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Om uppkomsten av stil II. 
Av 

G U N N A R E K H O L M . 1 

,lltsedan Hans Hildebrand i en år 1876 framlagd 
uppsats2 fäst uppmärksamheten på de klassiska 
förebilder, till vilka den nordiska djurornamen
tiken måste anses återgå, har diskussionen pend

lat mellan betonandet av främmande impulser och det mot
satta hävdandet av stilens rent germanska ursprung. Såsom 
fullödiga uttryck för dessa motsatta åskådningssätt kommo 
under det följande årtiondet Sven Söderbergs3 och Sophus 
Möllers4 arbeten. Till dem fogar sig efter ytterligare ett decen
nium Bernhard Salins Thierornamentik5 såsom den syntetiska 
och fullkomnande avslutningen. 

Diskussionens nästa fas, som kan dateras från Osebergs-

1 Nedan framlagda synpunkter överensstämma med docent N. Åbergs 
i Fornvännen 1922 intagna uppsats Stil II i påvisandet, att nämnda stil 
föreligger in nuce redan pä kontinenten, i det allmänna betonandet av de 
sydgermanska inflytelserna, i understrykandet av Qammertingenfyndets stora 
betydelse för frågans belysande samt vidare i vissa detaljer, exempelvis 
parallelliseringen av Lindenschmit, IV, Pl. 29:1 med vissa relicfprydda Ven-
delplätar. Det bör därför nämnas, att föreliggande uppsats utgör en resumd 
av ett föredrag ä seminariet för nordisk fornkunskap vid Uppsala Universitet 
vårterminen 1921. 

2 Djurtyper i den äldre nordiska ornamentiken. Tidskr. f konst o. 
konstindustri 1876. 

3 Om djurornamentiken under folkvandringstiden. Ant. Tidskr., 
D. 11:3, 1893. 

4 Dyreornamentiken i Norden. Aarbeger f. nord. Oldkynd. 1880. 
s Die alt germanische Thierornamentik. Stockh. 1904. 

Överstycket: djurfigur från Aloppe-fyndet, lerkärlsornament frän skånsk gånggrift. 

1 —Fornvännen 1923. 
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materialets begynnande bearbetning, visar motsättningarna be
tydligt avtrubbade, ehuru de gamla frontlinjerna alltjämt kunna 
skönjas. Det är Haakon Shetelig,1 som nu står som förkämpen 
för läran om kontinuiteten inom den nordiska ornamentikens 
utveckling, sekunderad av Nils Åberg,- under det att J. Brond-

il 

Fig. 1. Stora Ihre, Helvi sn. Vi. 

sted3 med lärdom och skarpsinne söker efter de främmande 
inslagen i väven. En förmedlande ställning intar Sune Lind
qvist,4 som visserligen framhåller betydelsen av de främmande 
inpulserna, men samtidigt starkt betonar de nordiska folkens 
egna insatser i utvecklingen. 

Med hänsyn till ymnigheten av den i ämnet flödande 
litteraturen kan det förefalla hopplöst alt för närvarande söka 
komma med nya synpunkter i diskussionen. Något försök i 
denna riktning skall icke heller göras i föreliggande uppsats. 
Här kommer endast att prövas, om ej en mer ingående gransk-

1 Dronning Aasas Kunstnere. Kunst og Kultur 1918. — Dens., Ose
bergfundet. Bd 3 (1917). 

3 Stil III och Jellingestil. Fornvännen 1921. 
3 Nordisk og fremmed Ornamentik i Vikingetiden. Aarbeger 1920. 
4 Den svenska folkrandringsstilens uppkomst. Rig 1919. 
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ning av materialet tilläventyrs kan lämna närmare upplysnin
gar om förloppet vid uppkomsten av Salins stil I och II, och 
särskilt av den sistnämnda, vilken Lindqvist betecknar såsom 
den specifikt svenska. 

Under hänvisning till motsättningarna mellan de svenska 
och norska kulturförhållandena under äldre järnåldern gör 
Lindqvist gällande, att även de båda nämnda folkvandrings-
stilarna äro uttryck för divergensen mellan det väst- och öst
nordiska området. Stil II är att betrakta såsom en syster, "låt 

Fig. 2. Bjärs, Hejnums sn. 1jt. 
Efter Eckhoff och Arne. 

vara senare mognad", och ej en dotter av stil I. Han tvekar 
ej "att i de två konstarterna se uttryck för en länge bestå
ende motsättning mellan den konstnärliga läggningen och 
traditionen hos de två folk, som alstrat dem". 

Utan ingående pä den vanskliga frågan, i vad mån de 
båda folkens konstnärliga läggning spelat in, skall här något 
närmare skärskådas uttalandena om de båda stilarnas olika 
orientering. Beträffande stil I skulle kunna hänvisas till det 
svenska områdets fyndlöshet, och på grundval härav mot fram
ställningen riktas den sedvanliga varningen för argumenta 
e silentio. Den kända, även av Lindqvist berörda fördelningen av 
de fåtaliga svenska stil-I-fynden till Norrland torde dock svår
ligen kunna tolkas på annat sätt än som ett stöd för den väst
nordiska härstamningen. Stil I växer ju fram ur den starkt bar-
bariserade, senklassiska konststil, som haft sin spridning "allt-
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ifrån Balkanhalvön till Belgien".1 De förbindelser, som från 
Västeuropa förde dessa stilelement till Norden, finna där sitt 
påtagligaste uttryck i de till över ett 30-tal uppgående stora, 
präktiga bronskittlarna, vilka tillhöra det tidsskede, som före
går stil I. Dessa kärls uppträdande i Norrland har, säkerligen 
med rätta, tolkats såsom verkan av handels- och kulturförbin
delser med Norge. Samstämmigheten i spridningslinjerna för 

de nämnda bronskärlen och för 
smyckeformer med stil I kan icke 
gärna tolkas annat än som ett 
bestyrkande av teorierna om den
na ornamentiks västnordiska ur
sprung. Och antingen man för
lägger stilens mognadsstund till 
mitten av 400-talet'2 eller ett par 
årtionden senare, vill man gärna 
sammanställa denna kraftyttring 
av den nordiska stildaningen med 
den avmattning i förbindelserna 
med Västeuropa, som visas av de 

ovannämnda bronskärlens frånvaro i det framskridna 400-falets 
gravar. Möjligen står denna avmattning i sammanhang med 
det avbrott i utvecklingen, som i Belgien och Nordfrankrike 
är en följd av den frankiska expansionen från början av del 
femte århundradet.3 

Det förefaller sålunda, som skulle Lindqvists uppfattning 
av stil I i sina allmänna drag4 vara riktig. Däremot torde hans 
framställning av stil II i en del punkter kunna diskuteras. An
gående de närmare omständigheterna vid dess uppkomst göres 
gällande, att den utgör en på svensk botten skedd samman-

Fig. 3. Gammertingen.'/i-
Efter Gröbbels. 

1 Almgren, Det runristade guldhornets datering (Namn och Bygd 
1914), s. 221. 

2 Almgren, anf. arb., s. 211. 
3 Almgren, anf. arb. 
4 Angäende enskildheterna, jfr Åberg i Fornvännen 1922, s. I ff. 
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smältning av den från Norge via Norrland invandrade stil I 
och den från sydgermanskt område kommande bandornamen
tiken samt de från samma håll härrörande kantbeslagen i form 
av fågelhuvuden. Gentemot Sophus Mullers benäm
ning "den gotländske Stil" opponeras under hänvi
sande till de på fastlandet och framförallt i Uppland 
gjorda fynden. 

Med erkännande av det berättigade i opposi
tionen mot Mullers terminologi kan dock åtskilligt 
framhållas, som talar för att Gotland vid denna 
ornamentiks tillblivelse spelat en icke obetydlig roll. 
I denna riktning pekar redan Gotlands fyndrikedom, 
och som ytterligare ett stöd härför kan påpekas om
ständigheten, att grannön Bornholm är den enda pro
vins i det nutida Danmark, som har att uppvisa 
ornamentik i stil II. 

Göres det gotländska materialet till föremål för 
en närmare granskning, träda i dagen en del om
ständigheter, som synas bekräfta denna förmodan. 
På Gotland finna vi dels ren bandornamentik, dels 
former av stil II, som stå i en viss motsägelse till 
det mesta av samma art, som möter oss på fast
landet genom en grövre och, såsom det förefaller, 
typologiskt mindre utvecklad stil (fig. I).1 Vidare mär
kes, att i nära samband med denna ornamentik upp- Fi„ 4 

träda en hel rad former, som förut varit okända Gammer-
inom det gotländska materialet och därför göra in- I ingen- l / l-

Efter 

tryck av importgods. Hit höra fyrkantiga remkors- Qrobbeis 

ningsbeslag, platta remändebeslag, runda skivor med 
genombrutet mönster, små slevar med silbotten m. m. Åter
kommande i ett dussintal fynd äro vidare fragmenten av rund-

1 Detta beslags ornamentik — korsmönster med löst påhängda huvu
den, lär och fötter — kan lämpligen jämföras med den fullt utbildade stilen 
i Thierornamentik, fig. 545—547. 
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bukiga, av mycket tunt gods förfärdigade bronsspann med tre
kantiga fästen för hanken (fig. 2). 

Av särskilt stor betydelse äro de nämnda kärlen. Deras 
form utvisar en nära överensstämmelse med de ovan omtalade 
i Norge och vissa trakter av Norrland uppträdande brons-
spannen. Dock äro de gotländska kärlen mera rundbukiga, 
och i fråga om godsets beskaffenhet äro de, såsom framgår 
av det i regel ytterligt fragmentariska tillstånd, vari de upp
träda, mycket underlägsna de äldre. Denna sistnämnda om
ständighet kunde möjligen tolkas såsom en antydan om att 
kärlen äro inhemska produkter. Även om detta vore förhållan
det, kunna de dock omöjligt lösgöras från förbindelsen med 
de äldre spännen, vilka enstämmigt betecknats såsom impor
terade från Västeuropa. Kärllypen måste i varje fall betraktas 
såsom införd och sålunda i likhet med de ovan uppräknade 
nyuppträdande formerna tolkas som elt vittnesbörd om främ
mande inflytelser. 

Vid sökandet efter utgångspunkten för dessa nya ström
ningar måste med hänsyn till Gotlands geografiska läge den 
europeiska kontinenten i främsta rummet komma i åtanke. 
Den nu uppträdande bandornamentiken pekar närmast mot 
sydliga delen av fastlandet, under det att de nämnda brons-
spannen antyda, att det är något område, där de västeuro
peiska inflytelserna göra sig gällande. Det är sålunda snarast 
mot Syd- eller Sydvästtyskland man efter en översikt av ma
terialet är böjd att rikta sina blickar. 

I ett sedan länge publicerat fynd från Gammertingen i 
Hohenzollern1 är det också, som vi anträffa en rad av forn-
saksformer, som tydligen stå i direkt samband med de nämnda 
på Gotland uppträdande nyheterna. Här finna vi sålunda en 
fullständigt identisk kärltyp, vidare remkorsnings- (fig. 3)2 och 

1 Gröbbels, Der Reihengräberfund von Gammertingen. Miinchen 1905. 
2 Dylika "trappformigt pyramidala beslag" förekomma enligt Stjerna 

(Ant. Tidskr., d. 18:1, s. 258) pä Bornholm, Gotland och i Västergötland. 
Härtill kan nu läggas även Södermanland (Bidr. t.Söderm. äldre kutturhist., 
XVI. s. 55, fig. 32). 
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remändesbeslag (fig. 4) samt runda, genombrutna skivor — 
allt nära överensstämmande med det gotländska materialet. 
Vad ornamentiken beträffar, möta oss i Gammertingen pres
sade bleck med dels rena bandornament, dels dylika, försedda 
med löst tillfogade fötter och djurhuvuden, delvis i stil II. 

Den slutsats, som närmast kan dragas av här framlagda 
redogörelse för Gammertingenfyndet, är att Lindqvists ovan 
refererade framställning av uppkomsten av stil II knappast 
kan vara fullt riktig. Det är ej i Sverige, som kombinationen 
av olika beståndsdelar — bandornamentik och djurhuvuden — 
har skett, utan stil II föreligger in nuce redan på kontinenten. 
Sin högsta blomstring når denna stil på det östsvenska fast
landet, men de främmande förebilderna kunna icke förbises, 
och icke heller den viktiga roll, som av allt att döma Got
land spelat såsom mellanhand. 

Mot de här framlagda synpunkterna på frågan skulle möj
ligen kunna riktas invändningen, alt den stilistiska påverk
ningen gått i den motsatta riktningen, och att de ornerade 
blecken i Gammertingen stå under inflytande från Norden. 
Häremot talar dock för det första den ovan påvisade omstän
digheten, att materialet för övrigt visar en strömning från söder 
till norr. I samma riktning pekar även en närmare stilistisk 
granskning av Gammertingenfyndets ornamentik. Den här upp
trädande djurstilen visar sig vara en sådan i särdeles ofull
gånget skick, närmast att karaktärisera såsom bandflätning med 
oorganiskt tillfogade djurhuvuden, av vilka en del otvivel
aktigt måste betecknas såsom tillhörande en simpel stil II. 
Att denna ornamentik icke kan uppfattas såsom någon de
genererad avkomling av den nordiska stil II utan tvärtom 
måste betraktas såsom utgångspunkt för denna, framgår av 
det tyska fyndets kronologiska förhållanden. Såsom Gröbbels 
gör gällande, tillhör nämligen den rikast utstyrda graven, vari 
representanter för här behandlade typer äro funna, gravfällets 
äldre del och bör tillskrivas 500-lalet. 

Det torde sålunda få anses ofrånkomligt, att det sydger-
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manska inslag i stil II, varmed även Lindqvist räknar, måste 
ha varit betydligt starkare, än han antar. I analogi med Lind
qvists egen uppfattning av förloppet vid uppkomsten av stil I 
— de västeuropeiska strömningarnas befruktande inflytande — är 
man snarast böjd att i stil II i främsta rummet se verkningarna 
av en från ett mera östligt och sydligt område utgående kul
turström, som sköljt över den svenska östkusten och framför
allt Gotland, men som icke synes i någon större utsträckning 
ha nått fram till Norge, att döma av de här fullkomligt felande 
fynden av yngre bronsspann.1 De båda äldre folkvandrings-
stilarnas olika orientering skulle således i främsta rummet 
vara att tillskriva skiljaktliga kulturpåverkningar.2 

Över förhållandet mellan stil I och stil II vilar sedan gam
malt ett visst dunkel. Enligt den gängse föreställningen har 
stil I mot slutet av 500-talet degenererat och småningom bort-
dött för att i stil II uppstå i förklarad gestalt. Denna tämligen 
svävande förklaring hava Åberg och Lindqvist sökt giva en 
närmare utformning, den förre genom att underkasta materi
alet ett ingående typologiskt studium, den senare genom hän
synstagande till de svenska och norska folkens olika psyke. 
I föreliggande uppsats slutligen har ett försök gjorts att bi
draga till frågans belysande genom att klarlägga handelsvägar 
och kulturförbindelser. 

1 Enligt benäget meddelande av professor Haakon Shetelig. 
2 Sedan denna uppsats föreligger utarbetad, utkommer ett nytt arbete 

av docent Lindqvist (Fornvännen 1922, s. 166 ff.), där synpunkterna pä 
problemet i mycket närma sig de här framlagda. 


