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Stil III och Jellingestil. 

Av 

NILS ÅBERG. 

jen germanska djurornamentiken uppstår under en tid, 
då det romerska kulturinflytandet börjar dö bort i 
Norden, och den fortlever sedan såsom det mest ty
piska uttrycket för germanernas konstnärliga smak, 

till dess den omsider dukar under för den pånyttfödda klas
siska konsten i dess orientalisk-bysantinska form. Djurorna
mentiken uppstår, såsom Salin visat, i Skandinavien, men un
der inflytande från den provinsialromcrska kulturen vid Rhen. 
Sannolikt hava dessa inflytelser från den klassiska kulturen 
förmedlats av franker under romersk överhöghet. Frankerna 
själva förmådde emellertid ej bringa djurornamentiken till full 
utveckling, emedan de till en början befunno sig under alltför 
starkt romerskt inflytande och sedermera drogos in i den go
tiska kulturkretsen. Men i det avlägsna Skandinavien voro 
förutsättningarna för en mera lugn och av främmande infly
telser mindre starkt påverkad utveckling större än hos andra 
germanfolk, och här kunde därför den germanska konsten fram
bringa en av sina mest originella skapelser. 

Folkvandringstidens djurornamentik har som bekant av 
Salin uppdelats i tre stilar. Stil I uppstår under senare hälf
ten av 400-talet och fortlever till senare hälften av 500-talet, 
då den degenererar och dör bort för att efterträdas av stil II. 
Stil II kan endast i ringa grad betraktas som en direkt ut-
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veckling ur Skandinaviens stil I. Den är ej att uppfatta så, som 
om de upplösta djurkropparna i degenererad stil I åter samlades 
till en mera organisk enhet. Så försiggår utvecklingen ej. Men 
sambandet mellan de två stilarna ligger förnämligast däri, att 
båda äro utslag av en och samma konstnärliga smakriktning. 
Då stil I började urarta, förmådde den ej längre tillfredsställa 
det konstnärliga behovet av djurornamentik, och man började 
därför se sig om efter andra uttrycksmedel för denna smak, som 
fortfarande var livskraftig. Man bibehöll då vad man kunde 
av det gamla, tog sedan upp helt nya motiv, varifrån må läm
nas därhän, och på så sätt uppstod stil II, icke såsom en di
rekt utveckling ur stil I, men som en renässans av djurorna
mentiken, som ett fullödigt uttryck för den smak, vilken förut 
låtit representera sig i stil I.1 

På så sätt flyter alltså utvecklingen utan avbrott genom 
hela folkvandringstiden och in i vikingatiden. Den försiggår 
tidvis och i synnerhet mot slutet under ett konstant tryck 
utifrån, och tid efter annan upptagas nya motiv. Men dessa 
stötas så småningom åter bort eller också assimileras de. Det 
främmande vinner aldrig helt överhand över det gamla, men 
upptages i den mån det förmår bringas i samklang med nord
bornas egen smak. Ur denna synpunkt kan alltså sägas, att 
folkvandringstidens djurornamentik bildar en sammanhängande 
utveckling, och att de tre stilarna äro utslag av en och samma 
konstnärliga tendens, och att de alla tre äro fullödiga uttryck 
för nordbornas egen smak. 

Man frågar sig då, huru länge denna inhemska djurorna-

1 Anmärkas bör i detta sammanhang, att Lindqvist i en nyligen ut
kommen uppsats: Den svenska folkvandringsstilens uppkomst (i Studier 
tillägnade Oscar Almgren 1919), sökt göra gällande, att stil II icke avlöst 
stil I, utan utvecklats parallellt med denna, om ock den först senare kom
mit till full mognad. Stil I skulle hava tillhört västra Skandinavien, stil II 
östra. 'Jag tvekar ej", skriver han, "att i de tvä konstarterna se uttryck 
för en länge bestående motsättning mellan den konstnärliga läggningen och 
traditionen hos de tvä folk, som alstrat dem." — Denna uppfattning delar 
jag icke. 
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mentik levt kvar i Norden. Dör den ut med stil III eller byter 
den endast ånyo dräkt och fortsätter att utvecklas under vi
kingatiden? Under 1100-talet dominerar icke någon rent ger
mansk djurornamentik längre, utan i stället en orientalisk-by
santinsk. Och vi veta, att under hela vikingatiden främmande 
kulturvågor spolat in över Skandinavien, och att det var un
der trycket av dessa nya impulser som den inhemska djur
ornamentiken slutligen dukade under. 

Vid första påseendet kan det därför förefalla, som om den 
nordiska djurornamentiken dog ut med stil III för att efter
trädas av den främmande karolingiska stilen, som i sin tur 
avlöstes av den likaledes främmande Jellingcslilen. Men i 
verkligheten förefinnes dock ett visst samband mellan vi
kingatidens olika stilar, och det som binder dem samman är 
just de kvarlevande resterna av den gamla nordiska djurorna
mentiken. För att klargöra detta förhållande skola vi i det 
följande giva en kortfattad karaktäristik av vikingatidens olika 
stilar. 

Vikingatidens stilutveckling har varit föremål för ingående 
undersökningar av Schetelig,1 och resultatet av hans forsk
ningar äro i korta drag följande: 

Stil III utdör enligt Salin omkring år 800.2 Redan mot 
slutet av dess levnad börja den karolingiska stilens3 små ilskna 
gripdjur uppträda, och dessa tränga snart ut den gamla djur
ornamentiken. På gotländska spännen från folkvandringsti
dens slut se vi, hurusom dessa till en början plastiskt och 

1 Scheteligs undersökningar äro publicerade i följande arbeten: Urnes-
Gruppen; det sidste avsnit av vikingetidens stilutvikling (i Foren. til 
norske fortidsmindesmwrkers beväring: aarsber. for 1909). En orientalsk 
stilindflydelse paa Olav den helliges tid i Norge (i Kunst og Kultur 1910). 
Drottning Aasas kunstnere (i Kunst og Kultur 1918). Osebergfundet, Bd 
III, Kristiania 1920. 

1 I sitt arbete: Dosformiga spännen från vikingatiden, Stockholm 
1919, visar Hanna Rydh, att starkt degenererad stil III fortlever under en del av 
800-talet. 

3 Sophus Muller: Dyreornamentiken i Norden [Aarbeger 1880). 

5 — Fornvännen 1921. 
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jämförelsevis naturalistiskt återgivna djur sälta sig fast på de 
koniska knopparna, därefter i de små fälten eller medaljon
gerna och slutligen även i de större. Stil III viker steg för 
steg undan inkräktarna, men någon egentlig stilblandning upp
står likväl icke här. Andra förhållanden ådagalägga likväl, att 
en verklig sammansmältning av de båda stilarna dock så små
ningom äger rum. Tydligast framträder kanske stilblandningen 

Fig. 1. Br. Si. Guld. Vi. Krasse, Guldrupe sn, Gotland. 
(Salin, Thierornam., fig. 216.). 

hos mästarna från Oseberg, framför allt den s. k. barock
mästaren. Men den visar sig också på andra håll. Grip-
djuren förlora så småningom sin plastiska och naturalistiska 
utformning, bliva platta och bandartat hopflätade och övergå 
så i en stilriktning, som är ett slags mellanting mellan den 
gamla djurornamentiken och den karolingiska. Denna nya 
stil, som ärvt sina drag av barskhet och vildhet från de karo
lingiska gripdjuren och de bandartat utdragna och böjda for
merna frän stil III, utvecklas under loppet av 800-talet och 
övergår i 900-talets kulmination, som är Jellingestilen.1 Om 
Jellingestilen säger Schetelig, att den är en mycket utbredd 

1 Urnes-Gruppen, s. 
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stilgrupp och att den överallt har stilistiskt mycket vida grän
ser och en stor variationsförmåga, som nog torde bero på 
olikartade inflytelser. Men i huvudsak torde dess uppkomst 
kunna förklaras genom sammansmältningen av stil III och den 
karolingiska stilen.1 

Inom Jellingegruppen urskilja vi tvänne underavdelningar: 
1) Jellingebägarens djur,2 som i en närbesläktad form här är 
representerad å det gotländska spännet fig. 1 — 2 och å brons-
prydnaden fig. 3 från Borrefyndet i Norge, samt 2) Jellinge-

Fig. 2. Br. Vi. Bottenskiva till spännet fig. 1. 
(Rydh, Dosform. spännen, fig. 38 Aa.) 

stenens ormomlindade lejon.3 Å det sistnämnda djuret upp
träder en bladornamentik, vars ursprung enligt Schetelig möj
ligen är att söka inom Västeuropas karolingiska konst. Men 
samtidigt härmed eller något senare uppträder å flere håll i 
Norden en bladornamentik av annat ursprung. Den visar sig 
å ostsvenska bronsarbeten från början av 1000-talet samt å 
Ringerikestenarna i Norge, där den delvis helt uttränger djur
ornamentiken. Enligt Schetelig har denna nya bladornamen-

i Ib., s. 89. 
2 Sophus Muller, Vor Oldtid, fig. 414. 
3 Wimmer, De danske Runemindesmaerker, handudgave ved Lis Ja-

cobsen, Köpenh. 1914, s. 56. 
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tik, som karaktäriseras av smala, mot spetsen något upprul
lade flikar samt palmetter och s. k. iriska koppel, uppstått 
under orientaliska inflytelser, komna öster ifrån.1 Emellertid 
får varken denna eller Jellingelejonets växtornamentik något 
fast fotfäste i Skandinavien, utan vika så småningom undan 
för den gamla djurornamentiken. Endast svaga spår av de
samma bevaras i den yngre Jellingestilen. 

Genom Jellingegruppen går emellertid den nordiska stil
utvecklingens huvudström. Schetelig visar huru den äldre 
stilen genom en sammanhängande rad av mellanled kan följas 

över till de yngre uppländska runstenarnas 
och Urneskyrkans ornamentik. Urnesorna-
mentiken sammanhänger alltså med stil III 
genom den med karolingiska element upp
blandade stilen från 800-talet och Jellinge
stilen från 900-talet. I de bandartat utdragna 
djurkropparna och det fria och luftiga linje-

Fig. 3. Br. torg. i,. spelet i Urnesstilen skulle vi alltså se en 
Borre, Norge. 

(Gustafson,Norgesoidtid, sista rest av den från folkvandringstiden här-
flg'561)" stammande ornamentiken, vilken trots skif

tande öden under inflytelser från olika håll ännu förmått be
vara sin rent germanska grundkaraktär. 

Scheteligs uppfattning av sambandet mellan stil III och 
Jellingestil delas av Brogger2 och Lindqvist.3 Den sistnämnde 
skriver om runstensornamentiken följande: "Den är väl när
mast en omformning av den visserligen i stil III rotande, men 
av nya utländska impulser starkt förändrade Jellingestilen, och 
bygger också på motiv från andra håll. I sitt mjuka, eleganta 
linjespel, fritt från geometriska tendenser, är den emellertid 
en uppenbar, fast omedveten renässans, om man så vill, av 
den svenska folkvandringsstilen." 

1 Schetelig, En orientalsk stilindflydelse etc. 
2 Borrefundet og vestfoldkongernes gräver. Kristiania 1916. 

' Anf. arb. 
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Nyligen har den danska arkeologen Bröndsted ägnat vi
kingatidens ornamentik en ingående behandling och därvid 
kommit till från Schetelig något avvikande resultat.1 Den bland
ning mellan stil III och karolingisk stil, som Schetelig påvisat, 
förnekar visserligen icke Bröndsted, men anser den hava spe
lat en relativt underordnad roll och varit utan betydelse för 
den följande stilutvecklingen. Den ifrågavarande stilbland
ningen är bäst representerad hos barockmästaren från Ose-
berg, och dennes konst står redan på gränsen till urartningen. 
Det nästa steget i utvecklingen leder till imprcssionisten från 
Oseberg. Mellan dessa mästares konstskapelser och Jellinge
stilen i Borrefyndet finnas inga beröringspunkter. De förra 
äro dömda till undergång, men Jellingestilen är en ny och 
främmande stil, som kommit in från Irland. 

Om nu denna uppfattning vore riktig, skulle alltså stil III 
dö ut med barockmästaren och imprcssionisten från Oseberg, 
och kontinuiteten i den nordiska djurornamentikens utveck
ling skulle alltså vara bruten redan vid mitten av 800-talet. 
Vi skola emellertid av det följande se, att så ej kan vara fallet. 

Enligt Bröndsted är Jellingestilen en direkt efterlikning 
av irisk ornamentik. Den uppträder först i Norge — äldst är 
Borrefyndet — vilket skulle förklaras därav, att det var norska 
vikingar, som under åren 830—850 satte sig fast på Irland 
och grundade det första vikingariket på ön. Denna förkla
ringsgrund för de främmande inslagen i den äldre Jellinge
stilen förefaller mycket tilltalande. Men en annan sak är, om 
allt är främmande eller om även inhemska element ingå i 
stilen. I detta avseende förefaller Brondsteds framställning 
icke fullt övertygande. 

Vi följa emellertid Brondsteds framställning vidare. Sedan 
alltså denna nya stil kommit in i Norden, växer den sig snart 
stark på bekostnad av den alltmer degenererande gripdjurs-
ornamentiken, och under förra hälften av 900-talet blir den 

1 J. Brondsted, Nordisk og fremmed ornamentik i vikingetiden [Aar
beger 1920). 
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huvudstilen och sätter sin prägel på hela den nordiska orna
mentiken. Men mot slutet av 900-talet börjar även denna stil 
degenerera och skulle hava gått sin undergäng till mötes, om 
ej nya impulser utifrån blåst nytt liv i densamma. Det är en
ligt Bröndsted ett starkt engelskt inflytande, som nu börjar göra 
sig gällande i Norden och som bl. a. framträder i det stora 
djuret på Jellingestenen. Förebilden till detta djur är "the 
anglian beast", sådan den framträder exempelvis på korset 
från S:t Alkmunds kyrkogård i Derby (Bröndsted, fig. 13). Denna 
nya stil har alltså kommit över från Nordengland och om
planterats på nordisk botten, där den sedan framträder som 
"det stora djurets stil". Under inflytande från den gamla Jel
lingestilen skulle sedan de stora djuren bliva bandartat ut
dragna, och på så sätt skulle utvecklingen leda över i Urnes-
gruppens ornamentik. 

Även i denna framställning finnes mycket, som är till
talande. Att djuret från korset på S:t Alkmunds kyrkogård är 
besläktat med det från Jellingestenen torde vara otvivelaktigt. 
Men däremot är mera tvivelaktigt, om det förra verkligen re
presenterar ett direkt förstadium till det senare. Ty båda kunna 
gå tillbaka på samma ursprung utan att därför behöva stå i 
något direkt beroende av varandra. Den stora källan, varur 
vikingatidens konst öst, är, såsom också Bröndsted vid upprepade 
tillfällen framhåller, Orienten. Och Jellingestenens djur står 
i flere avseenden de orientaliska förebilderna närmare än djuret 
från S:t Alkmunds kyrkogård. Det framgår av bladornamen-
tiken å nacktofs och svansspets samt av den kring lejonet lin
dade ormen, som utgör ett kärt motiv för den orientalisk-by
santinska konsten. Lejonet i kamp med en orm eller drake 
är ett motiv, som förekommer redan under 600-talet, och som 
sedan fortlever utan avbrott till medeltidens slut. Det är möj
ligt och kanske sannolikt, att Jellingestenens lejon uppstått 
under inflytande från England, dit nordmännens färder vid 
denna tid gingo och där tillika det orientaliska inflytandet 
hade slagit starka rötter. Men tänkbart är även, att förebil-
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derna hämtats från den karolingiska kulturkretsen på konti
nenten eller mera direkt öster ifrån. Detta problem skola vi 
emellertid här icke dryfta. 

Den yngre folkvandringstidens och vikingatidens djurorna
mentik besitter vissa genomgående karaktärer, vilka liksom 
övergå från den ena stilen till den andra, huru olikartade dessa 
i övrigt än må vara. En sådan karaktär utgöra höftspiralerna, 
vilka förekomma hos Jellingelejonet, hos de äldre Jellinge-
djuren, hos de karolingiska gripdjuren, hos stil III och någon 
gång även hos sen stil II.1 Liknande är förhållandet med 
nacktofsen, vilken uppträder inom alla de nyss uppräknade 
stilarna. Förklaringen till dessa likartade företeelser inom de 
olika stilarna kan endast vara den, att utvecklingen i Norden 
allt ifrån 600-talets slut försiggått under ett likartat inflytande 
utifrån. Höftspiraler och nacktofsar förekomma ofta hos dju
ren inom den orientalisk-bysantinska konsten, och här hava 
vi sannolikt att söka ursprunget till de impulser, vilka inom 
den nordiska ornamentiken tagit sig olikartade uttryck under 
olika tider. Den orientaliska konsten arbetade med urgamla 
motiv och var mycket konservativ. Förebilder till Jellinge
lejonet förefunnos säkerligen på sina håll redan under 600-
talet. Men på den tiden förmådde det orientaliska inflytandet 
endast åstadkomma en liten höftspiral å ett och annat djur av 
stil II. Den nordiska djurornamentiken skulle först löpa sin 
egen bana ut, innan den blev fullt mogen för denna främ
mande konst. För att alltså bättre kunna följa den nordiska 
stilutvecklingen, skola vi giva några exempel på denna främ
mande konstart, inför vilken den nordiska ornamentiken efter 
segt och långvarigt motstånd dukade under. Vi bortse därvid 
helt från växtornatnentik och fästa oss endast vid framställ
ningen av fyrfotadjur. 

Från guvernementet Perm i Ryssland härrör det i fig. 4 
avbildade silverfatet, som återgiver bilden av ett naturalistiskt 

1 Satin, Thierornamentik, fig. 573 a. 



72 Nils Åberg. 

utfört lejon med upplyftad framtass, spiralhöfter och svansen 
ändande i bladflikar. Samma lejon, ehuru sämre utfört och 
dessutom tillsammans med en orm, som ringlat sig kring fram
benet, återfinnes å det i Schweiz anträffade silverfatet fig. 5. 
Även från Sverige äro ett par dylika lejonbilder å silverplattor 
kända, en från Gamla Upsala, en från Västergötland.1 

Tvänne vingade fyrfotadjur med spiralhöfter och nacktofs, 
det ena avbildat i fig. 6, 
förekomma å ett med per
sisk bladornamentik prytt 
väskbeslag från Ungern. 
Fyndet tillhör liksom de 
förut omnämnda vikinga
tiden. 

Ett silverarbete från 
senare delen av 700-talet 
är den s. k. Tassilokal-
ken, skänkt av hertig Tas-
silo (742—794) till klost
ret Kremsmunster i Övre 
Österrike. Å denna kalk 
förekomma bl. a. de i fig. 

7—9 återgivna djurfigurerna, vilka i ganska hög grad erinra 
om de iriska djuren eller de skandinaviska av Jellingestil. De 
äro dock 100 år äldre än Jellingedjuret från Borre. 

I södra Europa gör sig det orientalisk-bysantinska infly
tandet starkt gällande redan på 600-talet; det torde f. ö. här 
hava fortlevt allt ifrån västgöternas och den "sydgermanska 
kulturströmmens" tid. Till nämnda århundrade hör söljan 
fig. 10, anträffad i Italien och väl sannolikt av longobardiskt 
fabrikat. Dess beslag prydes av ett plastiskt återgivet lejon, 
vilket något erinrar om de karolingiska gripdjuren från Skan
dinavien. Till 600-talet hör även den västgotiska söljan fig. 11, 

Fig. 4. Si. ] 2. Guv. Perm, Ryssland. 
(Arne, La Suéde et 1'Orient, fig. 324). 

1 Arne, La Suéde et 1'Orient (i Archives détudes orientales, vol. 8, 
Upsala 1914), s. 171. 
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vars beslag återger ett fyrfotadjur i strid med en orm. Figu
rerna äro plastiskt utförda. Såväl inom den longobardiska 
konsten i Italien som inom den västgotiska i Spanien före
komma under 600-talet vingade drakar. 

Samma starka inflytande frän öster visar den samtida bur-
gundiska konsten i Schweiz. Här förekomma, framför allt 
å de stora söljebeslagen, lejon och vingade drakar, ej sällan 
omramade av akantusran-
kor. Stundom hava dra
karna huvuden i stil II, och 
ibland uppträda bandar-
tade djur i ren stil II till
sammans med klassiskt 
utförda bladrankor.1 Hos 
burgunderna förenas allt
så den germanska djur
ornamentiken med den 
orientalisk-bysantinska 

konstens lejon, drakar och 
växtornamentik. 

Samma fenomen som 
på kontinenten möter oss 
i Irland och England.2 

Fig. 5. Si. Augst, Bäle, Schweiz. 
(Arne, La Suéde et 1'Orient, fig. 325). 

Det orientaliska inflytandet gör sig 
starkt gällande alltifrån 600-talet och framträder än i en rent 
orientalisk form, än omvandlat och anpassat efter inhemsk 
smak. Inom den iriska guldsmedskonsten förekomma visser
ligen i regel inga naturalistiskt utförda lejon eller andra orien
taliska djur, men däremot starkt stiliserade fåglar och fyrfota
djur med spiralhöfter och nacktofs, vilka med all sannolikhet 
utvecklats under orientaliskt inflytande. Vi avbilda i fig. 12—13 
tvänne dylika iriska djur, det förra härrörande från ett stort 

1 Besson, Lär t barbare dans tanden diocése de Lausanne, Lausanne 
1909, Pl. XI, XII, XIX. 

2 "Ved eftersporingen af kilderne for engelsk ornamentik i 7. og 8. 
aarh. feres man direkte og indirekte til Orienten" (Bröndsted, anf. arb. s. 165). 



Fig. 6. Detalj av ett väsk-
beslag. Bezdéd, Ungern. 

(Hampel, Alterth. d. friihen 
Mittelalt. in Ungarn, Bd I, 

fig. 2358). 
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ringspänne, det senare från en handskrift. Mera tydligt fram
träder emellertid det orientaliska inflytandet å de äldsta nord

engelska stenkorsen samt i en något ger-
maniserad form i "the anglian beast"-

Under 800-talet importeras till Skan
dinavien, huvudsakligen Norge, ett jäm
förelsevis stort antal prydnadsföremål av 
iriskt eller engelskt fabrikat. Flere av 
dessa äro försedda med irisk djurorna
mentik. Så är exempelvis fallet med det 
från Irland komna arbetet fig. 14, vilket 

i två fält besitter karaktäristiska iriska djur med spiralhöfter, 
nacktofs och högt upplyftad framfot. Likheterna mellan dem 
och Jellingedjuret från Borre (fig. 3) äro slående. 

Ett annat norskt 
föremål av iriskt el- ^ ^ ^ ^ > i . J ^ 
ler engelskt fabrikat 
å t e r g i v e s i f i g . 1 5 . Fig. 7—9. Detaljer från Tassilokalken. 
P . , . . . . . (Lindenschmit, Alterthumer V, Taf. 42). 

Det visar bilden av 
en vingad drake, bredbent och med vitt uppspärrade käftar. 

Som ett ytterligare exempel på 800-talets främmande djur
ornamentik i Norden kunna vi omnämna den från Gokstad
skeppet härrörande bronsprydnaden fig. 16, som visar bilden 
av ett jämförelsevis naturalistiskt återgivet lejon. Detta föremål 
har väl sannolikt tillverkats direkt efter utländska förebilder. 

Vi hava alltså här givit några exempel på den främmande 
^ ^ ^ ^ konstart, vilken under 6- och 700-

m M W ! fet talet erövrar större delen av Europa, 
^ B B w B l 1 9 o c n s o m u n a < e r loppet av vikinga-

M ~V£1I B r tiden gör sig allt starkare gällande 
^ ^ ^ även i Skandinavien. På kontinen

ten dukar den germanska djurorna
mentiken ganska snart under för det 

Mest oberörd är givetvis stil I, vilken 
sig över så gott som hela den ger-

Fig. 10. Br. Italien. 
(M. f. Völkerkunde, Berlin I 49). 

orientaliska inflytandet, 
också förmått utbreda 
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manska världen med undantag för den gotiska kulturkretsen. 
Men redan stil II visar en mera inskränkt utbredning, i det den 
nästan helt saknas hos (de franska) frankerna och longobar-
derna. Med bortseende från Skandinavien är denna stil bäst 
representerad hos mellersta och södra Tysklands germanfolk 
samt hos burgunderna i Schweiz. Den för dock här en ojämn 

Fig. 11. Br. Spanien. 
(M. arqucol. nacional, 

Madrid). 

Fig. 12. Detalj av ett 
ringspänne. Irland. 

(Salin, Thierornamentik, 
fig. 712 a). 

l ig. 13. -Book of Kells" 
(Salin, Thierornamentik, 

fig. 730). 

Fig. 14. Br. förg. 
Seim, Roldal, S. Bgh„ Norge. 

(Rygh, Norske oldsager, fig. 629). 

Fig. 15. Br. förg. 
Re, Nedre Stjör

dalen, N.Trondhj., 
Norge. 

(Rygh, Norske 
oldsager, fig. 617). 

Fig. 16. Br. Vi. 
Gokstad, Norge. 

(Gustafson, Norges 
Oldtid, fig. 567). 

kamp mot det orientalisk-bysantinska inflytandet och dukar 
snart helt och hållet under för detsamma. Därmed försvinna 
de sista resterna av den gamla germanska djurornamentiken 
från kontinenten, och det tredje utvecklingsstadiet, stil III, är 
därför begränsat till Skandinavien. 

Men ej heller den skandinaviska utvecklingen förblir obe
rörd av de nya strömningar, som under den yngre folkvan
dringstiden göra sig gällande på kontinenten. Redan mot slutet 
av 600-talet visa sig de första höftspiralerna inom den nor
diska djurornamentiken, och under 700-talet växer sig det främ
mande inflytandet allt starkare. Spiralhöfterna bliva nu van-
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ligare, och inom ornamentiken börjar även uppträda listverk 
och medaljongindelning, som förut saknats. Först vid vi
kingatidens början vinner emellertid den främmande konsten 
sin första stora seger i Norden, och detta visar sig i uppträ
dandet av en helt ny stil: den karolingiska gripdjursornamen-
tiken. Och ungefär samtidigt härmed eller något senare in
föres den första bladornamentiken. 

Något verkligt avbrott av den inhemska utvecklingen lyc
kades emellertid dessa nya konstarter icke åstadkomma. Växt-
ornamentiken slog inga rötter i Skandinavien, och den karo
lingiska djurornamentiken omvandlades snart i överensstäm
melse med gamla inhemska traditioner. Men nya impulser 
strömmade oavbrutet in över Skandinavien: den äldre Jellinge
stilen uppstod, därpå den stil, som representeras av Jellinge
stenens lejon och slutligen Ringerikegruppens bladornamentik. 
Ännu var emellertid den nordiska kulturen tillräckligt stark 
och konservativ för att hävda sin självständighet inför det främ
mande inflytandet. Växtornamentiken hade fortfarande svårt 
att få rotfäste, och de nya impulserna inom djurornamentiken 
upptogos visserligen men omvandlades efter nordisk smak. 
På så sätt uppstod slutligen Urnesornamentiken, som blev den 
sista livskraftiga yttringen av nordbornas egen konst, den konst, 
som levde på traditionerna frän folkvandringstiden. 

Är detta riktigt, hava alltså vikingatidens olika stilar spirat 
upp ur en jordmån, vilken utgjorts av de segt kvarlevande tra
ditionerna från folkvandringstiden. Det gäller i så fall att un
dersöka, på vad sätt dessa traditioner vidmakthållits. Räddas 
kontinuiteten i utvecklingen genom den av Schetelig påvisade 
blandade stilen frän 800-talet eller fortlever kanske stil III 
längre än man vanligen antagit? 

Urnesornamentiken står med sitt fria och obundna linje
spel onekligen stil III närmare än fallet är med den blandade 
stilen från 800-talet, och man vore därför nästan böjd för an
tagandet, att stil III levt kvar längre. Men huru skulle i så 
fall en dylik uppfattning kunna bringas i överensstämmelse 
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med det förhållandet att å 800-talets guldsmedsarbeten stil III 
degenererar och försvinner samtidigt med att de karolingiska 
gripdjuren växa sig starka och att en fullt motsvarande ut
vecklingsgång framträder inom träsnideriet från Oseberg? 

Studera vi förhållandet mellan stil III och de karolingiska 
gripdjuren, exempelvis å dosformiga spännen från Gotland, 
finna vi, att stil III håller sig kvar längre i de större fälten 
eller medaljongerna, medan den, där utrymmet är mera be
gränsat, har lättare att urarta och trängas undan av de mindre 
utrymmesfordrande gripdjuren. Liknande är förhållandet med 
Jellingestilen. Det gotländska spännet fig. 1 har tydliga Jel-
lingedjur i sidofälten, men redan hos de något yngre spänne
typerna— exempelvis Rydh, fig. 39 — äro djuren till oigenkänn
lighet förändrade, och därpå trängas de undan av en slags karo-
lingisk djurornamentik (Rydh, fig. 41). Men vi veta, att Jellinge
stilen på andra håll fortlever länge utan någon dylik degenera-
tion, och vi kunna alltså härav sluta, att en stil icke behöver de
generera i sin helhet därför att den degenererar å vissa föremål. 

Beträffande stil III kunna vi alltså säga, att stilen i dess 
rena form visserligen försvinner frän flertalet metallarbeten och 
från Osebergmästarnas verk, men att det därför icke är otänk
bart, att den kunnat fortleva såsom en konservativ och folklig 
konstart, exempelvis inom träsnideriet. Träsnideriet har varit 
grundvalen för vikingatidens konst i Norden, och träet spe
lade för nordborna samma roll som marmorn för grekerna 
(Schetelig).1 Kanske har stil III huvudsakligen fortlevt som en 
ornamentik i trä. Härom vet man intet bestämt, och utsik
terna äro ej heller stora, att några prov på denna folkliga 
hemslöjd skola komma i dagen. Men kanske erhålla vi lik
väl en antydan om karaktären av den mera konservativa kon
sten från 800-talet och möjligen en del av 900-talet genom att 
studera ornamentiken å vissa gotländska ryggknappspännen. 
Flere av dessa besitta nämligen en ornamentik av påfallande 
ålderdomlighet. 

1 Osebergfundet III, s. 331. 
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Som ett exempel härpå avbildas i fig. 17 ett dylikt spänne 
från Nygårds i Vesterhejde sn på Gotland. Ornamentiken i fyra 
av sidofälten samt å två kantstolpar återgivas i fig. 17 a—f. Fältet 
a visar ett djur i stil III med svanhalsböjning och huvud av typ 
Salin1 fig. 600 j . De uppspärrade käftarna och den trådsmala 
tungan framträda rudimentärt. Djuret i fältet b har svanhals, 

fågelhuvud med krokig näbb och kropp 
i stil III. Djuren i c och d äro till hälf
ten stil III, till hälften Jellingestil. Hos 
dem saknas svanhalsböjningen. Huvu
det är upprätt och bakåtvänt samt av Jel
lingestil (jfr fig. 1—2); den övriga krop
pen är av karaktäristisk ehuru något 
förenklad stil III. De uppspärrade och 
något tillbakarullade käftarna äro icke 
av irisk karaktär (jfr fig. 12, 13, 14) 
och sakna även full motsvarighet hos 
Jellingebägarens djur och hos Jellinge-
djuret frän Borre (fig. 3), men torde 
mera direkt kunna härledas från djur
ornamentiken av stil III å Oseberg-
skeppets stävar (fig. 18). Vi hava alltså 
här ett otvetydigt vittnesbörd om, att 

stil III övergår direkt i Jellingestil utan förmedling av karo-
lingisk gripdjursornamentik. Detta förhållande är av stort in
tresse, och dess betydelse ökas därav, att den ifrågavarande 
ornamentiken, av skäl, som vi strax skola beröra, måste hän
föras till en ganska framskriden del av vikingatiden. 

För att erhålla en kronologisk bestämning av spännet 
fig. 17 skola vi jämföra detsamma med de båda gotländska 
spännena Salin fig. 150 och 619. Dessa tre spännen bilda, 
såsom lätt inses, en sammanhängande typologisk utveckling 
med Salin fig. 150 som det äldsta ledet, fig. 17 som det yngsta. 

Fig. 17. Br. Si. Guld. Gotland 
(St. M. 8131). 

1 Här liksom i det följande avses arbetet: Die altgermnnische Thier
ornamentik, Stockholm 1904. 
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Utvecklingsgängen framgår av följande karaktäristik av de tre 
föremålen: 

Spännet Salin fig. 150. Liggande sidofält med ornamen
tik i stil III; stående sidofält saknas; bågen helt ornerad i stil 
III; karolingiska gripdjur endast å fotskivans båda knoppar. 

Spännet Salin fig. 619. Liggande sidofält med ornamen
tik i stil III; stående sidofält med karolingiska gripdjur, vilkas 
huvuden sticka upp över kanten; bågen längs kanterna orne
rad i stil III, men mittfältet prytt med gripdjur i hög relief. 

e f 
Fig. 17 a—f. Vi. Liggande sidofält och kantstolpar å spännet fig. 17. 

Spännet fig. 17. Liggande sidofält med ornamentik av 
typ fig. 17 a—d; stående sidofält (kantstolpar) med silverfigu
rer av typ fig. 17 e—f; bågen längs kanterna ornerad i stil III 
med Jellingehuvuden, men mittfältet prytt med gripdjur i ge
nombrutet mönster (en motsvarighet till de ovala och runda 
spännenas dubbelskalighet). 

Det framgår alltså, att spännet fig. 17 är minst lika mycket 
yngre än Salin fig. 619, som detta är yngre än Salin fig. 150. 
Om man nu med en viss grad av godtycklighet skulle bestämma 
spännet Salin fig. 150 till tiden omkr. år 800, måste alltså det 
i fig. 17 avbildade hänföras till senare hälften av samma år
hundrade. Till en relativt sen datering torde man även komma 
vid en närmare undersökning av uppträdandet av genombrutna 
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mönster och spännbucklors dubbelskalighet; det skulle emel
lertid föra för långt att här ingå på en dylik undersökning. 

Lättare erhålla vi emellertid en någorlunda säker grund
val för tidsbestämningen genom att jämföra spännet fig. 17 
med det runda spännet fig. 1—2. Dessa båda föremål besitta 
nämligen vissa karaktärer, vilka tillåta en kronologisk jämfö
relse dem emellan. Beträffande ornamentiken å sidofälten kan 
framhållas, att å båda föremålen förekomma djur med huvu
den i Jellingestil. Spännet fig. 1 besitter å översidan fyra 
platta, djurliknande figurer, utvecklade ur den karolingiska 
stilen och framställda av förgyllda silverskällor eller guldbleck 
genom pressning och filigranbeläggning. Ett djur av samma 
karaktär, ehuru mindre och enklare, förekommer också å spän
net fig. 17, nämligen vid fotskivans bas. 

Filigrandjur av ifrågavarande slag förekomma å flera runda 
spännetyper samt även å andra fornsaker från Gotland. Höjd
punkten i deras utveckling representeras av spännet Rydh 
fig. 42. De förändras emellertid snart, i det de lösa blecken 
försvinna och ersättas av gjutna ornament, vilka till en början 
hava samma utseende som filigrandjuren, men därpå upplösas 
till oigenkännlighet. Dylika filigrandjur uppträda redan något 
tidigare än spännet fig. 1, men någon alltför lång tiderymd 
torde likväl deras utveckling ej representera. Djuret å spännet 
fig. 17 är emellertid, som nämnts, enklare än de i fig. 1 och 
torde därför vara något äldre. 

En jämförelse mellan kantstolparna hos fig. 17 och 1 visar 
ävenledes, att det förstnämnda spännet är något äldre än det 
sistnämnda. De stående figurerna hos det förstnämnda, av 
vilka tvänne återgivas i fig. 17 e—f, hava utgått ur den karo
lingiska stilen. Reliefbehandlingen har emellertid redan för
svunnit och figurerna äro av silver, släta och välvda, med för
djupad bakgrund och försedda med nacktofsar eller "Napoleon-
hattar", små höftspiraler och delvis med nielloinläggningar. 
Man ser tydligt, att dessa figurer äro på god väg att utvecklas 
till sädana former som hos fig. 1. Härav samt av filigran-
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djuren att döma kan tidsskillnaden mellan de båda spännena 
ej gärna uppgå till mycket mer än omkring 50 år. 

Åldern av spännet fig. 1 har av Rydh bestämts till omkring 
år 975. Denna datering är emellertid icke fullt säker, då den 
delvis utgår från den oriktiga förutsättningen, att Jellingebäga-
rens djur skulle representera Jellingestilens första uppträdande 
i Skandinavien. Mera exakt torde Rydhs bestämning vara av 
de något yngre spännena med bottenskivor ornerade i Ringe-
rikestil eller runstenstil. Om vi utgå från förutsättningen, att 
dessa tidigast tillhöra tiden omkring år 1000, kan spännet fig. 1 
ej gärna vara äldre än 
omkring är 950. Och 
om det i fig. 17 avbil
dade är 50 år äldre än 
det sistnämnda, skulle 
detta alltså tillhöra ti
den omkring år 900 el
ler allra tidigast slutet 
av 800-talet. 

Som vi se, kom
mer man kanske till en 
något senare datering 
med år 1000 som ut
gångspunkt än med år 800. Emellertid bör framhållas, att den 
förstnämnda utgångspunkten är vida säkrare än den sistnämnda, 
emedan Ringerikeornamentiken lättare kan tidsbestämmas än 
den karolingiska gripdjursornamentikens första uppträdande. 
Kanske skall det också så småningom visa sig bliva nödvän
digt att något litet modifiera den äldre vikingatidens krono
logi i den riktning som här antytts. Men detta är en kompli
cerad sak, pä vilken vi icke här skola inlåta oss.1 

Emellertid kunna vi i trots av den osäkerhet, som ännu 
vidlåder vikingatidens kronologi, som ett resultat av den före-

Fig. 18. Djurhuvuden från ornamentiken i 
stil III ä Osebergskcppets stävar. 

(Efter Schetelig). 

1 Jag har det intrycket, att fyndet från Borre och möjligen även det 
frän Oseberg kunna vara något litet yngre än som vanligen antagits. 

6 — Fornvännen 1921. 
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gående utredningen fastslå, att stil III på vissa häll levt kvar 
under hela 800-talet och sannolikt in på 900-talet, och vidare 
att stil III direkt övergår i Jellingestil, sannolikt under infly
tande från sådan ornamentik som å fig. 3, men utan förmed
ling av karolingisk gripdjursornamentik. 

Genom dessa förhållanden har alltså stil III ryckts när
mare Urnesornamentiken, och kontinuiteten i den nordiska 
stilutvecklingen framträder härigenom klarare. Det förefaller 
sålunda icke osannolikt, att stil III levt kvar länge i Norden 
såsom en folklig ornamentik, kanske huvudsakligen i trä, 
och att det är denna konservativa ornamentik, som utgör den 
bakgrund, mot vilken vikingatidens skiftande stilriktningar 
skola ses. 


