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Fyndet från Broa i Hälla, Gotland. 
Av 

BERNHARD SALIN. 

etta fynd inkom till Statens Historiska Museum redan 
år 1899. Föremålen härleda sig från en brytnings
tid, då den germanska djurornamentikens sista ut-
löpare undanträngdes av västerifrån kommande or-

neringsmotiv. Brytningstider av alla slag hava ständigt varit 
lockande och tilldragande för de kulturhistoriska forskare som 
haft intresse för utredandet av orsakssammanhanget till de 
olika företeelserna. Men att leva mitt upp i en brytningstid, 
synnerligas! när det gäller sociala och ekonomiska frågor, har 
alltid för den vikande parten varit förenat med svåra obehag 
och verkliga lidanden, vilket vår samtid i hög grad fått erfara. 

Vad vårt fynd beträffar, anmälde dr O. W. Wennersten 
under år 1899 att handlanden A. Hellström i Visby innehade 
ett synnerligen märkligt fynd frän Sjonhemstrakten. E. o. ama
nuensen Oscar Almgren beordrades då att resa ner till Visby 
för att tillvarataga fyndet och närmare utreda fyndomständig
heterna. Resultatet av denna undersökning blev, att föremålen 
härrörde från tvänne gravar anträffade vid röjningsarbete för 
en nybyggnad på ett från Broa i Hälla sn lösköpt område. 

Det är det ena av dessa gravfynd som här behandlas. En 
f. d. korpral Carl Olsson skulle nedgräva en sten, som låg 
utanför hans nybygda stuga. Under detta arbete anträffade 
han ett rätt vidsträckt lager av kullersten ungefär ett spadtag 

Överstycke: tvä fägelformade bronsspännen (rån Öland samt del av ett baltebeslag av 
silver frän Blekinge (yngre järnäldern). 
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djupt under ytan. Därunder på ungefär 1 m:s djup inom ett 
område, som var mindre än stenlagret, fann han skelettdelar 
av en man och en häst. Hästen hade legat ungefär i N—S 
(eller NO—SV) med huvudet åt N (NO). Mannen åter låg tvärs 
över hästskelettet med huvudet åt V (eller NV) troligen ut
sträckt på rygg och med ansiktet vänt uppåt. Vid högra sidan 
av mannens huvud hade legal svärdet (av klingan funnos blott 
bitar) glaspärlan och "fiolstallet" av bärnsten. Betslet låg i 
hästens mun, de förgyllda beslagen kring hästhuvudet. De 
andra bronssakerna: söljorna och remhållaren med ansiktet 
nämnde hittaren ej särskilt, kanske lågo även de vid hästhuvu
det. Fyndet (inv.nr 10796 och 11106) består av följande föremål. 

1. Svärdfäste av brons, fig. 1, nordisk form och prytt med 
djurornamentik i stil III och sicksacklinjer, jämte flera bitar av 
järnklingan. 

2. Betsel av brons och järn, fig. 2, starkt förrostat. 
3. Två beslag gjutna i samma form, förgyllda, men orna

menten på dem ej fullt lika, emedan dessa efter gjutningen 
äro åstadkomna genom en karvsnittsartad teknik, varvid smärre 
olikheter uppkommit, ehuru mönstret i stort sett är detsamma. 
Ett av dem avbildat i fig. 3. 

4. Två stycken, förgyllda, ornerade flata lejonhuvuden, 
motvända, fig. 4 och 5. På baksidan två små i rät vinkel mot 
ytan stående lameller. Genom dessa löper å det ena exem
plaret en sprint av järn, å det andra en av brons. Tygavlryck 
synes i bronsen å baksidan. 

5. Två beslag, förgyllda, det ena betäckt med ärg, fig. 6 och 7. 
På baksidan av det ärgiga finnes under huvudet en anhopning 
av förrostat järn. Baksidan på det andra är täckt av järn och rost. 

6. Två stycken gjutna, förgyllda och ornerade beslag, fig. 
8 och 9. 

7. Ett tämligen tunnt gjutet, förgyllt och ornerat beslag 
med tre kvarsittande bronsstift, fig. 10. 

8. Ett något välvt beslag, fig. 11. 
9. Två gjutna förgyllda beslag. Utförandet något olika å 
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Fig. 1. Vi. 



192 Bernhard Salin. 

dessa, ehuru mönstret är avsett att vara detsamma. Grave
ringen av ornamentet har å det ena exemplaret tagit så djupt, 
att bottenytan blivit genomskuren, fig. 12. 

10. Ett gjutet förgyllt, ornerat beslag, båda kortsidorna i 
sneda vinklar mot långsidorna, fig. 13. 

11. Två gjutna förgyllda, ej fullt rektangulära beslag mycket 
lika varandra, men dock ej gjutna i samma form; ornerade. 
Det ena avbildat, fig. 14. 

12. Ett gjutet förgyllt, ornerat ej fullt rektangulärt beslag. 
Orneringen så djupt nedskuren, att botten blivit genombruten 
på några ställen, fig. 15. 

13. Ett gjutet förgyllt, ornerat, rektangulärt beslag, fig. 16. 
14. Ett gjutet förgyllt, ornerat, rektangulärt beslag, fig. 17. 

15. Två stycken förgyllda 
.„.ffr, - ' > j ävenledes rektangulära beslag, 

Jjjr " * ^ "f(: i 'pj det ena mindre än det andra, 
^ • • ^ ' '^ZZr fjg. 18 och 19. 

Fig 2 '/•, 

16. Två smärre nästan kva
dratiska, förgyllda beslag, fig. 20 och 21. Orneringen skurit 
igenom bottenytan på det senare. 

17. Kupig bronsskiva med fyra hål, föreningslänk för fyra 
rembeslag, av vilka ett finnes kvar; spår av de övriga. Mitt 
på skivan mellan hålen är i upphöjt arbete ett stiliserat an
sikte med skägg, fig. 22. 

18. Remsölja, simpel av brons. Bygeln av bandformig, 
kantställd ten, rembeslaget av dubbelvikt plåt, baktill hopfäst 
med tvenne nitar. Inuti rester av läderrem. 

19. Dylik sölja med kortare beslag. 
20. Tre rektangulära rembeslag av järn och brons hörande 

till den här ovan under 17 omnämnda bronsskivan. Beslagen 
likna fullkomligt det i samband med skivan omtalade, men 
intet av dessa har spår av undre järnskiva. 

21. Två remsöljor med beslag; ramar och tornar hava 
varit av järn. Av dessa finnas endast obetydliga fragment kvar. 
Beslagen äro av dubbelvikt bronsbleck. 
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22. Liten öppen bronsring. 
23. Åtskilliga järnnitar med runda platta huvuden, belagda 

med bronsskivor. Nitskaftet helt kort, underskivan liten. Sex 
nitar ha sin bronsskiva kvar, men flera av dem sakna skaftet; 
fem eljest mer eller mindre fullständiga sakna bronsskiva, 
7 Va bronsskivor finnas lösa. En fullständig nit är 1,7 cm. 'i 
diam. och 1 cm. hög; en annan resp. 2,t och 0,75. 

24. Två små cirkelrunda flata och 
tunna bronsplåtar. 

25. Grön glaspärla nästan klot-
formig; diam. 0,85, höjd 0,65 cm. 

26. Föremål av bernsten, troligen 
stall till något stränginstrument, fig. 23. 

Det största anträffade fynd från 
ovan anförda brytningstid är onekli
gen skeppet från Oseberg i Slagn sgn, 
Jarlsbergs og Larviks amt, Norge. 
Hundratals föremål av trä, många av 
dem vackert snidade, lågo i ett skepp med en ovan vatten
ytan rikt utsirad köl. Utgrävningen leddes som känt är med 
stor omsorg och energi av professor Gabriel Gustafson och 
publicerades efter hans död i det stora praktverket "Oseberg
fundet"1. Tredje delen av detta, författad av professor Haakon 
Schetelig, ger oss en ingående undersökning av Osebergs-
fyndets ornamentik. Det enastående rika materialet lämnar för
fattaren tillfälle att på ett enligt min uppfattning synnerligen 
förträffligt och slutgiltigt sätt lösa det svåra problemet om 
uppkomsten av den ornamentik, som omkring år 800 började 
i Norden undantränga den gamla inhemska djurornamentiken. 
Sophus Muller har redan i sin gradualavhandling, vilken ut
kom i Aarbeger 1880,2 kallat den djurgestalt, som uppträder 

1 Osebergfundet utgit av den norske stat. Under redaktion av A. W. 
Brogger, Hj. Falk, Haakon Schetelig. 

2 Dyreornamentiken i Norden, dens Oprindelse, Udvikling og Forhold 
til samtidige Stilarter. En .irchsologisk Undersogelse. 
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i den nya ovan omtalade ornamentiken, för "karolingiske löve", 
en åsikt, som jag för min del varken slutit mig lill eller bekämpat, 
emedan jag stått alldeles oviss om hela denna ornamentiks ur
sprung och ej kunnat finna Mullers framställning övertygande. 

Nu har emellertid Schetelig i nyss angivna arbete på ett 
bindande sätt i detalj påvisat, att denna ornamentik härleder 
sig från den karolingiska formvärlden och att det är karo
lingiska lejon som ligga till grund för dessa nordiska, i det hela 
taget synnerligen okonstnärligt uppfattade och utförda djur
gestalter. Han framhåller bland annat, huru de nordiska konst
närerna även försöka sig på att återgiva fristående skulptur, 
vilket framställningssätt varit så gott som okänt i Norden un
der närmast föregående epok, som i stället utmärkt sig för en 
starkt utvecklad ytornamentik, bestående av djurgestalter vi
sande en synnerligen elegant linjeföring. Det hela vittnar om en 
oplastisk och verklighetsfrånvänd fantasi, mynnande ut i en stili
sering, som alltid kommit mig att tänka på den nordiska vers
konstens invecklade och starkt stiliserade uttryck, de s. k. kennin-
garna. Att dessa båda äro nära själsfränder är endast helt natur
ligt och även oemotsägligt. Lika visst är också, att de framhäva 
för den germanska psyken synnerligen karaktäristiska egenheter. 

Professor Schetelig framhåller i sitt arbete, att Osebergs-
skolan lånat dels den fristående skulpturen, dels en viss art 
av ytindelning från västerlandet och då säkerligen från den 
karolingiska renässansen. Vi skola nu undersöka Broa i Halla
fyndet med dessa Scheteligs resultat i tankarna. Vad svärdfästet 
beträffar, fig. 1, så är det uteslutande ornerat i stil III av något 
äldre kynne än vad i övrigt förekommer å de andra föremålen 
i fyndet, vilka höra till hästutstyrseln. Att svärdet är det äldsta 
föremålet i fyndet, styrker således på arkeologisk väg den från 
litterära källor härstammande uppgiften, att svärden voro dyr
gripar, som gingo i arv från far till son. 

Ett av de intressantaste föremålen är beslaget, avbildat å 
fig. 8. Vi se nämligen här ett i hög relief modellerat lejon
huvud, ett motiv förut okänt inom den nordiska konstslöjden 
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liksom även framställningssättet. Med återgivandet av huvudet 
har konstnären jämförelsevis väl gått i land, men djurhuvudet 
krävde enligt hans uppfattning uppenbarligen även en kropp. 
Vid utförandet av denna lämnar honom den västerländska 
formuppfattningen alldeles i sticket, och det hela utformar sig 
på ett från västerländsk synpunkt sett synnerligen tafatt sätt. 
På det ornerade fältet ses en kort hals till vilken tvenne fram
ben omedelbart ansättas. Övre delen av benen svälla ut nästan 
päronformigt just invid djurets bål. Dessa päronformiga delar 

Fig. 4. ' i. Fig. 5. Vi. 

äro å det ena beslaget utsirade med ornering. Kroppen fort
sätter omedelbart i form av en pärlstav, varigenom beslagets 
ornerade yta uppdelas i fyra fält. Dessa äro prydda med den 
djurornamentik, som blivit benämnd stil III. På vardera be
slaget förekomma tvänne djurgestalter så anbringade, att på 
båda sidor om lejonets pärlstavsformade bål finnes en djur
gestalt, som alltså sträcker sig fram även under lejonets fram
ben. Ornamentet är således ej anpassat efter den mindre rums-
indelningen utan utvecklar sig ogenerat av den tillfälliga in
delning som frambenen åstadkomma. 

Två andra beslag, dock ej gjutna i samma form, smyckade 
med nästan fristående modellerade huvuden återgivas i fig. 6 
och 7. Såsom å avbildningarna synes, är huvudet här nästan 
människoliknande, ehuru det nog avser att återge ett lejon. 
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rig. 6. Vi. 

Det är utan någon som helst hals omedelbart anbragt på en 
bål, från vilken ett par nedåtsträckta armar utgår. En blick 
på avbildningarna visar att beslagets yta är uppdelad i flera 
fält genom romboider med insvängda sidor. Vid varje spets å 
romboiden en konisk knopp med flat toppyta. Från beslagets 
ytterkanter skjuter ornamentsdelar in mot romboiderna i samma 
plan som dessa och motsvarande dem till formen. En dylik 
ytuppdelning är alldeles främmande för den inhemska ger
manska konsten, men bottnar i den antika formvärlden och 
hit överförd genom den karolingiska renässansen, som blom

strade i västra Europa i slutet på 700-talet 
och under den tidigaste delen av 800-talet. 

De genom ytuppdelningen åstadkomna 
nedsänkta fälten äro prydda med djurfigurer 
i stil III i ett långt framskridet stadium av 
upplösning. De två nedersta fälten på var
dera sidan om beslagets mittaxel, fig. 6, in
nehålla vardera paret en djurgestalt, som så
ledes sträcker sig under ytuppdelningsorna-
mentet. I vart och ett av de båda översta 

^Éf(f fä'ten är en djurgestalt och en dylik sträcker 
j»)p^ sig å fälten mellan armarna och på vardera 

sidan om dessa, alltså täckande tre fält. Var 
och en av djurgestalterna är klarlagd i fig. 6 a. 

Djurornamentiken å beslaget fig. 7 har 
annat utseende men det hör till samma stil-

* atf 

Fig. 6 a. V». 
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Fig. 7. Vi. 

utveckling som det föregående. I de två nedersta fälten är en 
djurgestalt inpassad på så sätt, att den tvärs över beslaget 
går fram under ytuppdelningsornamentet. De båda fälten när
mast ovan äro var för sig prydda med en djurgestalt. Fälten 
längst upp innehålla en djurgestalt som i likhet med den längst 
ner sträcker sig tvärs över beslaget under en del av en rom-
boid. Dessa djurgestalter äro klarlagda i fig. 7 a. 

Tvenne beslag, det ena avbildat fig. 12, äro gjutna i samma 
form och ornamenten, ehuru graverade, nästan identiska. Be
slagen hava upptill en något rundad form beroende därpå att 
de här avslutas med två mot varandra böjda, 
på långa halsar sittande djurhuvuden med en 
sådan formgivning att de måste hänföras till 
stil III. Ögonen äro upphöjda och vid gra
veringen utsparade. Det rektangulära fältet 
är fyrdelat genom en korsliknande anordning, ^ < 
vars armar äro strierade. Där armarna skulle 
stöta emot beslagets kant äro de vidgade till 
plattor med två insvängda sidor, dessa plat
tor äro i sin ordning prydda med ingrave
rade ornament; på korsets mitt är en åttsidig 
platta med fyra insvängda, motstående sidor, 
även dessa prydda med djupt ingraverade 
ornament. De fyra nedsänkta fälten äro ut
fyllda med djurgestalter en i vart, frilagda i 
fig. 12 a. Ögonen å dessa äro som vanligt Fig. 7a. Vi. 
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markerade genom en fördjupad, ringformig linje. Överallt å 
dessa beslag, där någon jämförelsevis större yta förekommer 
såsom ä de båda stora djurhuvudena och vissa delar av de övriga 

Fig. 8. Vi. 

djurgestalterna, äro små halvcirklar instämplade. Detta är vis
serligen ett något barbariskt drag, men formgivningen å djur
gestalterna ådagalägger såsom mig synes på ett otvetydigt sätt, 
att konstnären tagit synnerligen starka intryck från västerlan
dets konst d. v. s. den karolingiska renässansen. 

Den sista perioden inom den germanska djurornamenti
ken utmärker sig genom djurgestalter som mer och mer upp
lösa sig i ett linjespel Det hela är sä behandlat, att det bil
dar ytornament i detta ords allra strängaste bemärkelse. Men 
den konstnär som gjort nu avhandlade beslag, fig. 12, har all
deles oemotsägligt tagit starka intryck från den karolingiska 
konsten, enär han danar sina till stil III hörande djurgestalter 
på ett sådant sätt, att man märker huru han blivit påverkad 
av västerländska reliefer. 
Han låter alla sammanhän
gande och jämförelsevis 
större ytor i djurkropparna 
liksom välla upp från bot
tenplanet i en rundad form, 
varigenom han får sitt or
nament att i någon mån FlS- 9- '*• 
verka relief, ehuru han här ej låter bottenplanet framträda så
som yta, vilket däremot är fallet å beslagen fig. 5 och fig. 10. 
Konstnären har varit så livligt besjälad av sin önskan att kraf-
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ligt få fram ornamentens relief, att han i sin iver att riktigt låta 
rundningen framträda arbetat för djupt så att bottenplanet på 
flera ställen blivit genomskuret. Delta resultat saknar visser
ligen varje praktisk betydelse. Emel
lertid synes det som om det likväl 
generat konstnären, emedan han på 
några av beslagen såsom, 12, 17, 
19 och 20, redan på förhand gjutit 
dem tjockare på de ställen, där 
han tänkte anbringa dylik ornamen
tik, vilket dock ej hindrat honom 
när han riktigt kom i farten att trots 
förtjockningen skära igenom botten
planet även å dessa. Då han vid
tager en sådan åtgärd som den att endast å de ställen, där han 
tänkt anbringa djurornamentik göra plattan tjockare i stället för 
att låta hela beslaget erhålla grövre dimensioner, synes mig 

detta antyda att materialet vid 
denna tid måst hava varit syn
nerligen dyrbart. 

Ett beslag med en stark sned
sida återgiver fig. 13. Även detta 
är uppdelat i fyra fält genom ett 
kors med strierade armar, snar-

likt det å föregående be-

Fig. 10. Vi. 

Fig . 11. i i. 

• r^Kr 

frV 

slag. Varje fält innehål
ler en djurgestalt. Alla 
fyra djuren äro klarlagda 
i fig. 13 a. Fastän utförda 
i mindre hög relief än de 
närmast förut omtalade, 
hava de likväl ögonen 

upphöjda och åstadkomna genom vid graveringen utsparad yta. 
Beslaget, avbildat å fig. 14, ej fullt rektangulärt. Även detta 

är genom ett korsliknande ornament med strierade armar upp-

Vt 
T* 

Fig. 11 a. Vi. #f 
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delat i fyra fält med en djurfigur i vart och ett av dem. Djur-
figurerna klarlagda i fig. 14 a. 

Ett ej fullt rektangulärt beslag, fig. 15, genomett kors med 
strierade armar delat i fyra fält. I vart 
och ett av de par av dessa, som ligga 
utmed beslagets långsidor en djurge
stalt, båda klarlagda i fig. 15 a, löpande 
under korsets mindre arm. Djurens bålar 
äro ovanligt sammanhängande och del
vis försedda med en inre konturlinje. 
Utmed bröst- och maglinjer äro små 
stämplar anbragta, ett par sådana även 
på halsen. Ögat är här liksom på så 
många andra beslag av denna konstnär 
upphöjt. Låret är särdeles välmarkerat 

lg' '" och betäckt med instämplade små halv

kretsar. Korsarmarna vidga sig till små plattor, där de sätta an 
mot beslagets ytterkant. Dessa plattor äro ornerade. 

Till de intressantaste beslagen höra onekligen de som äro 
avbildade i fig. 18 och 19. Såsom å avbildningarna synes, äro 
de rektangulära och plana samt uppdelade i fem fält i det att 
i mitten är ett litet och runt plan vilande på korsningspunk
ten av de fyra pärlstavarna. I två av fälten äro synnerligen 
upplösta djurgestalter i stil III, klarlagda i fig. 18 a. Det tredje 
fältet utfylles av detaljer till en djurgestalt i «>--Ö &>-
stil III och det fjärde av en knut rikligt för
sedd med sådana långa flikar som äro karak
täristiska för stil III. Orneringen i alla dessa 
fyra fält alltså utförd i stil III. Det runda 
fältet fylles däremot av en djurgestalt, som 
är alldeles främmande för den gamla ger
manska djurornamentiken. Vi uppfatta ge
stalten lättare om vi jämföra den med den å det runda fältet å 
beslaget, fig. 11. Det är ett fyrfota djur som med varje fot eller 
tass stöder mot eller griper om den upphöjda ram som be-

12 a. Vi. 
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gränsar fältet. Djurets huvud å fig. 11 är sett i profil och å 
fig. 18 en face och det senare försett med en liten grupp av 
flikar, sannolikt lånade från stil III. Under denna djurgestalts 
vidare utveckling inom nordisk ornamentik 
erhåller huvudet i regel ett dylikt utsprång 
vanligen liknande en lång spetsig topp
mössa. Så är t. ex. förhållandet med åtmin
stone tvenne av djurbilderna å fig. 11. Det 
blir lättare att uppfatta gestalterna om man 
jämför dem med dylika å det gotländska 
dosformiga spännet, avbildat å fig. 24. Upp
märksammas bör att konstnären ej söker 
täcka ytan med dessa djurgestalter på sam
ma sätt som han gjorde med de rent ger
manska ornamenten. 

Sammanfatta vi resultaten av föregå
ende detaljundersökningar, framgår obe
stridligen av dessa, att den konstnär, som 
utfört nu beskrivna ornamentik står på alldeles samma plan 
som de konstnärer, vilka sysslat med och satt sin prägel på 

de rika skatterna i Osebergsfyndet. Att före
målen i fyndet från Broa i Hälla äro alster 
av en och samma man synes mig omedelbart 
framgå av den ensartade prägel som vilar 
över dem. De se ej ut att vara tillfälligt hop
plockade från skilda häll och dä de därjämte 
så att säga bilda ett garnityr torde deras ge-

\Wm^ f^Wé mensamma ursprung vara höjt över allt tvi-
, ^ L J ö 9*3fä] vel- '-)en konstnär s o m tillverkat dem kände 

väl till den bortdöende germanska djurorna
mentiken, men står uppenbarligen även un
der stark påverkan av en alldeles främmande 

kultur. För min del tror jag att denna konstnär av en eller annan 
anledning besökt västra Europa och där blivit gripen av den 
spirande renässansen. Dessa intryck synas i själva verket hava 

Fig. 13. Vi. 
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varit sä djupgående, att jag nästan känner mig frestad att säga 
att han studerat konsten i västerlandet. Det är framför allt 

hans försök till relief 
som i detta hänseende 
påverkar min uppfatt
ning. En sådan omvand
ling av uttrycksmedel, 
som den vi hos honom 
funnit, förvärvar man 
näppeligen endast ge
nom autopsi; här krä-
ves nog en hel del för
sök under ledning för 

Fig. 14. Vi. Fig. 14 a. Vi. att en nordbo med de 

Fig. 15. Vi. 

'*bv*^ W£ 
Fig. 15 a. Vi. 

Fig. 16. V»- Fig. 17. Vi. 

förutsättningar, som vid denna tidpunkt förefunnos skulle kunna 
nå fram till de resultat som denna konstnär vunnit. 

I detta samband skulle jag vilja betona, att Schetelig på-
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visar hurusom vid kungsgården, där den bodde som fått sin grav 
redd i skeppet vid Oseberg, en hel del konstnärer voro sam
lade och här mottogo den 
ena uppgiften efter den an
dra, varigenom prakten ö-
kades på gården. Härav dra
ger han den slutsatsen att 
de som utövade ornerings-
konsten voro kringvand
rande konstnärer.som togo 
tillfälliganställning vid den 
gård där de bästa villkoren 
bjöds dem och där det 
mesta arbetet var att vänta. 

Fig. 18. V Fig. 18 a. Vi. 

Således en parallell till de kringvandrande skalderna, vilket 
allt överensstämmer med konstens natur att framträda där, varest 
kampen för brödfödan ej helt upptager sinnena och förbrukar 
all energi. 

När jag år 1913 återkom till Statens Historiska Museum 
påbörjade jag en undersökning av de s. k. selbågarna av brons 
från vikingatiden. Ämbetsgöromälen voro dock så talrika att jag 
aldrig hann nedskriva resultaten av detta mitt arbete, men jag 
hann dock så långt att jag personligen blev övertygad om att 
dessa selbågar hade blivit tillverkade i mängd å vissa platser och 

Fig. 19. Vi, 

ii. .«\ t i 

Fig. 20. Vi. 

sedan såsom handelsvara blivit spridda vida omkring. Från att 
vara avsedd endast för beställaren omvandlades produktionen till 
en sådan för allmän försäljning, vilket i viss mån kan bidraga att 
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förklara, huru den inhemska djurornamentiken så hastigt kunde 
försvinna. De äldsta arbetena prydda med den nya ornamentiken 

synas i allmänhet vara långt bättre utförda 
än de som tillkommit senare även om det 
finare utförandet kan bero på att de till
verkats av en större konstnär. Dessa äldre 
erinra ännu om den inhemska ornamenti-
kens omsorgsfulla för att ej säga kärleks-

F , g 2[- 'u fulla utförande av alla detaljer. De senare 
bära alltför tydligt spår av en intresselös massproduktion. 

Men den nya ornamentiken förde ej blott de främmande 
djurgestalterna med sig. Det synes mig som om ytuppdelningen 
även fortlevat, åtminstone å sådana föremål som de ovala spänn
bucklorna. På de s. k. selbågarna däremot förefinnes ingen yt-
uppdelning. Upphörde den förnäma och i viss mån om hög 
kultur vittnande eleganta linjeföringen i den gamla inhemska 
djurornamentiken, så utvecklade sig den nya i stället i hög 
grad mot den prakt, som utmärkte den senare vikingatiden se
dan nordborna kommit i livligare förbindelse med de högt slåen

de västerländska folken. 
I det föregående är 

det framhållet, huru de 
nya djurgestalterna aldrig 
helt täckte den ornerade 
ytan, utan huru denna 
framträdde mellan dessa. 
Detta förhållande uppstår 
med nödvändighet i följd 
av den form som givits åt 
djurgestalterna, då dessa 
sträcka ut sina ben för att 
med tassarna gripa om 

Fig. 22. Vi. någon del av den omgi

vande orneringen. När bottenytan sedan borttages mellan djur-
geslalterna bildar orneringen i sin helhet så att säga ett nät. 



Qmmnp 

Fynden frän Broa i Hälla, Gotland. 205 

Detta anbragtes sedermera på föremål med en glänsande för
gylld metallyta. Härigenom åstadkoms onekligen en livligare 
och praktfullare verkan än om orna
menten varit direkt anbringade på 
denna. Denna anordning förekom
mer företrädesvis å de dubbelskaliga 
ovala spännbucklorna och förlänade 
dem säkerligen såsom nya ett syn
nerligen praktfullt utseende, vilket 
förklarar att de blivit de dåtida 
nordiska kvinnornas mest omtyckta 
smycke. F'g- 23- Vl-

Något av det intressantaste i fyndet är onekligen bern-
stensföremålet avbildat fig. 23. Det måste såsom "stall" hava 
hört till ett strärtginstrument. 
Såsom å bilden synes hardet 
varit avsett för fyra eller sex 
strängar. Hurudan! kan dä 
det instrument hava sett ut, 
som den avlidne haft med 
sig i graven? 

För att få någon aning 
om detta måste vi då se 
oss omkring bland de in
strument, som ännu leva 
kvar bland vår allmoge eller 
åtminstone intill senaste tid 
varit kända av dem. Jag vill 
minnas att det var professor 
Lithberg, som först fäste min 
uppmärksamhet på den est
ländska tallharpan i detta 
samband.1 Tallharpan be- Fig. 24. Vi. 

1 Se närmare om detta instrument hos Otto Andersson, Sträkharpan 
i Etnologiska studier tillägnade Nils Edvard Hammarstedt. 

14 — Fornvännen 1922. 
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traktades fordom som ett nationalinstrument på Wormsö. Den 
hölls högt i ära och trakterades av var man. En dålig karl var 
den, som icke "gult festo slå på", som Wormsöborna sade (nyss 
citerade uppsats sid. 120). Gotlänningarna göra sig än i dag 
gällande som en musikalisk befolkning och detta fynd visar 
hän på att denna begåvning gått i arv under en lång följd av 
generationer. Att en så rik man som den vilken haft med sig 
i graven all den prakt, vi här ovan skildrat, därjämte fört med 
sig även sin "harpa" vittnar om att både han själv och hans 
omgivning satt mycket värde på instrumentet. Andersson an
för i nyss citerade uppsats, att enligt en gammal brittisk ur
kund ansågs den ej som en gentleman, vilken ej ägde och 
kunde traktera en harpa. 

Tack vare att "stallet" varit av bernsten har det bibe
hållit sig intill vår tid och givit oss en förut ej anad inblick 
i livet under denna avlägsna tid. Vi lära känna den rike och 
mäktige krigarn även såsom utövare av den musikaliska kon
sten, en kombination som under medeltiden synnerligen ofta 
upprepade sig t. ex. i trubadurerna, liksom vi även vid de 
medeltida furstehoven finna alla möjliga konstutövare bundna 
vid furstens person, vilken särskilt gynnade och beskyddade dem. 

Skibsgruppene paa helleristningene fra 
Berga-Tuna og fra Aspeberget. 

En parallell. 
Av 

JUST BING. 

istningen pa Berga-Tuna, som Dr B. Sehnittger ny-
lig har publiceret i Fornvännen, har flersidig in
teresse. Den fylder et hul i helleristningsgeografien, 
den er den förste fäste helleristning i Söderman

land. Efter öksenes form henförer Dr Sehnittger den til be
gyndeisen av bronsealderens andre eller slutten av den förste 


