
Gammalt och nytt i Broa : med tillägnan i anledning av serien Gotlands
järnålder 1892-1992
Thunmark-Nylén, Lena
Fornvännen 87:4, 225-240
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1992_225
Ingår i: samla.raa.se



Gammalt och nytt i Broa 
Med tillägnan i anledning av serien Gotlands Järnålder 1892—1992 

Av Lena Thunmark-Nylén 

Thunmark-Nylén, L., 1992. Gammalt och nytt i Broa. (Old and New at Broa.) 
Fornvännen 87, Stockholm. 

The famous Broa bridle mounts are divided into two groups of manufacture, 
according to technical and functiemal details. The "Broa master" thus is split up 
into at least two artists or workshops. The consequences for the discussion of 
art chronology around A.D. 800 is pointed out. The older group of mounts' 
original use is suggested to have been on a Christian cult object. 

Lena Thunmark-Nylén, Statens historiska museum. Box 5405, S-l 1484 Stockholm, 
Sweden. 

Följande artikel tillägnas minnet av dem, som 
initierade serien Gotlands Järnålder 1892, för 
jämnt hundra år sedan, och dem, som sedan 
dess ägnat sig åt den mödosamma systematise
ringen och publiceringen av de hittills sju vo
lymerna i serien. Första volymen utfördes av 
Oscar Almgren (1914) och andra volymen av 
Almgren i samarbete med Birger Nerman 
(1923); de båda delarna går tillsammans un
der titeln Die Ältere Eisenzeit Gotlands (ÄEG). 
Birger Nerman var ensam författare till den 
1935 utkomna Die Völkerwanderungszeit Got
lands (VWG), och samme forskare står även 
bakom de två banden av Die Vendelzeit Got
lands (VZG), utkomna 1969 och postumt 
1975. Mårten Stenberger påbörjade bearbet
ningen av vikingatiden och utgav Die Schatz
funde Gotlands der Wikingerzeit (SGW) 1947 
och 1958. Dessförinnan hade han gjort viktiga 
förarbeten till resten av vikingatiden, bland 
annat genom det framsynta företaget att total-
undersöka den vikingatida delen av gravfältet 
vid Ire i Hellvi. — Bearbetningen av återstoden 
pågår och första bandet av Gotlands Vikinga
tid planeras vara färdigställt under nästa år. 

Betselbeslagen från Broa i Hälla på Gotland 
påträffades 1899. Sedan dess har de tilldragit 
sig många forskares intresse. Det högklassiga 
konsthantverket har ägnats vederbörlig be
undran, och föremålens framskjutna plats i 

den yngre järnålderns konsthistoria är grund
murad. Att sammanställa en bibliografi över 
alla större och mindre arbeten, där Broa-be-
slagen behandlats eller åberopats under årens 
lopp, är förmodligen en närmast omöjlig upp
gift, som jag inte skall försöka mig på här. I 
stället skall ytterligare en analys läggas till ra
den av Broa-skrifter. 

Broa-beslagen låg, då de hittades, runt ett 
hästkranium i en mansgrav under en sten
packning. Fyndet kom i dagen, när markäga
ren, förre korpralen Carl Olsson skulle gräva 
ned en stor sten, som låg till hinders på tom
ten. Ett par veckor senare, då han kommit in 
till Visby för att avlämna föremålen på lands
kansliet för statens inlösen, blev han emeller
tid övertalad av antikvitetshandlaren Hell
ström att låta honom, Hellström, agera om
bud (som det senare skulle visa sig, för att 
kunna sko sig på upphit tårens bekostnad; se 
Hanssons nedan omtalade rapport). O. W. 
Wennersten fick kännedom om fyndet och 
larmade Stockholm omgående i brev av den 
4:e juni , vari han bland annat nämnde "23 
starkt förgylda eller guldbelagda pjeser till
hör, [ande] något beslag". 

Uppteckningar om fyndomständigheterna 
gjordes ganska snart efter påträffandet av dels 
länsman Johan Smedberg på K. Befallnings-
havandes uppdrag, dels Oscar Almgren, som 
på O. W. Wennerstens kallelse och riksanti-
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Fig. 1. Äldre fotografi pä 20 av de 22 förgyllda beslagen frän Broa i Hälla pä Gotland. Foto Iwar 
Andersson. ATA. - Older photograph of the bridle mounts from Broa, Hälla parish, Gotland. 

kvariens uppdrag reste till Gotland den 8:e 
juni , dels Hans Hansson, som lämnat rapport 
över den efterundersökning han på riksanti
kvariens uppdrag utförde omkring tre veckor 
senare. Allt som allt kunde konstateras, att 
den döde mannen utom den betslade och sad
lade hästen hade fått med sig ett svärd med 
ornerat och förgyllt men mycket nött brons
fäste och ett musikinstrument, av vilket endast 
det berömda stallet av bärnsten bevarats. Här
till diverse andra föremål. Hästen hade legat 
underst i graven och mansskelettet hade legat 
på tvären över hästen. Hansson antyder i rap
porten, att han försökt utröna, huruvida 
mannen begravts sittande i sadeln, deick utan 
att finna bevis i någondera riktningen. 

Vid Hanssons undersökning påträffades yt
terligare ett förgyllt beslag, och samlingen var 
därmed uppe i ett antal om 22 stycken. Den 
uppmärksamme läsaren finner vid jämförelse 

med Wennerstens ovan citerade brev, att an
talet inte stämmer. Om Wennerstens " 2 3 " 
varit en felräkning eller felskrivning för ett 
verkligt antal 21 (före Hanssons fynd), eller 
om två av beslagen kommit på avvägar, innan 
de den 8:e juni hämtades av Almgren, lär vi 
aldrig få veta. I utredningen av länsmannen, 
som efterfrågat omständigheterna och fynd
stället hos upphittaren, sägs att Olsson först 
funnit skeletten med deras kranier, och "han 
fortsatte emellertid att gräva och påträffade 
så, hvad han ville minnas, 20 st diverse brons
stycken, hvilka syntes vara eller varit förgyl-
da". Frågan om det ursprungliga antalet varit 
22, så som de nu föreligger, eller 24, om man 
vill tro, att Wennersten räknat rätt, får vi som 
sagt sannolikt aldrig veta. Möjligheten till det 
större antalet bör emellertid hållas i minnet. 

Att de 22 bevarade beslagen tillhör ett häst
betsel har ingen satt i fråga, och det finns 
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heller ingen anledning att betvivla den saken; 
de samstämmigt rapporterade fyndomstän
digheterna talar tydligt. Däremot har en för
nyad undersökning visat, att vissa av beslagen 
uppenbarligen har haft en annan uppgift än 
att pryda ett betsel, innan de kom att sluta 
runt hästhuvudet i Broa-graven. 

Betselbeslagen kan indelas i två grupper, 
nämligen de sekundära betselbeslagen och de 
primära betselbeslagen. De sekundära betselbe
slagen benämns nedan A, eftersom de mänsk
ligt att döma är äldre än de primära, som 
kallas B. Emellertid skall de senare beskrivas 
först. (Alla beslagen har inventarienummer 
SHM 10796: 1 utom det hanssonska tygelbe
slaget B 2 a, som har nummer SHM 11106: 1.) 

B. De primära betselbeslagen (fig. 2) 
B 1 a—b. Ett par remkorsningsbeslag. Grundfor
men är en stympad fyrsidig pyramid med in
svängda sidor, som prytts med djupt karvsnitt 
i venddtidsentrelac. Överytan är fyrdelad av 
ett ramverk med knoppar i mitten och 
hörnen. På insidan finns grova järnrester ef
ter den i mitten anbragta fästetenen eller 
-niten. 3 ,9X4,9 cm. 

B 2 a-b . Ett par stora tygelheslag, som för
enat tyglarna med munbettets ringar. Besla
gen är plana och har rektangulär grundform 
med bågformigt profilerad kontur. Ena kort
sidan har en närmast friplastisk ansiktsmask 
som anfang till den (nu förlorade) järnring, 
som omslutit betselringen. På baksidorna 
finns mer eller mindre välbevarade rester av 
de rostimpregnerade tyglarna (av läder, eller 
snarare textil?), vilket antyder, att ett mot-
bleck av jä rn hjälpt till att förstärka fästningen 
på detta beslag, som får ta emot hela garnity-
rets starkaste påkänningar. En genomgående 
nit finns i vart och ett av rektangelns fyra 
hörn. Av Hanssons rapport och äldre fotogra
fier tycks framgå, att nitarna ursprungligen 
hade kullriga små skällor som huvuden (se fig. 
1, det främre av de två största beslagen, som 
har ett sådant nit huvud bevarat). Beslagen har 
parkaraktär men är olika i ytornamentikens 
detaljer. 3 ,2X8,9 cm resp. 3 , 3 x 9 , 0 cm. 

B 3 a—b. Ett par kindremsbeslag, som förenat 
kindremmarna i huvudlaget med munbettets 
ringar. Beslagen är plana och har rektangulär 

grundform. På ena kortsidan finns en fram
skjutande ansiktsmask som anfang till den (nu 
förlorade) järnring, som omslutit betselring
en. På baksidan finns parvis ställda, utskjutan
de flikar med tvärgående sprintar, varmed be
slagen fästs på remmen. Beslagen har parka
raktär men är olika i ytornamentikens detal
jer . 2 ,75X5,6 cm resp. 2 , 8 x 5 , 7 cm. 

B4. Ett solitärt prydnadsbeslag, rektangu
lärt, välvt och med krökt grundplan, för att 
passa på ett krökt underlag, exempelvis i mit
ten på en pann- eller nackrem. Fästeanord-
ningen på baksidan är av samma typ som hos 
B 3 a-b . Baksidan av beslaget uppvisar avtryck 
av kypert från gjutförfarandet. 2 ,7X4,9 cm. 

B 5 a-b . Ett par prydnadshestag, plana, rek
tangulära. Fästeanordningen på baksidan är 
av samma typ som hos B 3—4. Beslagen har 
parkaraktär men är olika i ytornamentikens 
detaljer. 2 ,8X4,7 cm resp. 2 ,8X4,9 cm. 

B 6 a—b. Ett par remändebeslag, plana, asym
metriska i form av djurhuvuden, formen lika 
men spegelvänd. Fästeanordningen på baksi
dan är av samma typ som hos B 3-5 . Beslagens 
exakta funktion är oklar, men deras tillhörig
het till betslet framgår tydligt av paralleller i 
Vendel VII (Stolpe & Arne 1912 pl. XIX). 
Beslagen har parkaraktär men är olika i ytor
namentikens detaljer. Baksidan av beslagen 
uppvisar avtryck av kypert från gjutförfaran
det. Bredd vid basen 2,7 cm (båda). 

B-gruppen låter sig bedömas som primära 
rem- eller betselbeslag på grund av de ovan
nämnda funktionella särformerna för bruk i 
ett betsel (B 1-3, 6) eller på grund av fäste
anordningen med flikar (B 3-6), som är ge
mensam för beslag med särskild uppgift i bets
let och de "anonyma" prydnadsbeslagen (fig. 
4). Dimensionerna hos jämförliga beslag 
(B 3-5) är enhetliga och antyder en rembredd 
om ca 2,8 cm. 

Före beskrivningen av vissa detaljer beträf
fande B-beslagens ornamentik skall A-besla
gens tekniska detaljer redovisas. 

A. De sekundära betselbeslagen (fig. 3) 
A l . Ett prydnadshestag, plant, rektangulärt. 
Fästeanordningen består av en genomgående 
nit i varje hörn. 3 ,25X5,3 cm. 
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Fig. 2. De primära betselbeslagen från Broa. I vänstra raden ses i mitten B6a (t. v.) och B6b, omgivna av de 
två remkorsningsbeslagen Bl a -b . I mellanraden ses nedifrån B3b, B5a, B4, B5b och B3a; de båda B3-
beslagen tillhör huvudlagets kindremmar. I högra raden ses tygelbeslagen B2a (nederst) och B2b. Foto 
Gunnel Jansson 1992. ATA. - The primary bridle mounts for functioning together with the crossing straps, 
the cheek straps and the reins, along with ornamental plaques. 
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Fig. 3. De sekundära betselbeslagen från Broa. I vänstra raden ses nedifrån A4, A8 och A5. I mellanraden 
ses nedifrån A2b och A2a. I högra raden ses nedifrån A6, A3a, A l , A3b och A7a-b (a nedtill, b upptill; jfr 
fig. 1). Foto Gunnel Jansson 1992. ATA. - The secondary ornamental plaques. 
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Fig. 4. Remfästen i form av utskjutande lameller med tvärgående sprint pä baksidorna av beslagen B6b, B6a 
samt B4. Foto ATA. - The back of three of the primary bridle mounts, with flaps and rods for attaching to 
the strap. 

A 2 a—b. Ett par prydnadsheslag, plana, rek
tangulär grundform men med ena kortsidans 
hörn rundade. Fästeanordning med genom
gående nitar, sammanlagt 7 nitar på varje be
slag, dels i hörnen, dels strax vid sidan om 
mitten på långsidan samt en nit en bit innan
för mitten på den rundade kortsidan. Besla
gen har parkaraktär i form och relieforna-
mentik, ramverkets stämpelornamentik är 
dock delvis skiljaktig de båda exemplaren 
emellan. A 2 a har slät baksida medan A 2 b på 
baksidan har fördjupningar och förhöjningar, 
som följer godsldans motivfält. På båda exem
plaren kan på båda långsidorna invid den run
dade kortsidan ses, att beslagen ursprungligen 
haft ungefär centimeterbreda utsprång, som 
avlägsnats. Även den rundade kortsidan har 
på båda beslagen märken efter att ha fått en 
utskjutande fortsättning bortskuren. 3 ,5X5,5 
cm resp. 3 ,4X5,5 cm. Fig. 5. 

A 3 a—b. Ett par prydnadsbeslag, plana, rek
tangulär grundform men något asymmetriska 
(båda med lika asymmetri). Fästenitar i 
hörnen. Beslagen har parkaraktär i form och 
reliefornamentik samt likartad stämpelorne
ring. 3 ,2X5,0 cm resp. 3 ,2X4,8 cm. 

A4 . Ett prydnadsbeslag, plant, rektangulär 
grundform men något asymmetriskt (mer 
skevt än A 3 a-b). Genomgående fästenitar i 
hörnen. 3 , 3 x 4 , 9 cm. 

A 5 . Ett prydnadsbeslag, plant, oregelbundet 

trapetsoidiskt. Genomgående fästenitar i hör
nen. 3 ,25X6,2 cm. 

A 6. Ett prydnadsbeslag, plant, rektangulärt. 
Genomgående fästenitar i hörnen. Något 
smalare än A 1—5. På baksidan molivfaltföljan-
de nivåskillnad (jfr A 2 b). 2 ,8X4,9 cm. 

A 7 a—b. Ett par prydnadshestag, vart och ett 
bestående av näst intill hälften av ett sönder
delat beslag av samma grundform som A6. De 
härrör sannolikt från ett och samma beslag, 
som halverats, vilket synes framgå av överens
stämmelser i ramverkets dimensioner på fram
sidan och dimensionerna på baksidans 
"kantvallar". Genomgående fästenitar i 
hörnen. Baksidor som A 6. 2 ,8X2,3 cm resp. 
2 ,8X2,35 cm. 

A 8. Ett prydnadsbeslag, ytterst svagt välvt, 
närmast trapetsoidisk grundform med asym
metrisk kontur, som följer godsidans motiv. 
Beslaget har nedtill på bredsidans kant ett 
märke efter att ha fått en i mitten utskjutande 
fortsättning bortbruten. Genomgående fäste
nitar i "hö rnen" (med sin oregelbundna kon
tur saknar beslaget egentliga hörn). Ca 
4 ,3X4,2 cm. 

Gemensamt för alla A-beslagen är de genom
gående nitarna i hörnen, varigenom de skiljer 
sig från de flesta av B-beslagen. Vidare har 
konstaterats den betydelsefulla omständighe
ten, att några av beslagen har märken efter 
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Fig. 5. Beslaget A2a. Baksidan och 
kanterna samt förstorat utsnitt av 
framsidan. I övre halvan ses att 
"stödkanten" runt beslagets kon-
tur är ofullständig pga. beskäring. 
Basen av de frånskilda partierna 
syns på framsidan som oregelbun
denheter i konturerna, tydligast 
t. h. Upptill har snillet lagts tvärs 
över stämpelornerade motivele-
ment. Av profilen hos utsprången 
framgår att dessa varit relieforne-
rade. Foto ATA samt förfs regis
treringsteckning. - Secondary 
plaque with traces of cut-off de
tails. 

medveten beskärning (A 2 a—b, fig. 5, A 7 a-b , 
fig. 3, jfr fig. 1); hur den bortbrutna delen av 
A 8 skall teilkas är oklart. Till yttermera visso 
är på dessa beslag fästenitarna ibland slagna 
genom sådana ornamentikdetaljer, som ur
sprungligen varit avsedda att stå fria, vilket 
kontrasterar mot originalhörnens slätgjutna, 
odekorerade ytor som avsiktliga nitlägen. Av 
de obeskurna beslagen är endast två av strikt 
rektangulär form (A l , A6), medan de övriga 
är skevt rektangulära (A 3 a-b , A 4) eller ännu 

mera avvikande från den strikta rektangeln 
(A 5). Inget av A-beslagen har någon omedel
bart given plats i betselgarnityret på samma 
sätt som t. ex. de beslag, som skall ansluta till 
betsdringarna. Alla A-beslagen är avsedda för 
plant underlag och har plan godsida uteim 
A 8, som är obetydligt välvt. 

Att de beskurna A 2- och A 7-beslagen mås
te uppfattas som sekundära i sin egenskap av 
betselbeslag, står utom tvivel. Det avbrutna 
A8-beslaget saknar ursprungliga lägen för 
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nitar och kan möjligen antas ha stått fritt ut
skjutande från ett fäste i den nu avbrutna 
delen i en tidigare montering. Vidare synes 
det sannolikt, att de oregelbundna beslagen 
haft någon tidigare uppgift, innan de aptera-
des på Broa-betslet, vilket särskilt tydligt de
monstreras av den asymmetriska spetsen hos 
A 5 . Hos A l och A 6 finns i själva formen 
ingenting, som antyder något tidigare ända
mål. A 6 är emellertid av samma form och typ, 
som det, av vilka de två exemplaren A 7 a-b 
framställts. Det finns därför anledning att tro, 
att A 6 och A 7 a—b har tillförts beslagssam
lingen från samma källa. För A 1 saknas såda
na indicier, och antagandet, att A 1 är ett se
kundärt betselbeslag, måste tills vidare stödjas 
på den ovannämnda omständigheten beträf
fande fästemetoden; beslagets plana form 
motsäger inte antagandet. 

Beslagens bredder varierar mellan ca 2,8 
(jfr B-beslagen) och ca 3,2-3,5 cm. 

Efter denna främst funktionstekniskt syf
tande redogörelse skall blickarna fästas på or
namentiken. Även i fråga om sin ornamentik 
fördelar sig de tjugotvå beslagen i deciderade 
grupper. 

Alla A-beslagen utom A 8 har ornerats med 
djurfigurcr i plastisk relief, placerade i för
sänkta fält, som bildas av ett ramverk med 
rätvinklig indelning; oftast bildar de inre ram
listerna etl kors. Den plastiska reliefen låter 
ljuset spela över mjukt rundade ytor, som be
gränsas av de djupt nedskurna fårorna, vilka 
bildar motivelementens egentliga kontur
linjer. Mest uttalad är denna nivåvarierade 
plastik på A 2 a—b. A 8 skiljer sig från de plast
iska beslagen A 1—7 i och med att dess motiv är 
yttecknade på ett plan, som står obetydligt 
upphöjt över det bakomliggande grundpla
net. Emellertid finns i nedre hälften av A 8 ett 
motiv, som är gemensamt med en framträdan
de detalj hos A 2 a-b , nämligen de stora, anti-
tetiska djurhuvudena på kraftigt nedböjda 
halsar, som saknar fortsättning i en kropp. 
Både på A 2 och A 8 har huvudena upprullad 
nosflik och ett stort ringformigt öga innanför 
den buktade pannans kontur, och underkäken 
är baktill utdragen i en spets, som fortsätter 
som en entrelacslinga runt halsen och slutar i 
ett trådsmalt band med upprullning. 

B-beslagen är betydligt mera heterogena 
vad beträffar ornamentiken, såväl i fråga om 
motiv som övrig behandling. 

Remkorsningsbeslagen B1 har en djup 
karvsnittsornamentik, där karvsnittets ås-
ryggar bildar ett "grafiskt linjemotiv", som 
påminner om tekniken att framställa stil II-
ornamentik (t. ex. i Vendel XII). 

Tygelbeslagen B 2 har en "treplansorna-
mentik". Figurmotiven ligger som kontur-
tecknade ytbilder med bortskuren bakgrund 
på understa planet, inramade i de me
daljongöppningar, som bildats, då en skiva 
med ovala hål lagts över figurmotiven. Ytan 
på skivan med medaljongöppningarna bildar 
det mellersta planet. Det översta planet bildas 
av de släta ytorna hos de runda knoppar, som 
ställts på det uppkomna ramverket, där me
daljongerna tangerar varandra. Beslagens av
slutning mot betsdringen är som redan 
nämnts utvecklad i en närmast friplastisk an
siktsmask, från vilken "armar" med "tassar" 
utgår. 

Kindremsbeslagen B 3 och de rektangulära 
prydnadsbeslagen, dvs. det krökta B 4 och de 
flata B 5 a-b , bildar en sluten grupp med ge
mensamma dimensioner, grova pärlstavar 
med något oregelbundna, ibland avlånga 
"pärlor" som ram- och indelningslister och, 
vad beträffar B 4 - 5 , den stora rundeln på mit
ten, som innehåller ett gripdjur med strierade 
kroppsdelar. Alla beslagen i denna grupp har 
vidare slätgjutna rektangelhörn, som hos 
B 3—4 efter gjutningen artikulerats med in
punsade halvbågar, ställda tre och tre. Vad 
gäller ornamentiken i figurfälten, har grup
pens beslag vissa variationer. B 3 a—b och 
B5 a-b har halvplastisk rel ief- ett mellanting 
mellan den rundplastiska reliefen hos A-besla
gen och en yttecknande teknik, där reliefens 
fördjupningar endast används som bakgrund, 
som hos B2. På det krökta prydnadsbeslaget 
B 4 innehåller de fyra figurfälten runt mitt
r u n d d n varsitt gripdjur, som modellerats i 
plastisk relief mot slät bakgrund. 

De lejonhövdade beslagen B 6, slutligen, är 
inbördes delvis skiljaktiga vad motiven beträf
far liksom även i fråga om utförandet. B 6 a 
innehåller stora, slätgjutna ytor, som stämpel-
ornerats efter gjutningen, medan B 6 b ge-
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nomgående har en ytupplösande, reliefskuren 
ornamentik i motivfälten. På båda beslagen är 
emellertid den tunna ramlisten utvidgad till 
släta trekanter i hörnen, som försetts med 
samma slags punsade bågornament som 
B 3-4. 

Det har nämnts att vissa av beslagen är 
s tämpdornerade. En närmare redogörelse för 
de olika stämpelmotiven står nu på tur. 

Så när som på remkorsningsbeslagen, tygel
beslaget B 2 b och prydnadsbeslagen B 5 a - b 
är alla beslagen försedda med åtminstone en 
sorts stämplar, som använts som ytfyllning 
och/eller ramverksdekor. Den vanligaste är 
den halvcirkelformiga stämpeln, som under 
luppen avslöjar sig som en tvärrandad båge 
(p.g.a. att verktyget varit rafflat). En figur, 
som också återkommer på flera av beslagen, 
är den, som kan liknas vid ett litet fågelhuvud i 
form av en ring ("huvud/öga"), från vilken en 
kort linje springer ut åt ena hållet ("näbben") 
och en längre, S-krökt linje åt det andra ("hal
sen"). Mindre vanlig är stämpeln, som består 
av en halvcirkelbåge under en långsmal tri
angel, som med sitt ena hörn vilar på båg-
krönet och som har den smala ändan krökt; i 
triangelns tjockända finns en punkt. Släta 
ringstämplar har ibland använts för att marke
ra ögat på vissa av djurfigurerna, och på tygel
beslaget B 2 a har en ringstämpel slagits in i de 
rombiska fälten mellan medaljongerna. Ring
en på A2b : s ena ramverksknut är emellertid 
åstadkommen av två motställda slag med den 
puns, som innehåller triangel på bågkrön. 
Som radstämpel för att framställa pärlrader 
har man begagnat en puns, som lämnar efter 
sig en uppstående pärla i en fördjupning med 
konkav kortsida, som skall ansluta till nästa 
pärla, när stämplarna slås in bredvid varand
ra, för att erhålla den jämna och obrutna 
pärlraden. (De pärlrader, som påminner om 
radstämpling i ramverket på B 2 a -b , är inte 
stämplade utan skurna i vaxet före gjutning.) 

I samband med stämplarna kan i förbigåen
de nämnas den meteid för ytartikulation, som 
kommit till användning på tygelbeslaget B 2 b. 
Här har djurkropparnas större, släta ytor 
livats medelst täta stick av ett skarpt uddverk
tyg-

Stämplarna kan i många fall konstateras ha 

stämpelidentitet, dvs. att slagen utförts med 
ett och samma verktyg (stämpelidentitetsme-
toden har beskrivits av Thunmark 1974). För 
bågstämplarna har man använt minst tre olika 
verktyg, som kan identifieras med hjälp av 
bland annat bågens bredd och krökning och 
de små tvärstreckens inbördes ställningar. 
Bågstämpel nr 1, som är ca 1,2 mm bred, har 
använts till beslaget A1 och sannolikt till 
A 2 a—b och som "bakgrundsstämpel" på A 8. 
Bågstämpel nr 2, som är ett par tiondels mm 
bredare och något flackare än nr 1, har begag
nats till A 3 - A 7 samt till A 8, där den använts 
på de delar av de upphöjda djurfigurernas 
ytor, som ej har stämplats med "fågelhuvu
det". Bakgrundsytorna på A 8 har stämplats 
med en annan bågstämpel, sannolikt nr 1.' 
Bågstämpel nr 3 , som är smalrandigare och 
ännu bredare än de föregående, över 2 mm, 
har använts på de beslag, som givits stämpel-
ornamentik i hörnen, undantagsvis också inne 
i motivfältsytorna, i B-gruppen, dvs. B 3 a—b, 
B 4 och B 6 a -b . 

"Fågelhuvudet" finns i två varianter, nr 1 
med tjock näbb och tvärt avskuren hals på 
beslagen A 2 a och b och A 8 , och nr 2 med 
spetsig näbb och spetsigt avslutad, mera 
svängd hals på beslagen A 4, A 6 och A 7 a-b . 
Det saknas helt i B-gruppen. 

Triangel på bågkrön finns endast i en vari
ant, som kommit till användning på A 2 b, A 6 
och A 8. 

Radstämpel har begagnats på A 1 och A 2 a 
och b. Eventuell stämpelidentitet har ej kun
nat avgöras. 

Hos släta ringstämplar är det i allmänhet 
svårt att fastställa identiteter, särskilt om 
stämplarna inte uppträder i långa serier. 
Broa-beslagens isolerade ringstämplar har ej 
identitetsbedömts. 

Stämplarnas förekomst kan alltså samman
fattas enligt följande. Till B-beslagen har en
dast en stämpel använts, nämligen Bågstämpel 
nr 3. Denna stämpel saknas på A-beslagen. A-
beslagen uppvisar istället alla de andra stämp
larna, och samtliga A-beslag synes genom ked
j o r av stämpelidentitet vara förbundna med 
varandra. Bågstämpel nr 2 finns på A 3 - A 8 , 
och A 2 a—b förbinds med A 3-A 8-gruppen 
genom Fågelhuvud nr 1 och Triangel på båg-
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Fig. 6. Bägstämplar pä Broa-beslagen i ca 10 gängers försto
ring. Folo ATA. a) Nr 1 pä beslag A2a. b) Nr 2 på beslag A6. c) 
Nr 2 pä beslag A4. d) Nr 3 på beslag B4. - Punched Bow, 
made wilh three different tools. C. 10 X 

Fig. 7. "Fågelhuvud"-stämplar på Broa-beslagen i ca 10 
gångers förstoring. Foto ATÄ. a) Nr 1 pä beslag A2a. b) Nr 2 
på beslag A4. c) Nr 2 pä beslag A6. - Punched "Bird's head", 
made with two different lools. C. 10X. 

Fig. 8. Stämpeln Triangel på bågkrön pä Broa-beslaget A6 i ca 
10 gängers förstoring. Foto ATA. - Punched Triangle on a 
bow. C. 10 X. 
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krön. A 1, A 2 a-b och A 8 förbinds sannolikt 
också av Bågstämpel nr 1 (jfr not). 

Stämpelidentiteterna ger således ytterligare 
underbyggnad åt den gjorda uppdelningen i 
A- och B-beslag. 

För att sammanfatta resultaten av den tek
niska undersökningen kan alltså konstateras, 
att Broa-beslagen icke utförts som en från hörjan 
planerad enhet utan att de innefattar å ena 
sidan återanvända, delvis beskurna metallplat
tor från ett okänt föremål och å andra sidan 
enkom för betslet tillverkade beslag, där
ibland alla de för ett betsel nödvändiga funk
tionsspecifika beslagen. 

B-beslagens mer eller mindre nära förhållan
de till A-beslagen kan iakttas i dimensioner, 
form och motiv. Den tydligaste länken mellan 
grupperna bildas av likheterna mellan de sma
la A-beslagen A 6—7 och de till yttre form och 
storlek jämförliga B-beslagen B 3-5 . Det lig
ger nära till hands att bredden hos vissa av de 
betsdremmar, som skulle prydas, anpassats 
med utgångspunkt från A 6—7 och att kom
pletterande beslag därför givits samma dimen
sioner. B 4 - 5 tar upp den centrala ramverks-
cirkeln hos A 6-7 men har utvidgat cirkeln så, 
att den rymmer en djurfigur. Den rätvinkliga 
ramverksindelningen med pärlstavar kan jäm
föras med ramverket hos de flesta A-beslagen, 
av vilka flera har ramverkslister som halvrun
da, tvärstrierade "snören". B-beslagens pärl
stavar är dock, som nämnts, av grövre 
"pärlor" . 

Det kan noteras, att beslagen B 4—5 med 
sina i den centrala cirkeln inskrivna gripdjur 
är de enda i hela beslagssamlingen, som inne
håller detta i sammanhanget modernistiska 
motivelement. Utöver mittcirklarnas gripdjur, 
som alla har strierade lår och bogar, tillkom
mer på B 4 de plastiska men släta gripdjuren i 
vart och ett av de fyra omgivande motivfälten. 

Remkorsningsbeslagen B 1 har föga anknyt
ning till A-beslagen så när som på en detalj, 
nämligen överytans fyrdelade ramverk med en 
mittfigur, som till konturen påminner om 
korsmitten på A 1—5; listerna på B 1-beslagen 
är dock helt släta. 

I B 6-beslagen är det främst B 6 a, som kan 
associeras med A-beslagen, nämligen genom 

det gående, "naturalistiska lejonet" i besla
gets halsparti. Denna djurfigur är, liksom de 
hopkrupna fyrfotingarna på särskilt A 1 och 
A 2, formad med släta (men stämpelornerade) 
bog- och lårpartier, ehuru utlagd mot en slät 
bakgrund, som saknas hos alla A-beslagen 
utom A 8. Den sönderdelande linjereliefen 
hos parstycket, A 6 b, står ännu mera främ
mande från denna A-beslagens typ av relief, 
som (bortsett från A 8) genomgående är kom
ponerad av plastiska "pusselbitar", vilka faller 
in i varandra enligt horror vacui-ideologin. 

Tygelbeslagen B 2 synes, vad detaljer i form 
och ornamentik beträffar, stå helt isolerade 
från alla de andra beslagen - det för sin tid 
vanliga motivvalet är ett alltför allmänt kriteri
um för att med fasta band knyta dessa beslag 
till samma ursprung som någon av beslagens 
övriga delgrupper. Ovan har redan nämnts 
beslagens "treplansornamentik" och kontur
tecknade ytbilder med flera detaljer. En tidi
gare inte nämnd detalj på det ena tygelbesla
get, B 2 b, är att kortsidans rundplastiska hu
vud har försetts med försänkta linjer, senn 
bildar ett par motställda figurer, lagda som 
vågräta band från pannan och bakåt över tin
ningarna (kan skymtas på fig. 2, högra besla
get i nedre raden). I linjerna på detta egen
domliga ornament finns spår av någon mörk 
massa, möjligen niello (och/eller korrosions
produkter?). Oavsett arten hos den mörka 
massan är ornamentet genom sin teknik unikt 
för detta beslag i hela betsel-samlingen. 

Jag skall inte föra studien vidare genom att i 
detalj försöka urskilja hur många konstnärsin
tellekt och händer som varit involverade i de 
tjugotvå beslagens tillkomsthistoria. Skiljak
tigheter mellan delgrupper kan bottna i olika 
verkstäder, som utfört metallarbeten till ur
sprungligen åtskilda garnityr som sedan kom
mit att sammanföras i Broa-betslet, eller i exi
stensen av flera konstnärer i samma verkstad, 
som tillsammans arbetade på ett åt verkstaden 
givet uppdrag. Att det varit skilda konstnärer 
eller hantverkare för A-beslagens ursprungli
ga föremål och för betslet, har jag försökt visa 
vara sannolikt, låt vara att en och samma 
konstnärs ungdomsarbeten och mogna verk 
kan komma en betraktare att uppfatta dem 
som alster av skilda händer. Det förefaller 
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vidare sannolikt, att tygelbeslagen utgör en 
isolerad post bland de primära B-beslagen, 
utan tydlig anknytning till vare sig övriga B-
beslag eller till A-beslagen som förlagor. Två 
av de mindre grupper, vari B-beslagen i övrigt 
fördelats, sammanhålls av stämpelidentiteter, 
som kan tyda på olika konstnärer i samma 
verkstad. 

På liknande sätt kan A-beslagen kanske 
grupperas och tillskrivas olika händer. En 
märklig detalj är nämligen, att beslaget A 1 är 
det enda, som företer några tecken, som kan 
tolkas som spår av allmän nötning. Alla övriga 
beslag är fria från sådana spår, bortsett från 
att förgyllningen kan ha skavts av bråkdelen av 
en millimeter ytterst på beslagskonturens 
kant. Till yttermera visso tycks nötningen på 
Al-beslaget ha inträffat efter det att ytan 
s tämpdornerades men före (den senast utför
da) förgyllningen. Detta leder å sin sida till att 
man bör överväga, om några eller alla besla
gen blivit förgyllda eller omförgyllda vid ett 
senare tillfälle än den ursprungliga tillkoms
ten och vad detta kan betyda för tolkningen av 
den relativkronologiska ställningen hos olika 
delar av betselgarnityrets komponenter. A 1 
har för övrigt ett yttre ramverk, som avviker 
från alla de andra beslagen genom sin orna
mentik, som består av skurna figurer på kort
sidorna och radstämplade sicksackband m. m. 
på långsidorna. 

B. Nerman (1941) och W. Holmqvist (1975) 
har framfört tanken på en kristen mission på 
Gotland och i Skandinavien före Ansgar, en 
mission, som förgrenat sig allt mera och som 
givit tydliga nedslag redan under 700-talet. 
Ett starkt indicium, ansåg Holmqvist, var just 
Broa-beslagen. Holmqvist, som likt Nerman 
associerade med den västeuropeiska kristna 
konsten och konstindustrin, återgav i sin arti
kel teckningar av flera av dessa beslag, där han 
låtit frilägga ramverket för att understryka 
korsformen i fältindelningens listverk. Då jag 
strax skall föreslå, vad de sekundära betselbe
slagen från Broa ursprungligen kan ha varit 
avsedda för, är det viktigt, att hålla tanken på 
en preansgarisk kristenhet, eller åtminstone 
kristlighet, i minnet. 

Jag har redan i och med bilduppläggningen 

i fig. 3 givit antydningar om möjligheten att A-
beslagen ursprungligen tillhört ett kristet 
kultföremål (jfr Thunmark-Nylén 1992). Den 
närmare arten av detta kultföremål är oklar, 
men det synes mig mycket sannolikt, att de två 
beslagen A 2 a—b (i mellanraden på bilden) bil
dat de vågräta korsarmarna i ett nu sönderde
lat kors. Orsaken till antagandet är främst, att 
platsen för den ovannämnda beskärningen av 
dessas långsidor (fig. 5) associerar med den 
för en ringkorsring logiska platsen; de iriska 
ringkorsen (fig. 9) exemplifierar modellen. 
Huruvida det — om korstanken kan accepteras 
— rör sig om ett fristående kors eller beslag till 
ett relik- eller bokskrin eller en bokpärm eller 
något annat kultföremål, har jag för närvaran
de ingen bestämd uppfattning enn (jfr dock 
nedan). 

Holmqvist (a. a.) nämnde möjligheten, att 
kindremsbeslagen B 3 (som alltså tillhör de 
primära betselbeslagen) skulle kunna återge 
korsfästelsen. En medveten placering av ett 
motiv med detta symbolvärde på ett ställe som 
kindremsbeslagen måste snarast uppfattas 
som en blasfemi, som torde ha varit främman
de, eller i varje fall ointressant för en hednisk 
betselfabrikant. Men det är inte otänkbart, att 
han till de nya beslagen begagnat en befintlig 
förlaga, vars innebörd inte hade någon djupa
re betydelse för honom. Om rekonstruk
tionen av A 2-beslagen som ursprungliga delar 
av ett kristet kors är riktig, så fattas korsmit
ten, där man eventuellt kan tänka sig, att det 
funnits en stiliserad korsfästelsescen. En så
dan del av den ursprungliga helheten kan ha 
haft en (kanske genombruten) form och kon
tur, som inte lät sig tillskäras till ett betselbe-
slag, men som väl hade ett motiv, som kunde 
utgöra förlaga till ett beslag, vars funktionella 
form innefattade en förtjockad kortända, gär
na med ansiktsmask. 

Formen på det asymmetriskt trapetsoida 
beslaget A 5 kan föra tanken till sådana arki
tekturelement, som illustreras av takformiga 
skrinlock, som på exempelvis det välkända 
Gandersheim-skrinet, eller av socklarna till de 
redan berörda iriska ringkorsen, jfr mellan-
sockeln på fig. 9. På ett underlag med sådan 
form passar A 5 väl in; man skulle emellertid 
ha väntat sig ett spegelvänt parstycke, som ju 
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Fig. 9. High Cross, Ahenny, Tipperary, Irland. 700-
tal. Efter Ryan 1983. - High Cross, Sth century. 

saknas bland Broa-beslagen. Den inlednings
vis nämnda möjligheten, att ytterligare två be
slag kan ha tillhört betslet, gör sig påmind. 

Det kan bara beklagas, att beslagen inte 
avslöjar mera av sin äldre historia. De ovan
nämnda förhållandena skulle behöva stöd i 

form av bevarade paralleller med tydliga över
ensstämmelser i form, teknik och bildinnehåll, 
som kunde antyda deras ursprung. För närva
rande kan jag bara ställa frågan, om det är 
mest troligt eller minst otroligt, att A-beslagen 
tillverkats hemma eller borta. Tanken på in
hemsk produktion av kristna kultföremål vid 
den aktuella tidpunkten måste jämföras med 
tanken på utländsk produktion av den djuror
namentik, som pryder A-beslagen. Att B-be
slagen exemplifierar inhemsk produktion sy
nes emellertid odiskutabelt. 

Broa-beslagen har i den konstarkeologiska 
forskningen ständigt nämnts ihop med Ose-
bergsfyndet och exemplifierar därvid den öst
skandinaviska parallellen till Osebergskons-
ten. Så vitt jag förstår har man genomgående 
uppfattat hela betselgarnityret som en sam
manhängande enhet, utförd av en och samme 
konstnär. Sannolikt måste Salin ta på sig skul
den till denna uppfattning. Salin skrev 1922 
(s. 201): "Att föremålen i fyndet från Broa i 
Hälla äro alster av en och samma man synes 
mig omedelbart framgå av den ensartade prä
gel som vilar över dem. De se ej ut att vara 
hopplockade från skilda håll och då de 
därjämte så att säga bilda ett garnityr torde 
deras gemensamma ursprung vara höjt över 
allt tvivel." Varför Salin så starkt underströk, 
att hela garnityret måste vara en mans verk, är 
mig obekant. 

Den efterföljande forskningen har inte känt 
anledning att revidera Salins uppfattning av 
garnityret som en konstnärlig enhet. Senast 
har I. Jansson (1985 s. 187 ff.) refererat den 
konsthistoriska diskussiemen och därvid inte 
markerat någon egen eller annans avvikande 
uppfattning i fråga enn den anonym, som kal
lats Broa-mästaren (Lindqvist 1948). 

Existensen av betselbeslagens produk-
tionsgruppering ger naturligtvis ett annat per
spektiv än hittills på den så kallade Broa-mäs
taren, och den arkeologiska diskussionen om 
konstkronologi i tiden runt år 800 måste mo
difieras med hänsyn till den skillnad mellan 
beslagsgrupperna, som här demonstrerats. 
Sannolikt bör tidsskillnaden mellan de tillfäl
len, då först det kristna kultföremålet (som i 
exemplet nedan förslagsvis kallas *Broa-re-
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likvariet; på språkforskningens vis markeras 
den obelagda rekonstruktionen med en fram
förställd asterisk) tillverkades och sedan bets
let, ha uppgått till minst en generation, åtmin
stone om det förra tillverkats på Gotland. Den 
humanrealistiska bakgrunden till ett sådant 
påstående kan konkretiseras med följande hy
potetiska genrebild. 

En person i goda ekonomiska omständighe
ter och med stor personlig integritet, som 
understöder hans val av religiös tro på Vite-
krist i en hednisk omgivning, beställer ett kris
tet kultföremål av en av tidens främsta konst
närer. *Broarelikvariet framställs. Föremålets 
existens kan "försvaras" under beställarens 
livstid, men efter döden står det inte i hans 
makt, att härska över den trots allt världsliga 
ägodelen. De efterlevande i samma eller nå
gon senare generation kan fritt förfoga över 
konstföremålet. För en icke-kristen har 
*Broarelikvariet varit en låda vilken som helst, 
och uppskattningen av dess konstnärliga halt 
har hans hedendom inte förhindrat. Genom 
att slakta lådan erhölls utmärkta prydnads
plåtar till ett praktbetsel, som emellertid mås
te kompletteras med sådana för sina funktio
ner speciellt tillverkade beslag som remkors
nings-, kindrems- och lygelbeslagen. 

Ett förlopp som det skisserade torde ge ett 
tidsavstånd mellan *relikvarie- och betsel-
framställningen, vilket som minst kan beräk
nas till tiden mellan effektueringen av *re-
likvarie-beställningen och beställarens frånfäl
le. Den tiden kanske inte var längre än några 
veckor, men den kan också ha uppgått till tio, 
tjugo, trettio år eller längre. Om ursprungsfö
remålet, i ett annat tankeexperiment, varit en 
utländsk "statsgåva" till en av Gotlands främs
te, kan man naturligtvis tänka sig, att en hed
nisk mottagare låtit slakta lådan så fort den 
höge givaren försvunnit utom synhåll. 

Avslutningsvis skall förekomsten av gripdju
ren kommenteras. Gripdjursmotivet brukar 
tillmätas stor betydelse i den konstkronologi-
ska diskussionen. Det måste därför betraktas 
som en viktig omständighet, att gripdjur bara 
förekommer inom B-gruppen, dvs. Broa-bets-
lets yngre beslag. Framställningen av A-besla
gen har skett utan någon tillämpning av 

gripdjursmotivet, och tidsställningen för A-
beslagens stil och motiv kan således bedömas 
utan sidoblickar på den innovation, som 
gripdjuret representerar. B-beslagens stil och 
meitiv kan, om så önskas, i sin tur bedömas 
seim ett från A-beslagen fristående spår, även 
om konstnären till det yttre anpassat sina als
ter till en given förlaga. Vart denna "gripdju-
rens frigörelse" leder hän, återstår att utreda. 
Då B. Almgren studerade A8 , B 2, B4 och B 6 
i en inträngande analys av kurvaturen hos des
sa beslag, fann han emellertid inga stilmässiga 
motsättningar i utförandet av de begagnade 
motiven (Almgren 1955 s. 88 ff). I det nu 
givna perspektivet kan detta förhållande tol
kas som ett utslag av en överordnad stilkänsla, 
som behärskat olika konstutövare under en 
given tidrymd, vars längd dock ej kan definie
ras med absoluta årtal (jfr Almgren 1955 s. 
94). Den ovan presenterade åsikten, att A-
beslagen är äldre än B-beslagen, ger därvid 
näring åt tanken, att samma stilkänsla kunnat 
sätta sin prägel på föremål, som tillverkats 
med kanske betydande tidsskillnad, och det 
behöver knappast påpekas vilka följder detta 
kan innebära för de kronologiska bedömning
arna, inte bara i fråga om den äldre vikingati
dens morfeilogiska register. 

Not 
1 Broa-betslet har i mars 1992 fraktats lill utlandet 
för årslång utställningslurné. Inte förrän efter av-
transporten upptäckte jag, att jag glömt att detalj-
studera bägslämplarna på A 2 a-b. Enligt fotoför
storingar förefaller emellertid dessa två beslag att 
inbördes ha samma bågstämpel, vilken inte är nr 2 
eller nr 3; sannolikt är det nr 1. - Efter avtranspor-
ten upptäcktes också på en föloförstoring av A 8, att 
detta beslag jämte den vid originalstudiet iakttagna 
bågstämpel nr 2 innehåller ytterligare en båg
stämpel, sannolikt nr 1. De nu förmodade identite-
terna kan ej slutgiltigt bedömas förrän beslagen åter 
kan studeras i original. 
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Summary 

The famous set of bridle mounts from Broa, 
Hälla parish, Gotland (Fig. 1), have been in
vestigated as to their technical and functional 
details. Hereby it has become obvious, that 
the 22 pieccs can be sorted into two separate 
groups, which are named the A-mounts and 
the B-mounts. The A-mounts (Fig. 3) form the 
older group. Among those, there are four 
piéces with clear traces of cutting off certain 
parts, in order to make the pieccs fit for the 
bridle straps (cf. Fig. 5). Other A-mounts have 
shapes, which seem too odd to have been 
meant primarily for a bridle. The B-mounts 
(Fig. 2), on the other hand, include all such 
mounts, which were originally designated for 
their function in a bridle, namely the pair of 
strap-cross mounts, the mounts for connect
ing the bit with the cheek strap and with the 
reins. 

There are certain other technical features 
supporting the division into the two groups, 
for instance, the nature of the attaching devi-
ce. All the A-mounts have rivets in the cor-
ners, some of them penetrating the mount in 
"original corners", others in secondary pla
ces, which can be seen where the rivets were 
put through the ornamental motifs. The B-
mounts, on the other hand, have pairs of flaps 
on the back with a transversal rod to fästen 
them to the straps (Fig. 4). (Exceptions are 

formed by the cross mounts with a central 
iron rivet on the back, and the rein mounts 
with traces of a sturdy fixation with iron 
sheets on the back.) 

Many of the mounts have been provided 
with punched ornamentation. The most com
mon punch motif is the "Bow". Other motifs 
are the "Bird's head" and the "Triangle on a 
bow". It has been possible to identify the 
punch tools used for certain groups of the 
mounts, by studying the shapes under the 
magnifying glass. The Bow punch appears in 
three different shapes, the Bird's head in two 
shapes, and the Triangle on a bow in one 
shape. Bow No 1 and No 2 were used only on 
the A-mounts, whereas No 3 was used only on 
the B-mounts. The Bird's head and the Tri
angle on a bow were used only on some of the 
A-mounts. Within the A and B groups respec
tivdy the punch tools have been used on 
several of the mounts, and thus the "punch 
chains" support the above grouping of the 
mounts as emanating from different work
shops or occasions of manufacture. 

To summarize, it could be stated, that the 
Broa mounts were not produced as an origi
nally planned set. Instead they include a 
group of re-used plaques for mere decora
tion, and a group of mounts originally intend
ed for a bridle. 
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The nature of the original object, from 
which the A-meiunts were taken, is not clear. 
However, there is reason to believe, that it was 
a Christian cult object. The background for 
this suggestion is the shape of some of the 
mounts, namely the pair of secondarily cut 
mounts A2a-b (cf. Fig. 5) in the first place. 
The traces of the cut-off details lead the 
thought to an original ring cross (cf. the Irish 
ring crosses, Fig. 9). Another mount, the ir-
regularly trapeze-shaped A5, may lead the 
thought to the lid of house-shaped boxes, 
such as, for instance, the famous Ganders-
heim shrine; cf. also the shape of the middle 
panel of the fundament of the Irish monu
ment, Fig. 9. 

The author is not in the positiem to decide 
which is more plausible, the thought of manu
facturing Christian cult objects in the 8th-c. 
Gotland, or the thought of executing the kind 
of animal ornamentation in question outside 
Seandinavia. However, certain scholars have 

previously pointed out the possibility of an 
early Christian mission to Gotland (Nerman, 
Holmqvist). 

Finally, the gripping-beast motif is com-
mented on. This motif plays an important part 
in the art-chronological discussion of the tran
sition from the Vendel period to the Viking 
Age. Up till now the Broa mounts have been 
regarded one single man's work, and the exis
tence of the gripping-beast motif certainly has 
influenced the discussion of the dating of the 
Broa Style. The circumstance that this motif 
only appears on the B-mounts gives a new 
aspect to the discussion. The curvature analy
sis by Almgren (1955), however, leads to the 
condusion that there is no stylistic opposition 
between the A and B art, and this implicates, 
in the new perspective, that the same time-
style may have had strength enough to rule 
the artists for quite a time, perhaps more than 
half a century. 
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