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Diskussion kring Valsgärde 7
Greta Arwidsson, Valsgärde 7. Acta musei antiquitatum septentrionalium regiae universitatis
upsaliensis V. Uppsala 1977. 152 s. ISBN 91-506-0113-X.

Valsgärde 7 utgör den tredje volymen i sitt
slag rörande de rika hövdingagravarna i
Valsgärde norr om Uppsala. Redan 1942 utgav Arwidsson det första bandet, Valsgärde 6,
och 1954 utkom volymen Valsgärde 8. Tillsammans med doktorsavhandlingen 1942
Vendelslile, Email und Glas kom de att bilda
huvuddelen av Arwidssons vetenskapliga produktion. De rör sig alla inom samma starkt
begränsade tidsskede, epoken ca 500 till ca
800 e.Kr., och man torde därför utan större
tvekan kunna säga, att Arwidsson är specialist på denna epok. Det material, hon behandlat tillhör nämligen det rikaste i sitt slag,
som över huvud taget påträffats i de nordiska länderna.
Redan i det första bandet, Valsgärde 6,
röjde Arwidsson en skarp iakttagelseförmåga, som i sin tur förde med sig inte bara utförliga utan även distinkta beskrivningar av
de enskilda föremålen, alltifrån de enklaste
fragment till de mest komplicerade föremål
som t.ex. hjälmar, sköldar, textilier och dylikt. Behandlingen av materialet är med andra ord i alla avseenden föredömlig, ooh samma vitsord gäller även för de två senare Volymerna, Valsgärde 7 och Valsgärde 8.
Det synes mig därför vara onödigt att gå
in på någon detaljgranskning av enskilda objekt.
I stället ville jag rikta uppmärksamheten
på andra, inte mindre väsentliga ting, som
gäller inte bara för den sist utgivna skriften
utan även för de tidigare.
Till dessa hör bl.a. frågan om Arwidssons
inställning till kronologien. Hon ansluter sig
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därvid nästan reservationslöst till sin lärares,
S. Lindqvists uppfattning, vilket är ytterst
intressant och kräver en närmare förklaring.
(Valsgärde 7, s. 33 ". . . vidfach in nahem
Anschluss an Lindqvist und Almgren".) Lindqvist har nämligen gjort sig känd som en tidigdaterare av den epok, det här är fråga
om, och hans lärjungar — både Arwidsson
och Almgren — har troget följt honom i spåren. (Se bl.a. Lindqvist 1926, 1931, 1936,
1949 a och b; 1950 a och b.)
Som ung och idérik arkeolog företog sig
Lindqvist uppgiften att granska Salins uppdelning av den germanska djurornamentiken
under den tidsepok, som det här är fråga om.
Salin karaktäriserade tre stilar, som tidsmässigt följde efter varandra från 400-talet till
och med 700-talet. Lindqvist fann att Salins
Stil I hade en utpräglad koncentration västerut, medan Stil I I däremot lika utpräglat
drog sig österut. — Vad var egentligen naturligare än att tolka detta som en västnordisk respektive östnordisk stilutveckling, utan
genetiskt samband med varandra! Lindqvist
gick till och med ett steg längre, och menade att dessa båda stilar, den västnordiska
och den östnordiska i stort sett var samtida
med varandra. H a n tvingades därvid att söka
rötterna för den "östnordiska" Stil II långt
tillbaka i tiden, och han hamnade därvid i
den senromerska konsten på kontinenten.
Almgren och Arwidsson har varit ivriga att
följa honom i detta avseende, och jag tror
inte detta varit till nytta för den vetenskapliga debatten.
För det första kan man numera fastslå att
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Lindqvists "västnordiska" Stil (Salins Stil I)
haft ett betydande produktionscentrum på
Helgo i Mälardalen, vilket givetvis gör hela
Lindqvists grunduppfattning out of date. Hela diskussionen måste sålunda tagas upp på
nytt, och det är förvånande att Arwidsson
inte tar hänsyn till dessa fakta utan lika ihärdigt som någonsin tidigare är på jakt efter
de tidiga romerska rötterna.
I en trängd situation h a m n a r hon exempelvis, när hon på s. 30 gör gällande att matriserna till hjälmbilderna är från 400-talet,
kanske ännu äldre. Men samtidigt säger hon
på s. 121 att matriserna till hjälmbilderna
p å Vendel X I V , Vendel I och Valsgärde 8
har gjorts på nordisk botten under Vendeltid.
Arwidsson nämner vidare som stöd för sin
uppfattning om matrisernas ålder (s. 30 se
ovan), att de har använts under en längre
tid. Samtidigt måste hon dock erkänna att
ringsvärd och spjutspetsar på bildblecken är
av V e n d d t y p .
Vidare noterar Arwidsson att det ofta förekommer detaljskillnader på i övrigt likartade
figurscener, vilket skulle tyda på att m a n
haft olika matriser. Enligt min mening betyder detta, att man inte alls haft några större
svårigheter att tillverka matriser, och att man
följaktligen knappast använt sig av 400-talsmatriser i 600-talsmiljö.
När det exempelvis gäller ryttarbilder på
hjälmblecken, tvingas Arwidsson att söka
prototyper på de romerska gravstenarna från
1. århundradet e.Kr. Visserligen finner Arwidsson även något senare kombinationsmöjligheter (s. 121), men resultatet är skrämmande magert, och man har en »medelbar
känsla av att hon är inne på fel spår.
Varför har Arwidsson exempelvis inte tagit ställning till de byzantinska kejsarbilderna
och övriga östliga ryttarbilder? Som en av de
allra bästa förlagorna till ryttarbilderna på
bildblecken skulle jag kunna n ä m n a den bekanta bilden av kejsar Justinianus till häst,
som påträffats i Kerc (Kertsch) i Ryssland
(Strzygowski 1892; se även Holmqvist 1939,
kapitlet om Reiterdarstellungen samt Holmqvist 1977). Det är fråga om en silvertallrik
med ingraverad dekor, och Strzygowski, som
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gjort en utredning om densamma, har utan
tvivel rätt i sitt antagande, att ryttaren just
precis avser att framställa kejsaren Justinianus. På bilden ser man kejsaren till häst med
gloria om sitt huvud och beväpnad med ett
spjut. Framför honom en Nike med segerkrans och bakom honom en väpnare med
sköld och spjut. En sköld liggande på marken under hästens hovar utgör sannolikt substitut för den fallne krigaren (fig. 1).
Tidsmässigt skulle man därigenom bringas
i närmare kontakt med de vendeltida ryttarframställningarna, liksom med de kontinentala germanska Spangenhelme och övriga
kontinental-germanska ryttarbilder.
Arwidsson utelämnar hela detta viktiga
material och hävdar i stället med eftertryck
de svenska hjälmarnas och därmed bildblec.kens anciennitet (s. 109). Hon stöder sig därvid på sin lärares, Lindqvist, datering av
hjälmen i Vendelgrav X I V samt den eventuella (?) hjälmen i Uppsala östhög, vilka
skulle vara att datera till tiden omkring 500.
— För min egen del kan jag inte finna det
minsta skäl, som talar för en dylik datering.
Det skulle ju också rent allmänt sett vara
egendomligt att man i Mälardalen i Sverige
varit de första bland germanfolken, som försett sina hövdingar med hjälmar enligt romersk sed. M a n bortser då helt och hållet
ifrån alla de samtida kontinentalgermanska
hjälmarna och ryttarbilderna m.m.
Minst av allt kan m a n åberopa det lilla
bildblecksfragmentet i Uppsala ö s t h ö g eller
hjälmen i Vendel X I V , som är hårt restaurerad och därtill synes ha tappat sin hjälmkam.
Jag övergår nu till några detaljanmärkningar. På sidan 118 jämför Arwidsson ordningsföljden bland hjälmbilderna med ordningsföljden bland figurerna på Allebergskragen. Hon underlåter därvid att hänvisa
till mina utredningar därom (Se Holmqvist
1972, s. 234 ff.) På s. 116 behandlar Arwidsson en sölja från Bifrons i England och säger därom bl.a.: "Sowohl der Bildinhalt als
auch die lateinische Inschrift "Vivat qui fecit" maehen es offenbar unmöglich das Bild
als eine Darstellung Daniels in der Löwengrube aufzufassen." — J a g har själv haft
Fornvännen 73 (1978)
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Fig. 1. Silvertallrik från
Kerc (Kertsch) på Krim,
Sovjetunionen. Efter Strzygowski.

många tillfällen att studera de många starkt
varierande Danielframställningar, som i själva
verket existerar i merovingertidens konst. (Se
framför allt Holmqvist 1939, kapitlet Prophetenschnallen, Orantenschnallen usw.) Även
söljan från Bifrons har jag uppmärksammat
och funnit att både bildinnehåll och inskrift
gör det helt uppenbart att det är fråga om
en Danielframställning. Jag delar denna uppfattning med Leeds, som underkastat söljan
en mycket ingående granskning (Leeds 1936,
Pl. V I I b, s. 18, Holmqvist 1951, s. 59, Abb.
25:1). H a n säger i anslutning därtill bl.a.
". . . which can unhesitatingly be interpreted
as Daniel in the Hons' den". — H a n talar
även om att Daniel har "hands upraised",
vilket i alla händelser är svårt att se på foto.
Leeds uppgift torde dock knappast kunna
betvivlas. — Arwidsson hänvisar varken till
Leeds eller till mig i sin framställning.
På s. 113 ff. har Arwidsson en lång utredning om bl.a. ansiktsmasker, vilka hon gärna
vill betrakta som Medusahuvuden eller demonmasker. I varje fall tycks hon mena att
de alla är apotropeiska, dvs. skrämmande,
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avvärjande. — Jag kan inte instämma i detta stereotypa betraktelsesätt. I den rika bildvärld, som omgav den tidens germaner, är
inte allt av apotropeisk art. Tyskarna talar i
hithörande sammanhang ofta om Heilsbilder,
Heilsymbole, vilket ju har en helt annan valör. — M a n kan knappast tala om exempelvis det kristna korset eller krucifixet som apotropeiska symboler.
På de kontinentala Spangenhelme förekommer ofta kristna symboler såsom kors,
vinrankor med pickande fåglar, hästen vid
livsbrunnen o.s.v. allt hämtat ur den kristna
bildkonsten. D ä r förekommer också en ansiktsmask mellan två lejonfigurer. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att det kan vara fråga om en Danielframställning. (Jag kan till
exempel inte tänka mig att det är ett Medusahuvud, som lejonen är i färd med att äta
upp. H u r skulle det i så fall gå med den apotropeiska symbolen?) M a n kan exempelvis
jämföra med en koptisk textil, som har ett
människohuvud mellan två lejonfigurer (fig.
2 ) . I romerska sammanhang finner man dessutom ofta Neptunus' skäggiga huvud mellan
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två delfiner, en bildframställning, som ganska troget efterapades i den nordiska konsten.
I detta sammanhang kan man varken tala
om Medusa eller Daniel. (Se fig. 3, sölja
från Hontheim a.d. Mosel samt fig. 4, det bekanta relief spännet från Galsted, Danmark.)
Arwidsson avvisar (s. 123) tanken på att
en av matriserna från Torslunda, den mellan
två djurfigurer med kniv och svärd stående
mannen, skulle vara en något barbariserad
Daniel. Arwidsson föredrar i stället att hänvisa till romerska gladiatorstrider, vid vilka
vederbörande ofta får kämpa med djur, exempelvis björnar.
Detta m å vara riktigt, men å andra sidan
får man inte glömma, att de romerska bilderna är tagna ur verkliga livet, sådant det
utkämpades på arenan, medan hjälmbilderna
däremot har en symbolisk karaktär. — Det
senare understryks ytterligare därav att den
manliga figuren på den ovannämnda Torslundamatrisen liksom på två av de andra har
en dansattityd.
Beträffande de vapendansare, som uppträder på hjälmbilderna, avvisar Arwidsson
utan motivering tanken att de skulle företräda någon gudom. I primitiv religion ingår
dansen ofta som ett fast inslag i kulten. —
Varför skulle vi här uppe ha utgjort något
undantag? I synnerhet som bilder av vapendansare upphöjts till att smycka hövdingens
eller kultledarens hjälm. I dansen företrädde
vederbörande de gudomliga makterna, eller
han iklädde sig själv gudens skepnad.
U n d e r alla förhållanden är det h ä r mestadels fråga om kristna symboler, och till dessa
hör Daniel eller oranten, som i många bildframställningar enbart framträdde som en
byst mellan två lejon (Holmqvist 1939, Taf.
X X I X : I ) . Oranten kunde också framträda

Fig. 2. Koptisk textil. Efter Wulff-Volbach.
Fig. 3. Sölja från Hontheim a.d. Mosel, Västtyskland.
Fig. 4. Fragmentariskt reliefspänne från Galsted,
Haderslev amt, Danmark.
Fornvännen 73 (1978)
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Fig. 6. Silverbleckfibula från Kaltenwestheim, Kreis
Meiningen, DDR.

4
Fig. 5. Guldfoliekors, sannolikt från Lombardiet
(detalj). Bologna, Museo Civico. Teckning av B.
Handel efter M. Brozzi & A. Tagliaferro, Arte
Lombarda. Cividale 1961.

som byst med uppsträckta händer. Ett utsökt
exempel på detta är Justinus I I :s guldkors
i Vatikanmuseet (E. Cruikshank Dodd 1973,
Fig. 45). På ett langobardiskt guldkors ser
man i korsmitten endast ansiktsmasker mellan
upplyfta händer (fig. 5) och de langobardiska korsen i övrigt visar många exempel på
ansiktsmasker och hela människofigurer, som
utan ringaste tvivel måste räknas till den
kristna symbolvärlden.
Det är förvånande att Arwidsson utelämnar detta för oss så betydelsefulla och med
hjälmarna samtida material. M a n kan nämligen här påvisa ett klart samband med övrig
germankonst. H ä r endast några exempel. O.
von Hessen har 1964 behandlat guldbladkorsen norr om Alperna och därvid bl.a. påvisat den mediterrana karaktären hos ett antal ansiktsmasker från Gammertingen, Osthofen, Sirnau (se även Bott 1952). D ä r tar
han även u p p maskerna på ett beslag från
Dietersheim, vilket han ordnar in i samma
Fornvännen 73 (1978)

kristligt mediterrana miljö. M a n observerar
den starka kontrasten till Arwidssons uppfattning om samma beslag i T o r 1963.
Från Kaltenwestheim stammar tre silverbleckfibulor med helt otvivelaktiga Danielframställningar (fig. 6) men starkt stiliserade sådana (Behm-Blancke 1973). Steget från
dessa till de anglo-saxiska figurblecken på
ämbaret från Loveden Hill (fig. 7) är inte
långt. Märkligt nog finner m a n p å samma
ämbar ett flätmotiv utfört och arrangerat
nästan identiskt överensstämmande med mittfältet p å ett guldkors från Civezzano (G.
Haseloff 1956). Min gamle vän, Harald Widéen, antydde en gång, att det helt bronsbeslagna, iriska ämbaret i grav 507, Birka, kunde ha tjänat som vigvattenkärl, och det är
onekligen många skäl, som talar för denna
tanke. Från den tidiga medeltiden känner vi
nämligen flera liknande ämbar ofta rikt utsmyckade, vilka tillhört den kyrkliga utrustningen. I flera av de merovingertida feodal-
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Fig. 7. Ämbarbleck från Loveden Hill, Lincolnshire, England.

gravarna på kontinenten ingår liturgiska kärl
som exempelvis i Giittingen, grav 38 (Fingerlin 1971), Hiifingen (Fingerlin 1974), Ittenheim (Werner 1943) m i l .
Ämbaret från Loveden Hill, som är samtida med dessa gravar, och som visar så u p penbara anknytningar till det langobardiska
Italien skulle alltså med skäl kunna betraktas som tillhörande den kristna kulten.
Ännu ett engelskt ämbar, stammande från
den rikt utrustade Taplowgraven, styrker
denna tanke. Ett antal trekantiga bronsbleck,
som löpt runt mynningsranden, visar nämligen en ansiktsmask samt två uppsträckta
händer, alltså en förkortad återgivning av en
orant. — M a n kan jämföra denna med några trekantbeslag från Riibenach i Sydtysk-

185

land, vilka smyckat ett liknande ämbar. På
dessa finner man en frontalt stående, gloriekrönt människofigur, hållande ett kors i ena
handen samt en palmkvist i den andra. Vid
vardera sidan om honom ser man en enkelt
tecknad djurfigur. — Kanske en Danielframställning eller i varje fall en framställning
med kristet innehåll.
Det skulle kunna nämnas åtskilliga liknande ämbarbeslag med ansiktsmasker från England och från kontinenten. De tillhör alla
en miljö, där kristendomen alltmera slår igenom, och självklart är alla de h ä r n ä m n d a
exemplen från kristna gravar. Till samma
miljö hör också de med kristna motiv, som
exempelvis förkortade Danielframställningar,
smyckade Spangenhelme. Ämbarblecken från
Taplow och Riibenach (fig. 8) torde sålunda ha otvivelaktig kristen anknytning.
.1 Winterbourne Gunner, vid Salisbury i
England har man funnit "saucerbrooches"
med pressbleckdekor (Musty-Stratton 1964).
Flera liknande finns registrerade från andra
platser i England. Mittfältet bildar ett kors
med en ansiktsmask i varje korsarm. I svicklarna ses ett djurben. M a n frapperas av den
stora överensstämmelsen med det i fig. 5
återgivna langobardiska guldkorset. De uppåtsträckta händerna på guldkorset har dock
här ersatts av djurben. En barbarisering, som
kanske inte är helt förvånande.
Det skulle vara möjligt att n ä m n a många
andra exempel p å sambandet mellan den
kristligt mediterrana världen och de germanska konstyttringarna längre norrut, men det
m å räcka med det redan anförda.
På sidan 98 behandlar Arwidsson ett antal
järnspiraler, som eventuellt varit stävprydnader eller varit apterade som kammar på
"drakhuvuden". I anslutning därtill nämner
hon spiralerna på Ladbyskeppet, liksom en
gjutform, funnen i Birka som framställer ett
drakhuvud med sådana spiraler. — Det kan
tilläggas att ett liknande drakhuvud av brons
är påträffat på Gotland, okänd fyndort, samt
att även det märkliga drakhuvudet från Valö
haft en liknande kam, att döma av de fem
borrhål, som löper utefter hjässlinjen (Holmqvist 1956, fig. 1 9 , 2 1 ) .
Det skulle föra för långt att gå igenom ytFornvännen 73 (1978)
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de till kungamakten? H u r långt sträckte sig
deras egendomar, och vad levde de huvudsakligen av? V a r de representanter för en
övergripande organisation och administration? — Dessa och många andra frågor skulle man kunna ställa, och bättre än de flesta
a n d r a torde Arwidsson kunna svara åtminstone på några av dem, men hon har föredragit
tystnad på den punkten.
Det kanske kommer ett svar. Vi får se.
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När Vendelgrav X I I påträffades av några
arbetare i samband med utvidgandet av Vendels kyrkogård 1881, blev fynden först hembjudna till Uppsala universitet för det facila
priset av 150 kr. Men efter någon dag tyckte
säljaren att priset var för lågt och vände sig
till riksantikvarien. Köpet upphävdes och
riksantikvarien sände sin tjänsteman Hjalmar
Stolpe ut på en efterundersökning, varvid alla de övriga vendelgravarna påträffades (Stolpe u.å.). Fynden från Vendel hör nu till dyrgriparna i Historiska museet i Stockholm och
det kan tyckas vara ett ödets spel att det ändock blev vid Uppsala universitet, som de
forskningar kom att bedrivas, som givit oss
de största faktiska kunskaperna om vendelkulluren i Uppland. Ty visserligen var Hjal-

mar Stolpe en av våra skickligaste fältarkeologer, men han hade varken möjligheter eller
förutsättningar att göra den fortsatta laborativa bearbetning av fyndmaterialet som i så
hög grad karakteriserar Valsgärdeundersökningen. Jag tror att man med rätt kan påstå,
att det vi nu kallar "laborativ arkeologi" fick
sin första utveckling i och med Valsgärdeundersökningen. Vid denna, som bedrevs som
ett seminariearbete vid institutionen för nordisk fornkunskap i Uppsala under ledning av
professor Sune Lindqvist, betraktade man
från första början både fältarbetet och det
efterföljande laboratoriearbetet, dvs. konscrveringsverksamheten, som en del av det vetenskapliga arbetet. Tidigare, men tyvärr även
under senare tid, har man haft en tendens att
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betrakta de här delarna av den arkeologiska
verksamheten som fristående tekniska göromål, som visserligen bör utföras, men i sig inte har att göra med det vetenskapliga arbetet.
Som redovisas av Greta Arwidsson och
Bertil Almgren i förordet till boken Valsgärde 7, diskuterade m a n i Valsgärde under
grävningarnas gång ständigt utveckling av
grävningsmetoderna och dessa diskussioner
fortsatte inne i laboratoriet, där fyndmaterialet kontinuerligt bearbetades. Att Greta Arwidsson som universitetsassistent och därmed
"kapten" för utgrävningarna kom att spela
en mycket betydelsefull roll vid denna bearbetning, framgår inte minst av hennes redan
tidigare publicerade Valsgärde-studier, men
får ytterligare belysning av den nu senast utkomna Valsgärde 7. I Valsgärde 7 låter Greta Arwidsson oss i detalj följa verksamheten
både i fält och laboratorium och hur värdefull denna verksamhet har varit för den vetenskapliga interpretationen tror jag står
klart för varje läsare, som ger sig tid att
tränga in i materialkatalogen.
J a g ska här diskutera ett par av de områden, där de laborativa studierna av materialet gett oss helt nya aspekter på fyndmaterialet. De vendeltida hjälmarna har en mycket
begränsad utbredning till östsverige med
Gotland. Endast ett exemplar är känt utanför detta område och det är hjälmen från
Sutton Hoo, som dessutom visar flera särdrag. Men även inom östsverige visar hjälmarna sinsemellan avvikande utförande, där
Arwidsson har delat upp dem i 4 huvudgrupper beroende p å förekomst av kam resp.
nackskydd i form av ringpansar eller hela
stycken. På hjälmen från Valsgärde 7, som
med hjälmkam och nackskydd i form av
ringpansar tillhör den till antalet största undergruppen, har Arwidsson kunnat göra cn
teknisk iakttagelse, som jag tror kan vara av
största betydelse för förståelse av hjälmtypens uppkomst. H o n har observerat att de
nitar som fäster de ribbor mellan vilka pressblecken varit fastade, förekommer i ett större
antal än man egentligen skulle ha behövt om
alla nitar var avsedda för att fästa ribborna
och pressblecken vid den underliggande järnFornvännen 73 (1978)

kalotten. Vid en närmare analys visade det
sig att flertalet nitar hade använts till att fästa pressblecken vid ett organiskt underlag,
som sannolikt var en läderhuva. Denna läderhuva hade man i sin tur dragit över järnkalotten och därefter hade hjälmkam och
ögonbrynsbågar fästs. Att hjälmkammen och
ögonbrynsbågarna härvid ofta har kommit
att skada pressblecken, är en iakttagelse som
man har gjort på flera hjälmar. Detta antyder att hjälmens slutliga montering inte har
skett samtidigt som när hjälmen tillverkades.
Iakttagelsen att pressblecken varit fastade vid
en läderhuva öppnar faktiskt möjligheten av
att m a n t.ex. i samband med en stridsskada
bytt ut huvan m o t en ny. E. Thomas påpekar i samband med sin bearbetning av den
ungerska senromerska kalotthjälmen från Budapest (Thomas 1971, s. 21 ff.) att denna
har haft en lös hjälmkam som spändes fast
med hjälp av ett par söljor. Dekoren på budapesthjälmen visar att man kunde bära den
både med och utan kam. Bland de svenska
hjälmarna finns både sådana med och utan
hjälmkam och man kan fråga sig om hjälmkammen kanske endast är en sekundär tillsats
som förts till under hjälmens användningsskede, kanske för speciella användningstillfällen. M e n iakttagelsen att pressblecken varit fastade som ett lappverk vid en läderhuva, ger också anledning till nya aspekter på
hjälmarnas uppkomst. Med rätta framhåller
Arwidsson de romerska gardeshjälmarnas betydelse för hjälmtypens uppkomst. Men hon
betonar också att d e koniska folkvandringstida kontinentala hjälmarna, s.k. Spangenhelme, kan ha influerat bl.a. genom att man
från dessa övertog ringpansar som nackskydd.
Doppelfeld (1962) har beskrivit fyndet av
en dylik hjälm, funnen i en barngrav i Kölnerdomen, där hjälmen bestod av benplattor
apterade p å en läderhuva. För fästning av
benplattorna användes smala bronslister, som
upptill fästes under en bronsplatta med en
profilerad knopp. Doppelfeld pekar på att östliga s.k. lamdlhjälmar funna bl.a. vid Kerc,
kan ha varit förebilder ooh han framhåller
möjligheten att den här hjälmen tillverkats under avarisk influens. Avarernas betydelse som
förmedlare av östliga element till samtida
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germanska kulturer har ofta diskuterats, men
vi saknar ännu en samlad framställning av
vad kontakterna mellan avarer och germaner
egentligen har betytt. Det är emellertid av
vikt att konstatera, att avariska vapen och
ryttarutrustningar kan ha varit en betydelsefull inspirationskälla för germanerna. Jag har
i annat sammanhang framfört antagandet att
avariskt guldsmide kan ha haft en viss betydelse för utvecklingen av det nordiska guldsmidet (Arrhenius 1978 under tryckning).
Av intresse är att avarerna i mycket hög grad
har använt sig av pressbleck slagna på positiva gjutna bronsmatriser, (jfr. Csallåny
1933) av samma slag (men inte alls samma
motiv), som de matriser som använts bl.a. till
hjälmarnas bleck.
Även ett annat föremål i Valsgärde 7, nämligen sadeln, har drag som man skulle vilja
sammanställa med den avariska ryttarutrustningen. Sadeln (fig. 3) visade sig ha en framkarm med en U-formad förhöjning försedd
med två i trä skurna, bronsskodda knoppar.
På framkarmen har vidare suttit två antitetiskt placerade genombrutna djurhuvuden,
på det förhöjda mittstycket finns en liknande dekor, sannolikt vänd emot ryttaren. Genombrutna bronsbleck har även funnits på
andra delar av sadeln. De flesta har man
kunnat placera på sin ursprungliga plats med
hjälp av de noggranna fältiakttagelser som
gjordes. T r ä är endast bevarat i anslutning
till blecken. Spår av textilier finns också invid blecken. Textilierna antyder att sadeln
delvis varit textilklädd, dvs Arwidsson föreslår att textilierna främst har använts som
underlag för de genombrutna beslagen, eftersom de är av mycket tunn och fin kvalitet.
Av ovanstående framgår att sadeln i Valsgärde 7 har varit rikt utstyrd. När Rune Norberg (1929) i sin behandling av de förhistoriska sadlarna i Sverige beskrev de vendeltida
sadlarna, så påpekar han att dessa markant
skiljer sig från de folkvandringstida genom
att de saknar de kraftiga ringar och därtill
hörande beslag, som är så karakteristiska för
de folkvandringstida fynden. Delvis kan detta
bero på att de folkvandringstida sadlarna har
varit avsedda för långväga resande som behövde ha packning med sig, medan de ven-
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deltida snarare är praktsadlar, avsedda för
hövdingens nöjesritter. Men de folkvandringstida sadlarna skiljer sig också i andra
avseenden från de vendeltida. Rune Norberg
framhåller, med hänvisning till de vendeltida sadlarnas rika dekor, möjligheten av att
denna sadel uppkommit genom influenser
österifrån. G. Arwidssons studier av valsgärdesadeln gör det möjligt för oss att betydligt fastare hävda att denna typ av sadel
verkligen är resultatet av östliga influenser.
Laszlo (1943) har ingående beskrivit den
gammalungerska sadeln, vars ursprung fanns
hos skyterna, men som man tidigast finner i
Östeuropa hos hunnerna och avarerna. Karakteristiskt för denna sadel är, att den h a r
förhöjda karmar, där framför allt den främre kan vara beslagen med rikt dekorerade
guld- eller bronsbleck eller ornerade benplattor (jfr fig. 1). Hos hunnerna och avarerna
användes den här sadeln som regel tillsammans med stigbyglar, men längre västerut hos
östgoter och franker, så synes samma sadeltyp ha begagnats utan stigbyglar. Fyndet av
almandininlagda segmentformade beslag till
en dylik sadelkarm, funna i den rika hövdingagraven från Krefeld Gellep (Pirling
1974, s. 133) har gjort att man nu också fått
en naturlig förklaring till motsvarande beslag
funna i en grav i omedelbar närhet till Teoderiks mausoleum i Ravenna och sedan gammalt i litteraturen betecknade som Teoderiks
harnesk ( R u p p 1937, Taf. 8 ) . Jag har här
gjort ett förslag till rekonstruktion av hur d e
almandininlagda beslagen från Krefeld Gellep varit fastade på sadelkarmen (fig. 2 ) . Rekonstruktionen avviker något från den av
Pirling redovisade, genom att i mitt förslag
beslagen endast täcker karmens förhöjda del.
Därigenom erhålles en bättre passning till de
kantbeslag till karmen som också påträffades i graven (jfr. Pirling 1974, Taf. 130).
Den av mig föreslagna rekonstruktionen visar
en mycket intressant överensstämmelse med
karmarna från Valsgärde 7 (fig. 3) och
Vallstenarum (Arwidsson a.a. Abb. 92).
En för nordisk vendeltid helt ny föremålsgrupp får vi genom Arwidssons arbete stifta
bekantskap med, nämligen kärl av trä. Arwidsson har lyckats med att rekonstruera inte
Fornvännen 73 (1978)
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Fig. 1. Sadel från avarisk ryttargrav Efter Laszlo
1943. — Saddle from Avar
warrior grave, after Laszlo
1943.

mindre än 8 skålar, 2 ämbar och ett större
kärl. De har varit beslagna med järn eller
brons och träet har bevarats i anslutning till
beslagen. Analyser visar att man för kärlen
använt björk eller al. I ett fall kunde man
iakttaga spår efter svarvning. Det sistnämnda är av intresse, eftersom det annars är först
i samband med de vikingatida handelsplatserna, som man har påvisat att inhemsk tillverkning av svarvade träkärl förekommit (jfr
Arwidsson 1953 och Schietzel 1960).
I Valsgärde 7 finns ett rikt textilt material,
bl.a. med rester av gobelängvävnad i osebergsteknik och kläde av s.k. frisisk typ. De
sistnämnda textilierna, som i rikt antal påträffats i Birka och som enligt den senaste
forskningen
(jfr Hoffman
1964, Geijer
1965) sannolikt är importerade från Syrien,
blir genom fynden i Valsgärde 7 överraskande tidigt belagda i det nordiska fyndmaterialet. Men vår kunskap om textilierna under
denna period är ju helt beroende av bevaringsförhållanden och kan ännu inte på något sätt anses vara representativ.
Fornvännen 73 (1978)

Av stort intresse är fyndet av några plankliknande trästycken med dekor av refflor och
nitar, som Arwidsson har tolkat som delar av
en vagnskorg i vilken den döde varit placerad. En oväntad bekräftelse på denna tolkning är några vikingatida gravar från Schleswig-Holstein, helt nyligen påträffade med
vagnskorgar använda som gravkistor. Valsgärde 7 är det äldsta belägget för denna
gravsed under yngre järnålder, men man
anar bakom denna sedvänja traditioner, som
kan gå tillbaka till keltisk järnålder eller
t.o.m. bronsålder.
Vid dateringen av Valsgärde 7 gör Arwidsson en övertygande stilistisk bedömning,
grundad på förekomsten av olika ornament,
vilka placerar graven någonstans i tiden mellan Vendel X I I och Vendel I. Vid en absolut datering är Arwidsson mycket försiktig,
men anger dock tiden omkring 675 e.Kr. som
ett möjligt datum. Inför denna datering känner jag mig mera tveksam, då dateringen
egentligen bygger på en venddtidskronologi
som framkom innan vi kände till den omda-
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Fig. 2. De granatinlagda
sadelbeslagen från Krefeld
Gellep enligt rekonstruktion
redovisad av Pirling 1974
(överst). Sadelbeslagen från
Krefeld Gellep inplacerade
på en karm av samma slag
som Valsgärde 7. Ritning
E. Granbom efter förslag
av B. Arrhenius. — The
garnet-inlaid saddle mounts
from Krefeld Gellep according to Pirling's (1974) reconstruction (top). The
Krefeld
Gellep
saddle
mounts placed on a frame
similar to that from Valsgärde 7. Drawing E. Granbom efter suggestion by B.
Arrhenius.

tering av mynten i Sutton Hoo-graven, (jfr
Kent 1975) som gör att denna grav sannolikt tillhör tiden 625—630. Jag har i denna
diskussion i ett par fall hänvisat till förebilder för föremål i valsgärdegraven, hämtade
från germanska och avariska gravar daterade från 500-talets mitt till omkring 600.
Även Arwidsson använder ett kontinentalgcrmanskt jämförelsematerial från denna tid.
J a g har i ett annat sammanhang (Arrhenius
1977) haft tillfälle att påvisa, att man på det
cloisonné-inlagda svärdet från Valsgärde 7

använder tillskurna granater med U-formade
utskott, som ursprungligen sannolikt tagits
från ett kontinentalgermanskt föremål från
500-talet. Sammanlagt tycker jag att dessa
anknytningar snarast talar för att Valsgärde
7-graven hör till 600-talets förra hälft, dvs.
graven är samtida med Sutton Hoo. Vendel
X I I skulle jag närmast vilja datera till omkring 600 eller 500-talets sista decennier. En
följd av den här förskjutningen av v e n d d tidskronologin är emellertid att 700-talet blir
påfallande fyndtomt. H ä r tror jag emellertid
Fornvännen 73 (1978)
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Fig. 3. Sadeln från Valsgärde 1 efter Arwidsson a.a.
— Saddle from Valsgärde
7 after Arwidsson 1977.

att vi måste se fram emot en allmän justering av kronologin. Den fördröjning i nedläggningen av fynden som B. Almgren (Almgren 1955, s. 72) påvisat, torde starkast slå
igenom när vi får en större produktion av en
smyckeform, medan vi i de enstaka praktgravarna av typ Valsgärde 7 möter en karakteristisk kombination av dyrbart arvegods och
kanske t.o.m. för begravningen helt nygjorda
föremål. N ä r vi därför har byggt u p p en vendeltida kronologi, baserad på praktgravar och
kombinerar denna med en vikingatida kronologi, baserad på ett stort antal enklare gravar, så får vi i skarven (som enligt min åsikt
är 700-talet) en fyndlucka. Det är därför av
stor vikt att vi även får en genomgång av
enklare vendeltida gravfynd i mellansverige.
D å dessa gravar i regel är brandgravar återstår här ett mödosamt identifieringsarbete av
förbrända fragment. Vid detta arbete kommer Arwidssons Valsgärde-studier att spela
en ovärderlig roll. Med hjälp av hennes noggranna redovisningar av enskilda fragment
och deras placering på kompletta föremål,
kommer vi kanske en dag, bland de förbrända resterna, kunna identifiera beslag till träkärl, sadlar, dryckeshorn vagnskorgar, etc.
Fornvännen 73 (1978)

Referenser
Almgren, B., 1955. Bronsnycklar och djurornamentik vid övergången från vendeltid till vikingatid. Uppsala.
Arrhenius, B., 1977. Zur Chronologie des Granatschmucks. — Archäologische Beiträge zur
Chronologie der Völkerwanderungszeit. (Antiquitas 20.)
— under tryckning. Die östlichen Nordgermanen
in merowingischer Zeit. Propyläen Kunstgeschichte. Berlin.
Arwidsson, G., 1953. Träets behandling under förhistorisk tid. Nordisk Kultur XIV.
Csallåny, D., 1933. Goldschmiedegrab aus der
Awarenzeit von Kunszentmårton, Ungarn.
Szentes.
Doppelfeld, O., 1962. Die Domgrabung XIII. Der
Heim aus dem fränkischen Knabengrab. Kölner Domblatt. Köln.
Geijer, A., 1965. Var järnålderns "frisiska kläde"
tillverkat i Syrien. Reflexioner i anslutning
till ett arbete om tyngdvävstolen. Fornvännen.
Stockholm.
Hoffmann, M., 1964. The Warp-Weighted Loom,
— Studies in the History and Technology of
Ancient Implement. Diss. Oslo, In Studia Norwegica, No. 14. Kragero.
Kent, J. P. C , 1975. Chapter IX. The coins and
the date of the burial. — (Bruce-Mitford,
R. The Sutton Hoo ship-burial. British museum. London. With contributions by R. Bruce-Mitford, W. A. Oddy, M. J. Hughes, S. E.

Debatt
Rigold, P. V. Hill, J. M. Fletcher, Sir Harry
Goodwin, R. Burleigh.)
Laszlo, G., 1943. Der Grabfund von Koronco und
Der altungarische Sattel. Orsagos Magyar
Törteneti Muzeum. Archaeologia Hungarica.
Budapest.
Norberg, R., 1929. Om förhistoriska sadlar i Sverige. Avhandlingar. Rig. Band 12. Stockholm.
Pirling, R., 1974. Das römisch-fränkische Gräberfeld von Krefeld-Gellep, 1960—1963. Berlin.
Rupp, H., 1937. Die Herkunft der Zelleneinlage
und die Almandin-Scheibenfibeln im Reinland. Forsch. z. Vorgesch. 2. Bonn.
Schietzel, K., 1970, Hölzerne Kleinfunde aus
Haithabu. Berichte iiber die Ausgrabungen in
Haithabu, 4. Neumiinster.

193

Stolpe, Hj., u.å. Handlingar berörande Hj. Stolpes
utgrävningar förvaras i Riksantikvarieämbetets antikvariska topografiska arkiv, Stockholm.
Thomas, E. B., 1971. Helme, Schilde, Dolche. Studien uber römisch-pannonische Waffenfunde.
Akademiai Kiado. Budapest.

Birgit Arrhenius
Arkeologiska forskningslaboratoriet
Stockholms Universitet
S-106 91 Stockholm

Summary
T h e publication Valsgärde 7 is the third monograph on the boat-graves from Valsgärde
compiled by Greta Arwidsson. This series represents a thorough and elaborate study of
the material culture of Uppland during the
Vendel period. In her skilful examination of
every item, Arwidsson has drawn upon several scientific methods to enable her to reconstruct the original forms of the various objects found in the grave.
With regard to the badly damaged helmet,
the reconstruction of which proved to be an
extremely heavy task, Arwidsson has shown
that the pressbleck panels were fastened to
leather fitted ovcr the iron helmet and that
the h d m d ' s crest was mounted afterwards.
Does this mean that the crest could be a secondary addition — perhaps only mounted
on special occasions, as is known for the Late
Roman helmets? T h e technique of mounting
pressbleck panels onto a leather cap and the
use of narrow bronze fastening bands recall the technique used on a helmet from the
grave of a Merovingian prince found in Cologne Cathédral. Doppelfeld has compared
the Cologne helmet to the composite helmets
found in eastern Europé and proposes that
the helmet was made under the influence of
the Avars. Arwidsson quite rightly stresses
the importance of the Roman Guard helmets
in the development of those from Vendel but

perhaps other influences are indicated in the
mounting technique of the pressbleck panels?
T h e extremely elaborate saddle found in
Valsgärde grave 7 — reconstructed with
great skill from small fragments — also shows
traits which may have originated in the East.
However, the closest parallel is the garnetinlaid saddle found in a chieftain's grave in
Krefeld Gellep. T h e reviewer presents a new
reconstruction of the latter (fig. 2) which
shows a close resemblance to the frame of
the Valsgärde saddle (fig. 3 ) .
A discussion follows on the dating of the
grave which Arwidsson, on the basis of stylistic dating, has placed between Vendel X I I
and Vendel I. According to Arwidsson, this
could mean a date in actual years around
675 A.D. T h e reviewer proposes an earlier
date around 625, e.g. the same date as the
Sutton Hoo grave. T h e reason for this date
is that the comparative continental material
seems to come from graves dated between
550 and 600. However, to establish a reliable
Vendel period chronology for Middle Sweden, it will be necessary to analyse the large
number of cremation graves of the Vendel
period recently excavated in this area.
With reference to such an analysis, there
is no doubt that the Valsgärde publications
will serve as a highly respeded model.
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