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Förgylld flöjel från Söderala kyrka. 

Av 

BERNHARD SALIN. 

"tt ombud för Norrlands kulturhistoriska museum hade 
hos en bonde inom Söderala socken anträffat en 
järnspira från 1600-talet uppbärande en förgylld 
flöjel, och erhöll han dessutom vid detta tillfälle 

en i brons gjuten djurbild, som hittats i jorden. Denna djur
bild utgör emellertid en del av flöjeln. Bonden kunde uppvisa 
ett kvitto från slutet av 1700-talet, vilket styrkte att ifrågavar
ande järnspira och flöjel blivit köpta från Söderala kyrka. 

Sedan har styrelsen för Norrlands kulturhistoriska museum 
— med sällspord förståelse för vikten av att dylika dyrgripar 
förvaras där de äro lättast tillgängliga för det största antalet 
besökare samt framför allt för såväl inhemska som utländska 
forskare — beslutat att mot ersättning avstå föremålet till Stat. 
Hist. Mus. 

Flöjeln, fig. 1, 2 och 3, är till alla sina delar förgylld, 
vilken förgyllning kvarstår orörd och ger flöjeln ett synner
ligen förnämt och ärevördigt utseende. Den bildas av en 
bronsskiva, som givits stadga genom över dess kanter vikta 
och fastnitade bronsbleck. Det bleck som sitter på kortsidan, 
ryggen, bildar dessutom en hålk av alltigenom samma vidd. 
Det på flöjelns övre, raka sida fastnitade bronsblecket är lagt 
om en jämten, förmodligen för att ytterligare stärka kanten 

Överstycket; djurfigur frän Aloppe-fyndet, lerkärlsornament frän skänsk gänggrift. 

1 — Fornvännen 1921. 
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i och för uppbärandet av djurbilden, som ju är jämförelsevis 
tung, ehuru ej fullständigt kompakt. 

Underkanten, vars kontur bildar ett bågsegment, är genom
borrad med hål, som förete en synnerligen stark slitning, i 
några fall, ända till den grad att hålen i underkanten blivit 

Fig. 1. Flöjeln före avlägsnandet av järnbeslaget. 

öppna, vilket visar att i hålen varit anbragta fritt hängande 
föremål, som fladdrat för vinden. Tanken ledes gärna hän 
till de löv med vilka allmogen till in i senare tid prydt sina 
smidda järnljusstakar, ljuskronor och annat. Då den i "ronde-
bosse" utförda, gjutna djurbilden å underkäken är försedd 
med en i samband med djurbilden gjuten ögla i och för an
bringande av ett fritt hängande föremål i analogi med dem, 
som suttit i de borrade hålen, måste hela denna dekoration 
med löv vara ursprunglig d. v. s. gjord samtidigt med flöjeln. 
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En från vikingatiden härstammande på Björkö funnen 
miniatyrflöjel av brons, fig. 4, visar även "fladdrande löv", 
om än tanken på grund av framställningens otymplighet ej 
omedelbart ledes hän till sådana. Men vid närmare eftertanke 
synes det likväl obestridligt, att de triangelformade prydna
derna utstående från miniatyrflöjelns sneda sida, vilken svarar 
mot Söderalaflöjelns genomborrade underkant, i själva verket 
återge sådana prydnader, som en gång förefunnits å vår flöjel, 
ett förhållande som bland annat oemotsägligt visar att dylika 
"allmogelöv" varit i bruk redan under vikingatiden. 

Då vi ej veta något om flöjeln, utöver vad här ovan är 
angivet, måste vi, om vi vilja lära känna detta sällsynt vackra 
föremåls öden, låta det genom en ingående undersökning självt 
berätta dem i den mån sådant är görligt. 

För detta ändamål låta vi avlägsna sådant som uppen
barligen ej ursprungligt hört till flöjeln, nämligen de tre järn
öglorna, vilka genast falla i ögonen såsom klumpiga reparations
åtgärder. Fig. 2 och 3 visa oss flöjeln sådan den ter sig 
efter järnöglornas avlägsnande och sedan den ensamt för sig 
funna djurbilden blivit bringad i ursprungligt läge. Å fig. 3 
se vi vid c en mycket sliten förgylld bronsögla, som med en 
dubbelkälad ring omfattar hålken. Ovanför denna är en 
annan ävenledes förgylld bronsögla, som med en likaledes 
dubbelkälad ring omfattar hålken. Den nedre öglan sitter 
fortfarande på samma plats som den ursprungligen an
bringats på; den övre visar sig däremot vara flyttad. När 
den översta järnöglan blivit borttagen, blottas därigenom 
tvenne nithål, som synas vid a och b å fig. 3. Avståndet 
mellan dessa visar sig vid en mätning, alldeles svara mot 
nithålen å den övre bronsöglan, varför redan på grund härav 
kan anses vara sannolikt, att denna ögla ursprungligen varit 
placerad där nithålen a och b nu synas. Detta antagande 
styrkes ytterligare därigenom, att öglan invändigt är starkt 
sliten i ryggen, vilket dock ej synes å vår fig. 3. Däremot 
kan man där iakttaga, att hålken upptill är öppen i ryggen 
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i följd av slitning, vadan öglan om den suttit däruppe måste vara 
starkt sliten. Detta är ju även till den grad fallet, att på det mest 
nötta stället endast ett ytterst tunnt parti finnes kvar av öglans 
yttervägg. Vidare kan framhållas, att den andra bronsöglan 
visar slitning på motsatta sidan d. v. s. inåt flöjeln till liksom 
hålken, vilket senare kan iakttagas å fig. 3. 

De båda bronsöglornas hela utseende bär vittne om att 
de samtidigt anbragts å flöjeln. Studera vi litet närmare de 
omständigheter, som stå i samband med denna reparations
åtgärd, så finna vi att det med all sannolikhet är skadorna ner
till vid hålken, som i främsta rummet givit anledning till repara
tionens företagande. Flöjeln har uppenbarligen varit använd 
på sådant salt att när den svängt runt har partiet nedtill legat 
an mot något hårdt föremål, som vid rörelsen så småningom 
skadat flöjeln och sannolikt helt och hållet nött bort en del 
av denna. Vid reparationstillfället har man tagit bort de 
skadade delarna av flöjeln nedtill och så att säga helat det 
öppna såret genom anbringande av den bågformiga brons-
öglan, som efter all sannolikhet fick form efter det föremål 
som orsakat skadan, och mot vilket flöjeln skulle komma att 
nöta, när den åter kom i bruk efter reparationen. På samma 
gång som flöjelns användning orsakade en fördärvbringande 
slitning av flöjelns nedre parti, åstadkom den även en avse
värd nötning av bronshålkens rygg upptill. Här anbragtes 
då den mindre bronsöglan. Sedan dessa försfärkningsåtgärder 
vidtagits användes flöjeln åter på samma sätt som förut, 
vilket framgår därav att båda dessa bronsöglor förete en ej 
obetydlig grad av slitning. På fig. 2 och 3 synes mycket 
väl, huru orneringen på den nedre öglan är ofullständig på 
grund därav att den yta, på vilken den en gång varit an
bragt, genom slitning delvis försvunnit. På avbildningarna 
kan man ej iakttaga den övre öglans slitning, men såsom 
ovan framhållits är den starkt nött i ryggen och ett något 
längre fortsatt bruk av flöjeln på samma vis som förut hade 
otvivelaktigt medfört öglans förstöring. Då öglan alltså var i 
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hög grad sliten, företog man sig, i avsigt att råda bot på 
denna skada, när flöjeln skulle sättas upp på Söderala kyrka, 

T^7 Z^Q) 

Fig. 4. Bronsflöjel frän Björkö. 

att på den slitna bronsöglans 
plats såsom ersättning an
bringa den översta järnöglan 
fig. 1 och 5. Slitningen ner
till observerade man ej vid 
detta tillfälle eller förstod ej 
dess orsak, varför man här 
ej på något sätt sökte av
värja faran mot förnyad nöt
ning. Flöjeln kom därför att 
med hela sin tyngd direkt 
vila på den lilla utsvällning 
som på 1600-tals-spiran var 

gjord just i avsigt att uppbära flöjeln. Härigenom uppstod 
den plana, djupt inskärande nötning som kan iakttagas å fig. 
3 vid c. Sannolikt kunde denna nötning observeras med blotta 
ögat även när flöjeln satt å Söderala kyrka och föranledde för
modligen, att flöjeln nedtogs för att på denna punkt förstärkas. 
Man anbragte då nedtill å flöjeln mot den direkta skadan järn
beslaget fig. 6, och då vid närmare granskning kunde iakttagas, 
att översta järnöglan, fig. 5, börjat nötas upp i ryggen, anbragtes 
närmast under denna järnögla en ny sådan, fig. 7. Å detta 
senare beslag eller ögla förefinnes ej någon som helst slit
ning, emedan den är anbragt på sådant sätt att den ej ut
sattes för nötning förrän 
hela den övre öglan är 
bortnött i ryggen. 

Av det föregående 
torde emellertid omedel
bart framgå, att vi kunna konstatera 3 olika reparationsätgärder. 
Vad den första beträffar, då de båda förgyllda och ornerade 
bronsöglorna anbringades, faller det genast i ögonen, att dessa 
öglor göra ett försök att konstnärligt ansluta sig till flöjelns 

Fig. 5. Översta järnbeslaget. 



Bernhard Salin. 

habitus i det hela, så att de i så ringa grad som möjligt 
skulle störa det praktfulla helhetsintrycket, ett förhållande 
väl värdt att beakta i detta sammanhang, emedan det förut
sätter att reparatören haft en viss känsla av respekt för före
målet och därför ej vidtagit något, som kunde förringa dess 
glans och prakt. En dylik respekt för föremålet torde man 
emellertid ej kunna få skriva på flöjelns konstnärliga konto, 
emedan en sådan uppskattning av konstnärliga egenskaper 

endast torde förekomma under tider, som 
i kulturellt avseende stå långt högre än 
den ifrågavarande, vilken enligt vad vi här 
nedan skola se sannolikt måste sättas till 
mitten av 1000-talet. 

Den mest omfattande behandlingen under
gick flöjeln efter allt att döma vid repara
tionen omedelbart före dess uppsättande 
som väderflöjel på Söderala kyrktorn, vid 
vilket tillfälle även åtskilliga bucklor utjäm
nades, som i gammal tid tillkommit genom 

.kraftiga stötar, vilka träffat flöjeln å båda 
fsidor. Tanken ledes osökt hän till skott
skador förorsakade av pilar eller annat som 
kunnat brukas under strider på 1000- eller 
1100-talet. Jag anser att dessa bucklor ut-

hamrades vid denna reparation, emedan de alla äro utjäm
nade med undantag av en som delvis döljes av den översta 
järnöglan, som nu anbringades. Längre fram skall jag närmare 
beskriva bucklorna. 

Flöjelns huvudparti består av en tunn bronsskiva. I denna 
framträda medelst genombrutet arbete djurgestalter och av 
dem föranledda slingor. Denna teknik, det genombrutna arbe
tet, förekommer mig veterligen ytterst sällan här i Norden å 
metallarbeten, någon gång ses dock genombrutna hängsmyc
ken. Däremot är det regel att å dubbelskalliga spännbucklor, 
ovala som runda, det övre är genombrutet men detta har 

Fig. 6. Nedersta 
järnbeslaget. 

Fig. 7. Näst översta 
järnbeslaget. 
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mera skett för att låta glansen av den under liggande för
gyllda ytan göra vederbörlig effekt än för att därigenom låta 
ornamentets linjespel framträda. Men på träarbeten före
kommer även här i Norden samma företeelse som å flöjeln 
t. ex. ett ornament, fig. 8, från Hemse stavkyrka, Gotland,1 

vilket ornament även genom sin formgivning anger sig höra 
till samma stilgrupp som flöjeln. Materialets förgänglighet 
förklarar, varför vi i så ringa grad känna till dessa förhål
landen. 

Innan vi övergå till orneringen, torde det vara skäl i att 
som allra hastigast taga en överblick över de olika ställningar 

Fig. 8. Ornament frän Hemse stavkyrka, Gotland. 

djurgestalten plägade intaga i den germanska ornamentiken. 
Vi finna då att det framåtseende, på huk liggande djuret var 
så gott som allena rådande under tidigare delen av stil I, men 
även att under stil I det tillbakaseende, på huk liggande djuret 
började framträda för att mot slutet av stil 1 bliva så golt 
som ensamt uppträdande. Under stil 11 härskar till en början 
båda slagen av djurgestalter. Mot slutet av stil II synes det 
mig som om det tillbakaseende djuret blir allt mera sällsynt 
och under stil III härskar det framåtseende djuret. Inom den 
ornamentik, som utbreder sig på smycken, smides- och metall
föremål i övrigt, men förmodligen också å träföremål, — ehuru 
i Sverige dylika föremål veterligen ej blivit bevarade till våra 
dagar, vilket däremot är förhållandet i Norge — avlöstes stil III 
i vissa trakter och å vissa föremåls grupper av små, ganska 
otympliga djurgestalter, som ej alls äro besläktade med före-

1 Kmil Ekhoff (Eckhoff): Svenska stavkyrkor 1914—16. Sid. 97,1ig. 85. 
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gående inom germansk ornamentik använda djurgestalter. 
Linjeföringen spelade onekligen en mycket stor roll inom den 
föregående germanska djurornamentiken, men detta gäller 
däremot ej med avseende på nu senast omtalade djurgestalter 
utan måste det snarare betonas, att vad dem beträffar allt linje
spel upphört. Förslagsvis hava dessa djurgestalter kallats 
"gripdjur",1 emedan de alltid synas vilja med tassarna gripa 
om någon del av ornamentet eller dess omramning. Namnet 
är ej fullt lyckligt, då inom konsten redan finnes benämningen 
"grip" på en art djurgestalter, men jag har intet bättre förslag 
att sätta i stället och då en så väsentlig tidsskillnad föreligger 
mellan "gripdjurens" förekomst och gripens uppträdande, 
torde praktiskt taget någon förväxling ej kunna äga rum, 
varför jag för min del upptager benämningen "gripdjur". 

När emellertid pä 1000-talet den mer monumentala konsten 
börjar framträda, hava dessa "gripdjur" för länge sedan för
försvunnit och djurmotiven hemtas nu från samtida väster
ländska företeelser. De utrustas likväl här med många drag, 
som äga samband med föregående tiders rent germanska 
formspråk, detta ej beroende på någon som hälst medveten 
efterbildning av föregående germanska stilars djurornamentik, 
utan är den fastmer rotad i en egendomlighet hos det ger
manska formsinnet, som gjorde det mindre lämpat att utan 
vidare upptaga en av andra kulturförhållanden framkallad 
och utbildad formgivning. Efter hand kommo även dessa 
djurgestalter med sina utpräglade detaljer att från monumen
talkonsten glida in på "småkonstens" område. 

Vär flöjels ornering består av trenne djurgestalter och 
därjämte av slingor, bildade av olika delar av dessa och flä
tade om varandra så, att en viss detalj går än över och än 
under övriga detaljer som den korsar. Denna "flätning" är 
dock ej fullt konsekvent genomförd. Sin närmaste mot
svarighet har flöjelns ornamentik på svenskt område och 

1 Hanna Rydh: Dosformiga spännen från vikingatiden 1919. Sid. 11 
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inom den grupp av gravmonument, som Sune Lindqvist 
gjort till föremål för en ingående granskning i sin gradual-
avhandling. Då Lindqvist med rätta, synes mig, hänför denna 
grupp till midten av 1000-talet, följer på grund av den stili-
tiska likheten att vår flöjel måste höra till samma tid. Klarast 
framträder detta måhända genom jämförelse med lockhällen, 
fig. 9, till ett gravmonument från Sundby kyrka. Avbildningen 
är lånad från Lindqvists ovan anförda arbete1. 

Den mest framträdande gestalten å flöjeln är en vingad 

Fig. 9. Lockhäll frän Sundby kyrka Södermanland. 

drake, fig. 10, med halsen bågformigt böjd och frambenet 
utsträckt som till spjärn likt en häst, som skall resa sig. Bak
delen av drakens kropp är jämförelsevis smal och nästan 
jämnbred så att den närmar sig bandformen och lägger sig i 
en elegant ögla. De två stora vinglösa djurgestalterna å 
Sundbyhällen ha alldeles samma ställning. Halsen bågformigt 
böjd och frambenet utsträckt på samma sätt och foten är 
av lika form, ehuru draken har tre tår och de andra två, en 
detalj utan all betydelse, så vidt jag förstår. Där frambenet 
har sitt fäste vid bålen, finnes en spiral å alla djurgestalterna 
insatt på samma oorganiska sätt, i det att bålens, ej benets, 
konturlinje är framdragen och lagd i spiral. Å hälldjurens 

1 Antikvarisk Tidskrift för Sverige XXII: 1 Den helige Eskils biskops
döme: Sid. 38, fig. 17. 
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spiraler vid frambenet förekomma egendomligt anbragta tvär
band mellan spiralen och djurets ytterkontur. Dylika finnas 
ej å motsvarande spiral å draken, men väl å andra spiraler, 
vilka synas på den yttersta svängen av den ögla drakens 
kropp bildar. De flankera ett här utskjutande, mandelformat 
parti, på vardera sidan omgivet av volutartat utböjda band, 
vilkas ändar vidga sig så att de bliva bredare än bandet i 

Fig. 10. Flöjelns drakligur, frilagd. 

övrigt; alltså består ornamentet av tre olika delar och samman
hållas dessa av ett smalt band, som bildar en sorts knut; ett 
för tiden och denna stilgrupp ej ovanligt ornament, i någon 
mån erinrande om vissa tidiga palmettformer inom den antika 
konsten. De flankerande spiralerna äro försedda med tvärband 
av samma natur som de å hälldjurens spiraler. Sådana så 
att säga rudimentära detaljer återfinnas endast på ornament 
av samma stilgrupp och nära samtida, emedan de i allmänhet 
endast ha en jämförelsevis kort livstid. 

Flöjelns huvudgestalt har, såsom i det föregående antytts, 
en vinge. Dennes fäste vid bålen är markeradt genom en 
spiral, som blivit symetriskt anbragt mot bogspiralen. Vingen 
har endast tre vingpennor, var och en slutande i ett blad 
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av en form, som visar stark släktskap med det s. k. "irländska 
akantusbladet" först beskrivet av Sophus Muller i hans epok
görande avhandling: Dyrornamentiken i Norden.1 Över de 
två innersta pennorna går ett tvärband, bågformigt böjt för 
varje penna, ett drag som återfinnes även inom fastlandets 
romanska konst. Drakens huvud har två öron och manen 
framtill utdragen i en spets, munnen är gapande och för
sedd med en tand i överkäken och en från denna käke ned
fallande dubbel flik, vilken senare detalj, ehuru endast såsom 
enkel flik, även återfinnes å huvudena på Sundbyhällens stora 
djurgestalter, vilka däremot sakna öron och ej ha samma 
ögonform som draken. Ögat är nämligen på denna spetsigt 
framåt. 

Äldre författare hava ansett denna form speciell svensk, 
emedan den är synnerligen karaktäristisk för de väl utbildade 
runstensdjuren, men senare undersökningar ha givit vid han
den, att denna egendomliga ögonform rätt allmänt under en 
viss stilperiod uppträder på de brittiska öarna, kanske framför 
allt på Irland. Svårigheten att datera det brittiska materialet 
har hitintills omöjliggjort att med någon säkerhet kunna av 
göra, var detta drag tidigast uppträder. 

Alla tre här avhandlade djurgestalter sakna bakben, och 
den bakre delen av kroppen är, såsom förut framhållits, band-
artad och avsmalnar långsamt och jämt för att slutligen löpa 
ut i ett irländskt akantusblad. 

Att denna i norden så ofta framträdande bladform härrör 
från Orienten, har Haakon Schetelig — om jag rätt uppfattat 
hans denna gång ovanligt nog något dunkla framställning — 
velat göra gällande.2 Är detta verkligen hans mening, kan 
jag ej följa den, utan står helt och hållet på den av Sophus 
Muller intagna ståndpunkten. Är det däremot så att Schetelig 
endast avser, att den rosettartade sammanställningen av orna-

i Aarböger 1880 s. 302 ff. 
- Haakon Schetelig, Kunst och Kultur 1910—11. En orientalsk stil-

indflydelse paa Olav den helliges tid. 



12 Bernhard Salin. 

mentets olika delar är beroende på östligt inflytande, så an
sluter jag mig till denna uppfattning, emedan det synes mig, 
att flera omständigheter tala för att här föreligger ett kort
varigt inflytande från österns konstindustri. 

Vi återvända nu till att uteslutande sysselsätta oss med 
flöjeln, som har att uppvisa ytterligare två palmettartade 
ornament av snarlik form med det förut beskrivna. De åter
finnas å den bågformigt böjda kantens innersida, skjutande 
ut från denna mot djurbilderna, samt ytterligare en dylik, dock 

utan volutor, anbragt i den trubbiga 
vinkel, som finnes upptill å flöjeln åt 
hålken till. Vingspiralen och bogspiralen 
å vår djurbild äro förenade, där de gå. 
närmast intill varandra, medelst tvänne 
band likaledes en för denna stilgrupp 
karaktäristisk liten detalj. Dessa band, 
som förena nära varandra liggande orna-

Fig. 11. Flöjelns cirkel- & & 

formigt böjda djurfigur, ment, återfinnas på flera ställen å vår 
djurbild t. ex. på de nyss omtalade 

spiralerna, som flankera det utförligt beskrivna palmettartade 
och från drakkroppens ögla utskjutande partiet. 

Omkring den vingade drakens framben ligger nästan 
cirkelformigt böjt ett annat djur, fig. 11. Det biter över 
drakens framben. Överkäken har ej den överfallande fliken, 
men väl en tand. Ögat är rundt. Djurets fötter ha två tår 
och en sporre, till formen alldeles motsvarande det vanliga 
runstensdjurets. Benens ansättning mot bålen markeras med 
spiraler, vilka löpa in i bålen såsom en fortsättning av benets 
konturlinje, en anordning som onekligen ger en antydan om 
benets rörlighet i motsats till det förhållande, som i det före
gående påpekats (s. 9). Djurbilder i denna egendomliga, hop
rullade form känner jag för närvarande ej flera från Norden, 
men väl från Irland, fig. 12. 

Den tredje djurgestalten, fig 13, är lagd omkring drakens 
bål; den saknar ben och den dubbla konturlinjen. Huvudet 
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gapar och har såväl den överfallande fliken som en tand. 
Ögat är spetsigt framåt. Kroppen är jämförelsevis lång och 

smal och avtager småningom i bredd för 
att till sist sluta i ett vackert akantusblad 
av irländsk form. 

Här bör kanske framhållas att å flöjeln 
även förekomma akantusblad med åter

gående flik, fig. 14, en detalj som ej är sällsynt under denna 
tid vare sig här i norden eller inom det brittiska området. 
Den finnes likaledes å Sundbyhällen. 

Även förstärkningsbläcken, vilka äro anbragta på flöjelns 
alla sidor äro ornerade, men ej med djurmotiv utan med blad 
och bladrankor. De båda raka kanterna äro prydda med 
ganska tätt intill varandra stående tvåflikiga akantusblad, vilka 
ur yttre kanten liksom växa fram inåt. Varje blad är försell 
med ett band tvärs över stjälken, en detalj som går igen å 
alla de akantusbladsformer vilka härleda sig från den romerska 
akantusrankan. Förstärkningsblecket med den bågformigt 
böjda konturlinjen är smyckat av en bladranksform av en art, 
som jag för närvarande endast känner från Sverige. 1 sitt lopp 
framåt utsänder rankan ett treflikit blad, omväxlande än till 
höger än till vänster, varje blad med långa, smala flikar. 
Den innersta fliken å varje . 
blad är spiralformigt hop
rullad inåt rankan till. Den 
mellersta sträcker sig så 
långt ut, att den griper om 
rankan. Denna rankform 
känner jag endast från 
Sverige och där blott i några 
få exemplar. En förekom
mer på en dopfunt från Fig. 13. Flöjelns tredje djurfigur, frilagd. 
Gällstads kyrka, Västergöt
land, avbildad fig. 15. En annan å en takfotsplanka frän 
Vrigstads kyrka, Småland, fig. 16, som återger mittpartiet å 
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sagda planka. Bladrankan på båda sidor om den här åter
givna delen är ej av samma form, som den vi här avhandla. 
Slutligen finnes en dylik ranka fast av något 
senare form i det att den romanska blad-
rankskaraktären här är bättre bibehållen, men 
just därför synnerligen intressant, emedan 
den visar hur detta bladranksschema så att 
säga bitit sig fast i svenska sinnen. Orna- pjg 14 Akantus-
mentet förekommer å en takfotsplanka från blad med tnibaka-
Väversunda kyrka, Östergötland,1 fig 17. 8äende flik-

För varje gång flöjelns ranka närmar sig någondera kanten 
anbringas tvänne band tvärs över den, en detalj, som ej har 
sin rot, åtminstone ej direkt, i den romanska akuntusrankan 
utan snarare hänger samman med dessa tvärbands förekomst 
på andra orneringsdetaljer å flöjeln, varför de ej häller åter
finnas å de tre andra svenska rankorna, fig. 15, 16 och 17. 

Den fristående, i "ronde-bosse" modellerade djurgestalten 
anbragt på flöjelns spets är utförd i samma stil som all övrig 
ornering å flöjeln och därför otvivelaktigt samtidig med denna. 
Vid bakbenets ansättning mot bålen synas spiraler liksom å 
bogen. Dessa senare äro helt oorganiskt anbringade men 
ha på samma sätt som bakbensspiralerna det å flöjeln vid 
spiraler förekommande tvärbandet. På överkäken obser
veras den nedfallande fliken. Underkäken är försedd med en 

i ett stycke med bil
den gjuten utvidgning 
för anbringande av ett 
hängande föremål, 

Fig, 15. Bladranka frän Gällstads kyrkas dopfunt, eventuellt löv såsom 

i det föregående redan 
är framhållet. Det höga utsprånget å huvudet består av tvänne 
plattor mellan vilka något föremål varit insatt och fastnitat. 
Huru detta föremål varit beskaffat känna vi ej. Baktill å 

O. Janse: Medeltidsminnen frän Östergötland 1907. Fig. 5. 
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djuret synes ett lika inrättat fäste för en svans eller dylikt. 
Djurgestalter mycket liknande denna å flöjeln förekomma i 

ganska hög relief utförda i 
silver å en irländsk biskops
stav, fig. 18. 

Detaljerna å djurbilderna 
och hela bladorneringen å för
stärkningsblecken äro utförda 
medelst punsning eller gravyr, 
varvid genom vrickning å det 

Fig. 16. Bladranka frän Vrigstads 
kyrkas takfotsplanka. 

arbetande instrumentet små skåror åstadkommits i båda kan
terna av den linje instrumentet gjort. Dessa ganska djupa 
linjer hava naturligtvis i sin mån minskat flöjelns motstånds
förmåga mot stötar och dylikt. Att flöjeln varit utsatt för 
dylika är redan i det föregående omnämnt. 

En ringformad puns har på flera sätt använts vid flöjelns 
dekorering. Bottenytan mellan ornamenten å kantblecken 
har medelst denna blivit överhöljd med tätt vid varandra an
bringade ringformade intryck. Ett liknande sätt att markera 
bottenytan förekommer även å ett dryckeshornsbeslag, funnet 
i Danmark och hörande till samma epok som flöjeln, avbildad 
i Aarböger 1900, s. 196 och 197. Samma runda puns, som 
använts vid utfyllandet av bottenytan mellan bladornamenten 
å förstärkningsblecken, har även begagnats att vid varje pun-
sad eller graverad linje å flöjeln med undantag av tvärbanden 

Fig. 17. Bladranka. Takfotsplanka frän Väversunda kyrka. 

markera dess begynnelse och slut, en onekligen egendomlig 
liten detalj. Motsvarighet härtill finnes visserligen å några 
runstenar på Öland och Gotland, i det att runornas stavar 
och känningar börja och sluta med en fördjupad punkt. Inom 
dessa båda landskap förekommer även att ornamentslinjer äro 
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behandlade på samma sätt d. v. s. börja och sluta med en 
starkt fördjupad punkt. Såsom exempel härpå kan anföras en 
runsten från Ekeby sn, Gotland, nr 609 i Gotlands fornsal, fig. 19. 
Denna egendomliga detalj förekommer även i England och 
då den inom Sverige mig veterligt endast uppträder inom 
nyssnämnda landskap, måste man nog anse den vara bero
ende på ett inflytande väster ifrån och dess begränsning till 
nämnda öar ha sin grund i det där förekommande kalkstensma

terialet, som underlättar punk
ternas anbringande. I granit 
torde detta ha vållat svårig
heter, omöjliga för den tiden 
att övervinna. 

De stötar, för vilka flöjeln 
varit utsatt, äro ej mindre än 
sex till antal och har på några 
ställen deras födärvbringande 
förmåga i hög grad främjats av 
de ovan omtalade djupt grave
rade eller punsade linjerna å 
djurbilderna. Stötarna äro med 
siffror markerade å fig. 3. 

Nr 1 är den kraftigaste 
och synes hava åstadkommit en ansenlig och högt utskjutande 
buckla, dock utan att hava förorsakat bristning, emedan stöten 
råkat träffa i centrum av en ganska stor sammanhängande yta. 
Nr 2 har ävenledes varit kraftig och har bristning här upp
stått mellan de smalare ornamentsdelarna och drakens kropp. 
Nr 3 har likaledes träffat med ganska stor kraft; någon bristning 
har naturligtvis å förstärkningsblecket ej kunnat äga rum. Nr 
4 synes ej hava varit så kraftig, men emedan den träffat kanten 
av djurfiguren har den orsakat bristning, vilken dock ej följt 
någon graverad eller punsad linje. Nr 5. Den smala djurge
stalten har däremot brustit utmed de graverade eller punsade 
linjerna dels invid drakens kropp, dels invid de smala ornaments-

Fig. 18. Djurbilder frän en irländsk 
biskopsstav. 
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delarna. Nr 6 visar en synnerligen kraftig stöt av något mindre 
föremål än de som förorsakat de föregående bucklorna. Ett 
stycke av ett slingornament har brustit och lösgjort sig från 
draken, varvid det, tack vare den graverade linjen, tagit med 
sig en del av drakens man. Sedermera har det av någon an
ledning än mera blivit böjt, så att det nu delvis ligger pressat 
mot flöjelns innerkant. 

Stötarna 1, 2, 3, 4 och 5 hava träffat samma sida och 
tyder detta på att de till
kommit samtidigt, d. v. s. 
vid samma tillfälle, förmod
ligen under en strid. Säker
ligen ej utan sin betydelse 
i detta samband är att stö
ten 6, som träffat från andra 
sidan, synes vara av en kraf
tigare natur och, såsom ovan 
framhållits, orsakad av ett 
mindre föremål än vad för
hållandet är med de övriga. 

Den undersökning, som 
i det föregående gjorts av 
de reparationsåtgärder flö
jeln genomgått ger nästan 
omedelbart vid handen, att Fig ' 19' Runs t en "*" Ekeby sr, Gotland, 
de samtliga gällt brister, som uppstått genom flöjelns användning 
som sådan, då den svängt runt för olika vindar. Detta gäller 
i alldeles eminent grad om den tidigaste reparationen, dä de 
båda dubbelkälade förgyllda bronsöglorna anbragtes på flöjeln. 
Det framgår likaledes av denna undersökning, att flöjeln efter 
denna reparation användes på samma sätt som före den. Allt
ifrån början är den alltså gjord att användas som flöjel och 
har även såsom sådan använts. 

Men var har väl en praktpjäs sådan som vår flöjel ur
sprungligen haft sin plats? När det gäller dylika utomordent-
2 — Fornvännen 1921. 
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ligt praktfulla föremål går tanken kanske av gammal vana först 
till kyrkligt område för att undersöka om det kommit till för 
något kyrkligt ändamål. Det skulle i detta fall väl hava varit 
som vindflöjel å någon kyrka eller dylikt, men så vitt jag vet 
finnes intet belägg på att våra kyrkor från 1000-talet hava haft 
vindflöjlar. Den äldsta avbildning som vi äga av en svensk 
kyrka, nämligen på Skogstapeten, visar inga flöjlar, men detta 
kan ju vara en tillfällighet, varför några slutledningar ej torde 
böra dragas på grund av en sådan negativ upplysning. 

Men de världsliga stormännen hava i alla tider älskat att 
omgiva sig med prakt och glans, som skilde dem från och i 
samtidens ögon lyfte dem upp över mängden, och de skrift
liga urkunderna ge oss mer än en upplysning, som kan hjälpa 
oss att besvara frågan huru och var flöjeln använts. 

Av intresse är i detta samband några citat från isländska 
sagor som Nicolaysen anför. Jag återger här den översätt
ning Nicolaysen använder.1 "Det skib hvormed Haarek af 
Thjötö deltog i slaget vid Helgeaa (1027) var en snekke 
med 20 rum, forgyldt vindflöj (veörviti) og hvit sejl, prydt 
med blåa og röde striber." Vidare citerar han:2 "Da kong 
Haakon 1221 beredde sig till kamp med Ribbungerne blev 
det besluttet, at smaaskibene skulde fare först og storskibene 
strax efter med staaende master, for at Ribbungerne skulde 
tro, at skibene kun bestode af smaa skibe eller byrdinger. 
Dette lykkedes og. Men da Ribbungerne kom naer ind paa 
smaaskibene og saa de forgyldte vindflöje (veörviti) paa stor
skibene glitre i solskinnet, fik de den rette mening om 
disse." Kung Haakon hade 1257 byggt ett nytt präktigt 
skepp. Ytterligare citerar Nicolaysen:3 "Han havde också 
mange andre ypperlig utstyrede skibe og naar solen skinnede, 
saa det ud, som om hovedene, flöjene og de forgyldte skjolde, 
der häng ved stavnene, stod i brand." Här utsäges ej direkt 

1 Nicolaysen: Langskibet fra Gokstad, s. 28. 
2 Nicolaysen; o. a. a. s. 35. 
3 Nicolaysen: o. a. a. s. 30. 
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att flöjlarna voro förgyllda, men då solskenet kunde sticka 
dem i brand, måste de i alla fall hava varit av någon glän
sande, blank metall. 

Ännu en berättelse om Haarek från Tjotta omtalar Snorre. 
Det är intendenten friherre R. Cederström, som först fäst min 
uppmärksamhet på denna. Jag citerar här Gustav Storms över
sättning: "Han (Haarek fra Tjotta) biede paa bör og seilede 
siden vestover förbi Skaane, indtil han kom vester til Hålene; 
det var en afton og det var stärk medvind. Da lod ham seilet 
tage ned og ligesaa masten, tog vindflöien ned og lod svöbe 
hele skibet ovenover vandgangen med gråa tjeld, og lod ro i 
nogle rum forud og agter, men lod de fleste mend sidde lavt 
i skibet. Kong Knuts vagtmend saa skibet og talte sig imel-
lem om, hvad for skib det vel var, og gjettede paa at der 
blev fört salt eller siid, da de saa faa mend og liden roning, 
men skibet syntes dem graat og utjäret og som solen havde 
täret paa det og de saa, at skibet var tungt lästet. Men då 
Haarek kom frem i sundet og förbi hären, lod han reise 
masten och dragé seilet, lod saette op forgyldt veirflöi; seilet 
var hvidt som sne och med röde og blåa striber. Da saa kong 
Knuts mend det og sagde til kongen, at ventelig havde kong 
Olav seilet förbi der. Men kong Knut siger, at kong Olav 
nok var saa förståndig mand, at han ikke havde faret med et 
skib gjennem kong Knuts här og sagde, at han fandt det 
rimeligere at det kunde have väret Haarek fra Tjotta eller hans 
lige." 

Denna berättelse har jag återgivit sä utförligt, emedan 
den ger oss en levande bild från vikingatiden med dess för
slagenhet och dristighet parad med litet skryt, ty annars hade 
Haarek nog ej, inom synhåll för Knuts här, rest upp masten, 
hissat det vita randiga seglet och satt upp den förgyllda väder
flöjeln. 

Av de citat från isländska sagor, som jag i det föregående 
anfört, framgår det omedelbart att under vikingatidens senaste 
del och århundradena närmast efter den utgjorde den förgylda 
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eller åtminstone blänkande väderflöjeln, som satt på skeppets 
mast, en karaktäristisk del av de stora stridsskeppens utrustning. 

Då den undersökning av flöjeln, som vi i det föregående 
verkställt, givit vid handen, att den till
verkats mot slutet av vikingatiden, att 
den allt från begynnelsen använts som 
flöjel, att den första reparation, som den 
undergick, gjordes på ett sådant sätt att 
flöjelns prakt och glans ej på något vis 
skulle förringas och då den dessutom bär 
märken sannolikt efter stridsprojektiler, 

_ \ \ _ torde det ej vara förmätet att antaga, det 
i \ ^ den en gång suttit på ett vikingaskepp 

Fig. 20. Flöjel frän bild- och på toppen av masten, kanske i sol
sten från Stenkyrka sn, skenet flammat och blänkt ovan strids-

nu i Gotlands fornsal. . . . 
vimlet. 

Är vår flöjel, förutom de här angivna citaten och möjligen 
andra litterära belägg som kunna anträffas, det första vittnet, 
som anger att flöjlar användes på vikingaskepp. Helt visst 
ej. Vi känna nämligen samtida avbildningar av sådana på 
de gotländska bildstenarna. En sådan, den enda jag för när

varande har kunskap om, före
kommer å en bildsten från Sten
kyrka, avbildad fig. 20. Vidare 
ha vi ett par små bronsflöjlar, 
den ena funnen på Björkö och 
här ovan omtalad s. 3 och av
bildad fig. 4. Den andra har 
dr C. A. Nordman vid Natio
nalmuseet i Hälsingfors väl
villigt meddelat mig och läm

nat mig en fotografi av, här återgiven i fig. 21. Den är funnen 
på Tingsgården i Rangsby, Saltviks socken, Åland, och vittnar 
även den om att "löv" använts som prydnad å vikingatidens 
flöjlar. 

Fig. 21. Bronsflöjel frän Åland. 
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Vi moderna människor, som äro vana vid de länga orm-
likt fladdrande vimplarna å våra fartyg, ha svårt att genast 
sätta oss in i att en väderflöjel på ett fartyg kan vara annat 
än något tunnt och lätt, som rör sig vid minsta bris. En vä
derflöjel av metall leder ej gärna våra tankar till ett skepp. 
Emellertid ha metallflöjlar i långliga tider använts på fartyg. 
En dag, när jag på museet var sysselsatt med Söderalaflöjeln, 
såg jag ut genom fönstret i mitt arbetsrum och varseblev då 
en vedskuta, som låg förtöjd på strömmen. Med tankarna 
upptagna av flöjeln sökte mitt öga skutans flöjel, och befanns 
den då vara av plåt. Vid en närmare un
dersökning har det visat sig, att metallflöjlar 
å fartyg ej äro allt för sällsynta även i våra 
dagar, och att man under medeltiden haft en 
kombination av metallflöjel och tygvimpel, 
visar fig. 22.1

 Fig 22. Efter en 

Men ännu ha vi ej sökt besvara frågan, engelsk miniatyr.ut-
varest Söderala flöjeln blivit tillverkad. Detta ford sannolikt mel-
x u r , • , • . „ ,,• 'an är 1410-1420. 
är ett synnerligen kinkigt sporsmål. Visser
ligen skulle vi kunna detalj för detalj undersöka flöjeln och 
se, varest varje detalj så att säga har hemortsrätt och sedan 
resolut summera ihop resultatet; låta, om jag så må säga, 
detaljerna företa en omröstning för att bestämma, varest det hela 
hör hemma. Men när det gäller ett så rikt utbildat föremål 
som vår flöjel och en i kulturellt avseende så pass högt ut
vecklad tid som mitten av 1000-talet, tror jag ej denna väg 
är fullt lycklig. Det är i det föregående framhållet, huru som 
den stilriktning i vilken flöjeln är utförd är väl hemmastadd 
i Sverige, samtidigt är dock även framhållet, att den här upp
träder under ett starkt västerländskt inflytande, men teknik, 
förgyllning och allt är av den natur, att det mycket väl kunnat 
utföras här. För min del tror jag man kommer sanningen 

1 Bilden länad ur The Mariners Mirror, vol. 7, nr 6, fig. 8. Amiral 
Hägg har välvilligt fäst min uppmärksamhet å denna bild samt även lånat 
mig tidskriftshäftet. 
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närmast om man säger, att den är en produkt av den egen
domliga och i många avseenden rika kultur, som uppstod 
bland de nordbor, vilka slagit sig ned inom olika områden å 
de brittiska öarna och där under intim påverkan av västerlan
dets högre kultur utvecklat sina rika anlag. Om det ligger 
någon kärna av sanning i detta resonnemang, kan det vara 
tämligen likgiltigt, om flöjeln är tillverkad på den ena eller 
andra sidan av Nordsjön, men är den tillverkad på andra si
dan, så synes mig den egendomliga bladrankan tyda på att 
konstnären var en svensk man uppfostrad i Sverige. 

Då ett så sällsynt och praktfullt föremål som den gyllne 
flöjeln från Söderala kommer in till museet är det helt natur
ligt, att det visas för en hel del forskare och för andra och 
lika naturligt är, att under de samtal, som därvid uppstå, en hel 
del goda iakttagelser göras och anmärkningar framställas. Det 
är mycket möjligt att min uppsats kunnat taga intryck av vad 
jag sålunda hört utan att det är mig möjligt att kunna ut
skilja detta utifrån kommande vetande från mina egna iakt
tagelser och tankar. 

Kungagravar och medeltidshistoria. 

Av 

NAT. BECKMAN. 

»nder titeln "När de döda vittna" har prof. Furst ut
givit ett litet arbete, som kan påräkna livligt in
tresse bland vänner av vår äldre historia. Arbetet 
meddelar i vissa partier andras tidigare publicerade 

resultat, men det ger då i överskådlig form sådant stoff, som 
eljest blott med svårighet åtkommes i dyra och svårtillgäng
liga specialverk. I andra partier meddelar det förut icke pu
blicerade resultat av Fursts egna forskningar. I båda fallen 


