likformig fortsättning av
det smala kroppsbandet och är sällan nämnvärt grövre än detta.
2. översidan är konvex.
3. Käftarna är antingen nedåtböjda i en
sluten spets eller utdragna i längre eller kortare åt sidan strävande flikar.
4. Den likformiga linjeföringen avbryts ofta
endast av ett runt eller spetsovalt öga och en
kindspets.
5. Djurhuvudena visar ibland en stor likhet med lårfigurerna — speciellt de asymmetriska — och de är ofta svåra att skilja
från dessa.
Därtill kommer
och 32), vilka är
och försedda med
utom får vi veta,
är besläktade med

tre djurhuvuden (h26, 30
kraftigare tecknade, runda
ett vinklat munparti. Dessatt djurhuvudena i stil D
djurhuvudena i stil C men
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Fig. 4. Den sydskandinaviska stil D's djurhuvuden
framställda efter M. Orsnes, 1970, Typentafel 1.
— The South Scandinavian style D animal head.
skiljer sig från dessa genom en mer likformig
bredd i linjeföringen (1969, s. 55).
Studerar vi "Typentafel 1" (s. 20) samtidigt som vi går igenom de fem punkterna,
framgår det att endast punkt fyra till en viss
del innehåller ett för stil D-djurhuvudena
karakteristiskt detaljelement, nämligen det
som Orsnes kallar ett spetsovalt öga. Detta
öga är egentligen inte spetsovalt, eftersom
ögats översida bestäms av djurhuvudets böjning, även om det är troligt att konsthantverkaren eftersträvat ett ovalt öga. Placeringen
av ögonen skiljer sig därmed från den som
exempelvis gäller för djurhuvudena på beslagen från Vendelgrav V I I . Det "spetsovala"
ögat är emellertid inte representativt för
samtliga djurhuvuden tillhörande sydskandinavisk stil D utan är endast ett av de eleFornvännen 71

ment, som kommer att ingå i definitionen av
en så pass vid stilbeteckning som sydskandinavisk stil D tycks vara.
Den viktiga iakttagelsen i punkt ett, att
djurhuvudena bildar en likformig fortsättning av det smala kroppsbandet och sällan
är nämnvärt grövre än detta, tycks inte gälla
för samtliga av stilens djurhuvuden och avgränsningen mellan bandbredd och djurhuvudbredd är dessutom inte uttalad i skrift och
i relation till de övriga stilarna.
Angående punkt fem kan tilläggas att likheten med lårfigurerna inte är en ofta förekommande företeelse inom det sydskandinaviska stilområdet, samtidigt som likhetens
storlek kan diskuteras (se 1969, Fig. 100).
Däremot är denna likhet, till vissa delar, påtaglig i det "nordskandinaviska stilområdet",
där den dock inte är så utpräglad att stilelementen kan vara svåra att särskilja (Blidmo 1976, s. 45 f.).
Det är vidare anmärkningsvärt att det inte
finns ett enda för stil C och D gemensamt
djurhuvud, fastän de sistnämnda är besläktade med de förstnämnda. Djurkropparna
har endast en motivgrupp gemensamt. Låroch fotmotiven har däremot vardera fem
gemensamma motiv. Konsekvenserna härav
återkommer vi till nedan.
Djurkropparna; ur två "grundtyper", vilka står i nära relation till djurkropparna i
stil C, har de övriga stil D-motiven utvecklats. Djurkropparnas band är med undantag
av band med dubbla konturlinjer desamma
som i stil C. Djurkropparnas linjeföring är
kontinuerlig och bildar i huvudsak S-formiga
eller 8-formiga figurer.
Låren är i huvudsak desamma som i stil C
eller ansluter sig omedelbart till dessa. Speciellt karakteristiskt för stil D är de asymmetriska figurerna. Spiralen är ett nytt element som förekommer infogad i låret (1969,
s. 55). Spiralen förekommer emellertid redan
i stil C i samband med lårfigurer (Typentafel 3:24) och är således inte ett nytt element.
Fötterna omfattar en rad former, som är
gemensamma eller besläktade med stil Cformer. Vidare uppträder i stil C sällan ett
fotmotiv med en fri krokig baktå som var
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kännetecknande för flera stil B- och C-former.
Därtill är likartade konturformer som i stil
C och B med utpräglat konvex översida och
konkav eller rät undersida karakteristiska för
stil D-fötterna.
Att ett element uteblir eller används sparsamt är i och för sig en viktig stilistisk iakttagelse men kan under inga förhållanden definiera en stil, eftersom man självfallet inte
kan "registrera" något som inte finns i stilen.
De karakteristiska stil D-fötterna med utpräglat konvex översida och konkav eller rät
undersida är vagt avgränsade och definitionen, trots den mer detaljerade beskrivningen
i samband med presentationen av fotmotiven
(s. 31 f), kan tillämpas också på fötter från
de övriga stilgrupperna.
Efter denna presentation av detaljelementen behandlar Orsnes motivens fördelning på
de dekorerade föremålen. Det visar sig, att
stil D-motiven i allmänhet förekommer inom
avgränsade kompositionsfält av geometrisk
karaktär, som runda, rektangulära, tresidiga,
trapetsformade fält samt på ovalspännen
(1969, s. 56 f).
Karakteristiken av sydskandinavisk stil D
baseras på den inledande indelningen av detaljmotiven i grupper. Motiven grupperades
i första hand efter gemensamma karakteristika och i andra hand eller inte alls efter
individuella särdrag. Detta medför automatiskt, att gruppindelningen återspeglas i karakteristiken eller definitionen av de enskilda
stilgrupperna. Ett motiv, som är vanligt förekommande i stil D , kan således ha flera gemensamma element med motiv i samtliga
stilar.
Denna arbetsmetodik är acceptabel men
har samtidigt den negativa verkan att stildefinitionerna blir vida till omfattningen.
Det vore enligt min mening lämpligare att
bygga ut det överordnade grupperingssystemet med ett underordnat, hur omfattande
detta till en början än må bli, vilket tar
hänsyn till de enskilda stilmotivens individuella element och dessas variationer. Orsnes
har exempelvis inte uppmärksammat de bitande tänderna hos djurhuvudena i stil D .
Dessa är väsentliga åtminstone i "nordskandinavisk" stil D.
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Orsnes ser utvecklingstendenser i materialet
och samtliga detaljmotiv i stil D är gemensamma eller besläktade med stil C-motiv. De
nya element som uppträder i stil D är mycket få och stilförnyelsen således ringa. Förändringarna skulle istället bestå i att fastställda motivgrupper, uppbyggda av traditionella element, med begränsad föränderlighet,
omdisponerades och strukturerades från stil
till stil. Detta skedde under inhemsk och utländsk påverkan i form av stilförnyelse, antingen av nya element eller i dispositionsförändringar.
Utvecklingen från en stil till en annan sker
emellertid inte alltid mjukt och friktionsfritt,
för i så fall skulle det inte vara möjligt att
särskilja ett antal mer eller mindre distinkta
stilar. Ibland sker utvecklingen mjukt och
då kan vi urskilja motivformer, vilka är gemensamma för två eller flera stilar. Ibland
sker utvecklingen hastigt och vi finner, att
vi saknar mellanformer trots att släktskap
mellan motiven i två närstående stilar kan
misstänkas eller bevisas. Ibland sker den inte
alls och vi kan inte följa utvecklingen mellan
motiven genom två stilfaser. I det sistnämnda
fallet har en stilförnyelse eller en närmast
total omstrukturering skapat motivformer
som vi inte kan relatera till den föregående
stilen.
Tendenser av detta slag kan utläsas ur de
sammanställningar och resultat som Orsnes
presenterat, och efter dessa premisser tycks
han också i viss mån ha arbetat.
Studerar vi tabell 1, vilken är en omarbetning av Orsnes schema 11 (1969, s. 4 1 ) , finner vi att av det totala antalet motivgrupper
om 156 omfattar stil D , som den mest omfångsrika stilen, 40 av dessa. Ordningsföljden
därefter är: stil C 31, stil F 27, stil B 17, "stil"
C D 11, stil E 10, "stil" BC 6, "stil" D F 6,
"stil" FE 1 och slutligen 7 diversegrupper.
De olika stilarna och "mellanstilarna" har
således en ojämn gruppfördelning och en av
stilarna, stil E, omfattar ett mindre antal
grupper än en "mellanstil", "stil" CD.
Den uppfattning som jag personligen skapat mig angående sydskandinavisk stil D är,
att den är för omfångsrik och borde ordnas
i smärre stilgrupper, eller renodlas.
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Tabell 1. Motivgruppernas fördelning på stilgrupper inom det sydskandinaviska stilområdet. (Ombearbetning av Schema 11, Orsnes 1969, s. 41.)
h djurhuvuden, k djurkroppar, 1 lår, f fötter. —
The distribution of motif groups on style groups
within the South-Scandinavian style area. h animals' heads, k animals' bodies, 1 thighs, f feet.

Tabellen åskådliggör också tydligt hur de
olika stilgrupperna är sammansatta eller utrustade med motivgrupper, och vi kominer
slutligen in på frågan om de enskilda stilelementens stilistiska grupperingsstyrka.
Vid en utvärdering av tabellen måste man
tänka på att det "fullständiga" vendeltida
djuret i allmänhet är utrustat med ett huvud,
en kropp, två ben, vardera sammansatt av
ett lår och en fot. Låren och fötterna måste
därför vara överrepresenterade i det stilistiska
materialet, överrepresentationen är emellerFornvännen 71

tid, procentuellt sett, inte total eftersom dessa
motiv kan vara likformigt utförda på samma
djurfigur. Ofta skiljer de sig dock på framben respektive bakben, det bakersta benet
från huvudet räknat. I den stilistiska diskussionen måste man därför ta hänsyn till dylika
fakta, och de djurfigurer vilka på ett eller
annat sätt avviker bör specialstuderas.
Fördelningen av de fyra motivgrupperna
varierar från stil till stil enligt tabellen. Stil
D har den jämnaste fördelningen av motivgrupper. Den inhemska stil F har en sned
fördelning och saknar närmast, i relation till
de andra motivgrupperna, fotmotiv. För stil
E's lårmotiv saknas kombinationer med djurhuvudena, och femgruppsindelningen av detaljmotiven kunde i detta fall inte stödjas
(1969, Schema 9, s. 37). Stil E är överhuvudtaget en svag stil, företrädesvis representerad
av djurhuvuden och djurkroppar, i tolv kombinationer (1969, Schema 8, s. 36).
Stil B omfattar totalt 17 motivgrupper men
är företrädd i materialet av maximalt elva
och minimalt åtta kombinationer och är således en svag stil med ett stort antal motivgrupper i förhållande till antalet kombinationer.
Stil C har ett stort antal djurhuvudmotiv
som i kombination med stilens djurkroppar,
vilka utgör en homogenare grupp, visar en
avgränsad spridningsbild. Stilens lår- och fotmotiv visar en avsevärt mer nyanserad spridningsbild (1969, Schema 8—10).
En snedfördelning av motivgrupper kan
innebära två saker. I det ena fallet är stilens
motivsammansättning sned i det avseendet
att den, som i stil B, omfattar ett brett
register av motiv i få kombinationer och i det
andra fallet få motiv, till vilka ett stort antal
kombinationer koncentrerar sig.
Stil F är i detta avseende en märklig stil.
Tio djurhuvuden kombineras 39 gånger med
tio djurkroppar. Tolv djurhuvuden kombineras 56 gånger med lårmotiv. Så långt är proportionerna rimliga och visar indirekt, att
lårmotiven varierar på samma djurkropp.
Däremot kombineras sju djurhuvuden i nio
kombinationer med två fotmotiv. Stil F förefaller vara märkbart underrepresenterad av
fötter, och dessa kan därför inte i något
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större avseende stödja den stilistiska definitionen av stil F.
Tabellen visar också, att det är sällan
som djurkropparna är gemensamma för två
stilar. Bland de gemensamma elementen för
de omfångsrika stilarna C och D finns endast
ett kroppsmotiv och inget enda djurhuvudmotiv men däremot vardera fem lår- och fotmotiv.
En summarisk studie visar, att djurkropparna är starkare knutna till ett fåtal grupper
och därmed vore mest lämpade att konstituera en stil med, medan låren och fotmotiven vore de minst lämpade.
Eftersom jag tidigare gjort gällande, att
Orsnes definitioner är vaga och den kombinationsundersökning som utkristalliserat de
fem stilgrupperna har gruppindelningen och
definitionerna av detaljmotiven som grund,
måste slutsatserna tolkas med en viss försiktighet. Resultatet är emellertid intressant,
eftersom studiet av djurkropparna omedelbart leder över till studiet av kompositionen.
En annan förklaring kan vara, att de djurkroppar som Orsnes studerat varit påtagligt
fattiga på typologiska element eller att de
som finns inte har registrerats på ett tillfredsställande sätt. Jag vill emellertid hävda, att
djurkropparna inte är underordnade de dekorativa regler som kan anses gälla för de
mer variabla elementen i dekoren. Djurkropparna speglar dekorens kompositiondla
uppbyggnad, och de enskilda stilelementen
ger dekoren dess speciella karaktär.
Det tycks dock vara bekräftat, att lår- och
fotmotiven är de mest variabla stilistiska elementen, och att de visar när en stilmodifikation är förestående. Vi bör också beakta, att
fotmotivet ofta är det enklaste och därmed
också det mest variabla elementet, som därför lättast anpassar sig till ett nytt framställningsmaner.
Härmed inte sagt att djurkropparna skulle
ha en högre stilbildande status. De bestämmer direkt eller indirekt, hur de enskilda stilelementen disponeras och framställs, vilket
medför att man måste försöka se anledningen till varför ett motiv framställs just på
det sättet i ett visst sammanhang.
Följande uppfattning har jag skapat mig
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angående dekoren på de rektangulära betselbeslagen från vendelgrav V I I , vilka jag har
haft tillfälle att studera närmare, och en kort
summering kan kanske ge några riktlinjer för
studiet av vendelstilarna.
Dekoren p å Vendel VH-beslagen representerar en kronologiskt och/eller geografiskt
begränsad fas av vendelstil D-fasen och utmärkes bland annat av följande:
Djurfigurerna har bandformiga kroppar,
vardera utrustad med ett huvud och två
extremiteter, ett framben och ett bakben,
vilket avslutar kroppsbandet. Benen är försedda med ett lår, ett kort smalt benparti
och en avslutande fot. I en vanlig komposition är djurets halsparti anlagt som en ögla
runt dess egen kropp och hals. Symmetrin,
speciellt den speglade, behärskar kompositionerna. Djurkropparnas band är i princip
jämnbreda. Tendenser förekommer dock till
avsmalning, vid övergången till bakben, eller
förtjockning, där frambenet bryter kroppsbandet, av banden. O m djurkropparna och
deras komposition och linjeföring kan mycket
sägas, men i detta sammanhang finner jag
det meningslöst, eftersom dessa uppgifter
måste presenteras i ett större stilistiskt sammanhang och baseras på klara definitioner.
Djurhuvudena, till exempel, får sitt karakteristiska utseende av ett fåtal detaljer, det
ovala ögat med sin ögoninramning, nacktofsen, det utdragna kindpaitiet och det rundade käftpartiet. Endast 26 % av huvudena
h a r bitande öppna käftar och dessa utmärkes
av att de i inget fall biter runt sin egen
bandformiga kropp. De biter endast i sina
egna eller det motställda djurets extremiteter. De övriga huvudena har sammanbitna
käftar. Variationer av betydelse koncentreras
till käftpartiet, och naturalistiska element såsom tänder och nospartier förekommer sparsamt. Slutligen är det av stor vikt att kunna
konstatera, att huvudenas böjning, storlek,
längd, tillsammans med ringa variationer är
underordnade kompositiondla olikheter i dekoren samt dessutom bundna till uppenbara
kvalitetsmässiga brister vid tillverkningen av
förlagan till gjutformen.
Frambenen har ett variationsfattigare element, låret, och ett variationsrikare, foten.
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Benets utformning och placering i dekoren
anpassas efter kompositionen, vilket medför
att de olika detaljelementen principiellt kan
vara desamma för flera ben och detta trots
att de verkar skilja sig markant från varandra.
Bakbenen är, sedda mot den dekorativa
helhet som samtliga element utgör, de variationsrikaste elementen. Placeringen i dekoren
har medfört, att de i förhållande till frambenen blivit kortare och mer sammandragna.
Foten varierar betydligt i förhållande till
frambenens fötter, vilka var frambenens variationsrika element. Foten har också på
flera av bakbenen överdimensionerats, så att
den upptar en stor del av benet. Ett slags
koncentration av kraft?
Dessutom tillkommer ett antal icke-zoomorfa dekorativa element, som exempelvis
bandens dekor av punkter och tvärstreck.
Punktmarkeringar förekommer insatta i dekoren mellan bandslingorna eller inom djurhuvudenas kindpartier eller det tresidiga fotfältet.
Konklusionen måste således bli, att utförandet av de dekorativa elementen styrs av
kompositiondla lagar. Ett fåtal element, vilka
i ringa grad kan påverkas av kompositionen,
bildar en flora av lätt igenkännliga, för stilen
karakteristiska element. Dessa element behöver inte vara fullständiga motivdement som
djurhuvuden, fötter, e t c , utan kan begränsas
till detaljer av dessa som exempelvis ögon,
bitande djurkäftar, etc.
De konstanta elementen skiljer sig från de
övriga stilelementen och bildar stilens genuina grundstomme. Dessa element kan lämpligen benämnas konstanta stilelement, av
högsta stilbildande rang.
De resterande elementen kan då benämnas
variabla stilelement.
En tredje underordnande kategori utgör de
additativa stilelementen. De är, som namnet utsäger, tilläggselement och är ofta av
den arten, att de förstärker djurmotivets naturalistiska utseende eller bidrar till att ge
detaljmotiven ett mer komplicerat dekorativt utseende. Ett additativt element kan
exempelvis vara det enkla eller dubbla tvärstreck, vilket delar av den hela linjen som
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fortsätter ut i det konstanta elementet "nacktofs" strax ovan ögat.
Förutom de två huvudkategorierna element och de additativa elementen tillkommer
andra viktiga stilistiska särdrag, vilka inte
kan registreras på samma sätt som de ordinära stildementen men är av stor betydelse
för karakteristiken av stilen. Dessa kan benämnas stilförhöjande stilistiska karaktärsdrag, och ett exempel på en sådan företeelse
är det faktum, att djurens käftar inte biter
i sin egen eller det motsvarande djurets kropp
utan att det endast biter i extremiteterna.
Märk distinktionen mellan det konkreta elementet bitande djurhuvud och det stilförhöjande stilistiska karaktärsdraget bitande
djurhuvud vilket biter i extremiteter.
De konstanta elementen kommer sannolikt
i flera avseenden att variera inom huvudstilen beroende av smärre kronologiska och
geografiska skiljaktigheter i undersökningsmaterialet. De lokala stilvariationerna kommer med all sannolikhet att bli betydande,
och ett fåtal konstanta stildement kommer
kanske att definiera en huvudstil. med en
kortvarig genuin stilfas, vilken är gemensam
för ett större antal geografiskt och kronologiskt bundna lokalstilar. Förhoppningsvis
kommande stilinriktade undersökningar får
ge besked härom.
För att göra det stilistiska studiet meningsfullare krävs att de dekorerade föremålens form, storlek och tillverkningsteknik studeras närmare, och att tesultaten sätts i
relation till fyndkombinationsundersökningar
och korologiska studier.

Sammanfattning
Intresset för stilstudier måste ökas och de
traditionella metoderna måste kombineras
och samordnas med andra arkeologiska metoder. Således ger kurvaturanalysen, kompositionsanalysen eller detaljanalysen var för sig
inte nyckeln till stilen. Stilstudiet kan dock
bli ännu meningsfullare ora undersökningen
inte avstannar med studiet av föremålens
dekorativa detaljer utan också ser till föremålens form, storlek och tillverkningsteknik.

Debatt
I ovanstående debattinlägg ges dels kommentarer, föranledda av Wilhelm Holmqvists artikel " K u r v a t u r som kronologiskt
mätinstrument" i Fornvännen 1975, till Bertil Almgrens kurvaturstudier. Dels berörs
huruvida de dekorativa elementen skall tillmätas samma stilbildande grupperingsstyrka
eller ej. Diskussionsunderlaget har i detta fall
varit Mogens Orsnes stilistiska arbeten från
1966 och främst 1969, samt författarens egna
undersökningar av de vendelstil D-dekorerade
betselbeslagen från vendelgrav V I I .
När det gäller kurvaturanalysen är min
åsikt den, att kurvaturanalysens väsentligaste
uppgift vore att registrera de storkurviga detaljerna i dekoren, vilket också Holmqvist
indirekt gör gällande i sin artikel, och inte
som Almgrens intentioner utvisar, de minimala detaljernas kurvatur, vilka i detta sammanhang måste anses som de mest svårregistrerade och minst väsentliga detaljerna i
dekorationsbilden. Den av Mats P. Malmer
(1963, s. 242) konstaterade bristen på typologiska element kan i viss mån hävas, om
kurvlinjer och även räta linjer ställs i en
annan inbördes relation. O m de storkurviga
detaljerna, som exempelvis djurkroppar och
ben, ställs i relation till varandra ökas därmed antalet typologiska element och "kurvaturens" roll blir härmed att studera relationerna mellan sammanhörande kurvlinje- och
rätlinjekomplex. Det råder ingen tvekan om
att de visuellt differentierbara vendelstilarna
inrymmer tidstypiska element som, oavsett
om vi kallar dem kurvatur- eller kompositionsformer, karakteriserar stilen tillsammans
med de traditionella dekorativa elementen.
Gemensamt för de förstnämnda elementen är
att de är svårregistrerade och underordnade
både kompositiondla och funktionella lagar.
Enligt min åsikt kan de endast mätas genom
ett ingående studium av kompositionen.
Mats P. Malmer poängterar i "Metodproblem inom järnålderns konsthistoria", att
"stilforskningens enda framkomliga väg är
att låta kombinationen av ett begränsat antal typologiska element konstituera en stil"
(1963, s. 237). De element som väljes får
emellertid inte påstås vara de viktigaste,
eftersom detta skulle innebära en värdering
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av elementen (1963, s. 236 f). Detta har
dock varit fallet, och Salin äi i hög grad orsak till att värderingsnormer smugit sig in i
stilanalysen.
I mitt debattinlägg diskuteras med utgångspunkt från de ovan nämnda arbetena
av Orsnes, i vad mån Orsnes lyckats gruppindela och definiera det sydskandinaviska
materialet från vendeltid (yngre germansk
järnålder), samt på vilka kriterier, stilelement och stilmotiv han grundat sin femgruppsindelning i sydskandinavisk stil B, C,
D, E, F.
Slutligen vill författaren utifrån dekoren
på betselbeslagen från vendelgrav V I I genom en kort impressionistisk summering ge
några riktlinjer för studiet av vendelstilarna.
Den viktigaste konklusionen är, att utförandet av de dekorativa elementen styrs av
kompositiondla lagar. Så är exempelvis djurhuvudenas böjningsgrad, storlek och längd,
tillsammans med ringa variationer, underordnade kompositiondla olikheter i dekoren
samt dessutom bundna till uppenbara kvalitetsmässiga brister vid tillverkningen av förlagan till gjutformen.
Av stilbildande betydelse är det faktum, att
ett fåtal element, vilka i ringa grad kan påverkas av kompositionen, bildar en flora av
lätt igenkännliga för stilen karakteristiska
element, de konstanta stilelementen. Dessa
behöver inte vara fullständiga motivelement,
som djurhuvuden, utan kan begränsas till
detaljer av dessa, som ögon. De resterande
elementen kan benämnas variabla stilelement.
En tredje underordnande kategori, de additativa stilelementen eller tilläggselementen,
är ofta av den arten att de förstärker djurmotivets naturalistiska utseende eller bidrar
till att ge detaljmotiven ett mer komplicerat
utseende. Det centrala i stilen är emellertid
inte bara de konkreta stilelementen, utan
stilen innehåller en större eller mindre del
s. k. stilförhöjande stilistiska karaktärsdrag
och ett exempel på en sådan företeelse är det
faktum, att djurens käftar inte biter i sin
egen eller det motställda djurets bandformiga
kropp utan att det biter i extremiteterna.
Roger Blidm o
Fornvännen 71

174

Debatt

Litteratur
Almgren, B. 1955. Bronsnycklar och djurornamentik vid övergången från vendeltid till vikingatid. Uppsala.
Arwidsson, G. 1942. Vendelslile. Email und Glas
im 7.—8. Jahrhundert. AMAS II. Valsgärdestudien I. Uppsala.
Blidmo, R. 1976. Smycke produktion inom yngre
järnålderns metallkonst. En studie i produktionsbetingelser och ritteknik. 80-poängs uppsats. Stockholms Universitet (stencil).
Gabrielsson, R. 1945. Kompositionsformer i senkeltisk orneringsstil. KVHAAts Handlingar
58:2. Stockholm.
Holmqvist, W. 1975. Kurvatur som kronologiskt
mätinstrument. Fornvännen 1975.

Malmer, M. P. 1963. Metodoroblem inom järnålderns konsthistoria. Acta Archaeologica
Lundensia, Series in 8°'. N°. 3. Lund.
Salin, B. 1904. Die altgermanische Thierornamentik. Stockholm.
— 1935. Die altgermanische Thierornamentik.
Neue Auflage. Stockholm.
Orsnes, M. 1966. Form og Stil i Sydskandinaviens
yngre germanske jernalder. Nationalmuseets
skrifter. Archaeologisk-historisk raekke 11. Köbenhavn.
— 1969. Siidskandinavische Ornamentik in der
jungeren Germanischen Eisenzeit. Acta Archaeologica Vol XL. Copenhagen.

On Curvature
Starting from a contribulion to a debate, an
artide by Wilhelm Holmqvist, entitled "Curvature as a Chronological Measuring Instrument" in Fornvännen 1975 and from the
points argued by Mats P. Malmer in " M e todproblem inom järnålderns konsthistoria"
from 1963, the present paper comments on
the curvature studies presented by Bertil
Almgren in 1955 in his thesis "Bronsnycklar
och djurornamentik".
T h e question is also dealt with whether,
for grouping into categories, the decorative
elements are equally important as style determinants. T h e stylistic works of Mogens Ors-
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nes from 1966, and particularly those from
1969, have served as a basis of the discussion.
O n e of the chief aims of the present
artide is to incite a greater interest in a stylistic study where the different traditional
methods are combined and co-ordinated with
other archaeological methods and views; a
stylistic study, moreover, which does not
consider one-sidedly the decorative properties but also the shapes and sizes of the
objects studied and which pays regard to the
objects and their ornamentation from the
aspects of the individual technique used for
their manufacture.

