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från brons- till järnåldern och fram lill omkring Kr. f. är ytterst fyndfattig; 
den stora utvandringen ifrån Själland bör falla vid bronsålderns slut. En 
möjlighet skulle emellertid, som dr Ernst Petersen1 framhållit, vara, att 
silingarna utvandrat ifrån Själland först omkring Kr. f. Emellertid tyder 
heller intet i det arkeologiska materialet på en större utvandring ifrån Själ
land vid denna tid — det är i stället nu, som ön börjar bli rikare — och de 
arkeologiska överensstämmelser, som Petersen räknar med för Själland och 
silingarnas område i Schlesien under det första århundradet e. Kr. f., synas 
mig icke tillräckliga. 

Sedan v. Richthofens artikel redan blivit satt, har Kossinna i Mannus 
1929 sid. 233 ff. publicerat en uppsats "Die Wandalen in Nordjutland". 
Efter en mycket värdefull utredning, vari han i anknytning till vissa av sina 
tidigare uttalanden vill visa, att keramiken (och enklare järnföremål) fram
för allt i mellersta, men även i norra Jylland under första århundradet e. Kr. 
f. visar mycket nära släktskap mod den i Schlesien från sistnämnda tid, men 
därjämte även från sista århundradet f. Kr. f., drar han den slutsatsen, att 
det skulle ha ägt rum en invandring av schlesiska vandaler till mellersta 
och i någon mån norra Jylland under tiden cirka 30 f. Kr. — 25 å 30 e. Kr. 
Emellertid är det efter v. Richthofens utredning tydligt, att överensstämmel
serna med Schlesien föreligga redan i det jylländska — huvudsakligen 
nordjylländska — materialet från det sista århundradet f. Kr. f., varför 
det synes naturligare att med denne anse den ursprungliga källan vara 
Nord-Jylland och att vandalerna utvandrat därifrån till Schlesien under 
tiden 150—100 f. Kr. f. 

Birger Nerman. 

Acta angående Källunge-flöjeln. 

Protokoll vid Källunge kyrkoråds samman
träde i prästgården onsdagen den 16 juli 1930. 
— Närvarande utom ordf. herr K. F. Broan-
der, Jakob Olofsson oeh B. Nyströra samt pro
fessor Johnny Roosval. 

§ 1. 
Man skullo rådgöra om kyrktlöjelns placering. Förhistorien är följande. 
När gamla kyrkspiran, för att ersättas med en ny, den 11 :e d:s nedtogs 

av tjärsmörjaren (Andersson fr. Ganthem), befanns flöjeln vara mycket 
gammal med sina ålderdomliga ornament på brons eller koppar. Den var 
också i behov av reparation, i det att gångjärnen, tydligen påsatta i senare 
tid, voro starkt upprustade. Undertecknad ordf. anmälde genast pr tel. saken 
för riksantikvariens ombud Alfred Edle, som skullo följande dag bese 
flöjeln hos kopparslagare Söderberg i Visby, där flöjeln skullo inlämnas 

1 P e t e r s e n , E., Die Wandalen im Spiegel der ostdeutschen Boden-
fundo (i Volk und Rasse 1929 sid. 37 ff.). 
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Fig. 145. Källungeflöjelns ena sida i dess nuvarande skick med de sommaren 
1930 påsatta järnbeslagen. Foto: Nils Azelius. 

för reparation genom kyrkovärd Jakob Olotssons försorg (han höll f. ö. 
på att bli överkörd av en lastbil där nere i vägkröken vid Bölungs, då 
han med flöjeln i ena handen skulle cykla hem). På grund av något miss
förstånd blev emellertid flöjeln ej besiktigad av Edle förrän tisdagen den 
15/7, och samma dag kl. 3 e. m., just som flöjeln och spiran skulle av 
Skäggstäde Enar i bil forslas hit till reparatörerna, som otåligt väntade på 
att få sätta upp spiran igen, kom telefonbud från professor Roosval, som 
i sista stund satts i tillfälle att bese flöjeln, att denna vore av sådan ålder 
och märkvärdighet, att den borde hållas tillgänglig för närmare studium och 
följaktligen icke åter uppsättas på kyrkans tornspira. 

För att rådgöra ooh besluta om flöjelns framtida placering sammanträdde 
nu rådet i prästgårdens sal kl. 5 e. m. — Först demonstrerade prof. Roosval 
flöjeln, som han denna dag medförde i sin bil, och visade dess vackra, 
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Fig. 146. Källungeflöjelns andra sida. 
Foto: Nils Azelius. 

ålderdomliga ornamenter (drakslingor och på ena sidan en orm i strid med 
ett lejon), som tydde på en mycket hög ålder, sannolikt början av 1000-talet; 
den företedde mycket påfallande likheter med den hittills enda i Sverige 
funna flöjeln av samma typ, nämligen den av f. r iksant ikvarien Salin 
undersökta Söderala-flöjeln från Hälsingland. Professorn framkastade också 
ett par alternativa hypoteser om flöjelns u r s p r u n g : den sneda vinkeln vid 
flöjelns fästsida lydde p l all den ursprungligen suttit på en lutande mast 
(möjligen ett vikingaskepp), men ormen oeh lejonet liknade en ej ovanlig 
kristen symbol. Även på flöjelns spets stod ett lejon med tredelad, uppåt 
böjd svans. A flöjelns svängda underkant s<'s ell antal sina hal, som tydligen 
tjänat till fäste för hängprydnader. — Denna varkra, av åldern ärggröna 
bronatingeet förklarades nu av prof. K. vara nv sa enastående art och värde, 
att man ej bör genom en ateruppsättning riskera dess förstörelse, utan att 

24 — Fnriivännen 1930. 
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den borde "stanna nere på jorden"', tillgänglig för forskningen;'han föreslog 
slutligen, att den skulle av församlingen deponeras i Gotlands fornsal. 

Kyrkorådet tackade genom ordf. prof. Roosval för de intressanta upp
lysningarna rörande flöjeln samt överlade nu angåonde lämpligasto place
ringen av detta värdefulla fornminne. Ordf. uttalade, att rådets närmaste 
tanke nog vore den att man helst ville fullfölja vad som först avsågs, 
nämligen åter uppsätta flöjeln på sin gamla plats, sedan nya gångjärn 
pånitats i st. f. de gamla rostiga; men att likväl, med hänsyn till flöjelns 
stora antikvariska värde, den vetenskapliga forskningens berättigade in
tressen borde tillgodoses sålunda, att flöjeln tills vidare icke uppsattes ä 
spiran, utan ställes — tillgänglig för påseende — antingen i kyrkan eller i 
Gotlands fornsal, i varje fall först i kyrkan under någon längre tid, så 
att församlingens egna medlemmar få tillfälle att se på nära håll sin märk
värdiga kyrkflöjel. Häri instämde hr K. F. Broander och övriga med
lemmar av rådet. Man tänkte sig att den gamla järnspiran kunde ställas 
t. ex. i stengolvet norr om altaret, ehuru man var medveten om den risk som 
kunde ligga i att flöjeln vore så lätt tillgänglig för besökande. 

Prof. Roosval anmälde, att han låtit göra och i dag medtagit en ny kop
parflöjel av samma mått som den gamla; årtalet 1930 skulle stansas ur enligt 
prof. R:s ritning. Rådet förklarade sig med tacksamhet mottaga gåvan, 
särskilt därför att på detta sätt ingen som helst kostnad vållades försam
lingen och sålunda åtminstone icke den anledningen förelåge till missnöje 
med ombytet. 

Efter allt detta beslöt nu rådet: 
1) att beträffande tiden intill d. 15 sept. d. å. deponera flöjeln i Gotlands 

fornsal för forskningsändamål; 
2) att rörande framtida placering uppskjuta avgörandet till hösten; 
3) att nu låta göra en ny järnspira, i likhet med den gamla, att uppsättas 

å den nya träspiran av furu. 
Prot. Roosval lovade att i september hålla offentligt föredrag i Källunge 

kyrka om den gamla kyrkflöjeln. 

Källunge den 22 juli 1930. 
Axel Klint. 

Ordf. 
Justerat: 

K. F. Broander. Jakob Olofsson. 

Till kyrkoherde Klints sakrika oeh tydliga kyrkorådsprotokoll, som han 
varit vänlig ställa till vårt förfogande, skall undertecknad, på uppmaning 
av Fornvännens redaktör, foga några upplysningar. 

Kandidat Edle hade genom tjänsteresor för andra vetenskapliga ändamål 
i "Gotlands-Fondens" uppdrag hindrats alt so flöjeln förr än, som protokollet 
säger, just då reparatörerna otåligt väntade på alt sätta upp den på torn
spiran. Han ringde omedelbart lill mig, framhållande alt föremålet vore 



Smärre meddelanden. 371 

av synnerlig betydelse. Jag bilade genast till staden, såg flöjeln, och, att 
jag hade en upplevelse i kopparslagarens lilla butik på Hästgatan vid åsynen 
av detta underverk till flöjel, behöver man icke berätta för Fornvännens 
läsare. Kopparslagaren hade f. ö. ingen direkt befallning mod flöjeln, han 
skullo endast iordningställa ett prydnadsklot på den järnspira, vars topp 
kröntes av flöjeln. 

Med kyrkoherdens i telefon gjorda medgivande lämnade jag skatten över 
natten i Gotlands Fornvänncrs förvar, d. v. s. i dess ordförandes kassa
skåp, i landshövdingeämbetét, och hämtade den åter nästa dag den 16 juli till 
kyrkorådets sammanträde. Vad jag yttrade under demonstreringen i kyrko
rådet var grundat på ett snabbt betraktande av föremålet utan några bok-
eller jämförande studier och bör därför av läsaren betraktas mod överseende. 
Visserligen tror jag dock att det sagda i sina huvuddrag är riktigt. 

Efter kyrkorådssammanträdet återförde jag flöjeln till Visby och gjorde 
där, med landshövdingskan Rodhes vänliga hjälp efterforskningar efter de 
äldre gångjärnen. Meningen med flöjelns vistelse i staden var nämligen, 
att den av smeden skulle förses med nya starka gångjärn och detta hade 
man olyckligtvis hunnit utföra innan föremålets stora värde blev bekant. 
De breda nya beslagen med sina nitar ha förmodligen skadat den gamla 
metallen. I vilken grad, får man se då de tagas bort, vilket ju måste ske. 
De äldre järnen hittade vi lyckligtvis hos smeden vid hamnen mitt för 
landshövdingeresidenset och de överlämnades samtidigt med huvudföremålet 
till Fornsalen. Även dessa äldre beslag äro naturligtvis sekundära och höra 
samman med skoppsflöjelns onaturliga funktion som tornspircflöjel. 

Från och med söndagen den 20 juli var flöjeln exponerad i Gotlands 
Fornsal. 

Enligt mitt till kyrkorådet givna löfte återförde jag flöjeln till Källunge 
söndagen den 14 sept. och föreläste — också enligt i kyrkorådet givet ut-
fästandc — i kyrkan efter högmässan över Källunge kyrkas konsthistoria 
och speciellt om dess nyupptäckta märkliga inventariestycke. 

Angående flöjeln anslöt jag till Anders Bugges uppsats i Aarsberelning 
for Föreningen for norske fortidsmindesmajrkers beväring 1927 vara do
centen Thordeman vänligen fästat min uppmärksamhet. Flöjeln vore att 
uppfatta som en utrustningspersedel, vilken vid mobilisering av gotländska 
sjöstridskrafter på 1000-talet skulle hämtas ur sitt förvaringsrum i vad man 
kunde kalla "rullföringsområdets kyrka". Under loppet av århundraden 
försvagades det gotländska försvarsintresset och småningom torde man 
glömt bort att flöjeln var avsedd som befälstecken på ett örlogsfartyg och i 
stället använt den som väderflöjel på kyrktornet. Det vore på tiden att åter 
uppmärksamheten vändes på den kostbara relikens verkliga betydelse, som 
visserligen är av den djupaste art, när det gäller Källunge sockens hävder, 
men som dessutom sträcker sig över mycket större vidder iin dem, som 
kunna överblickas från denna plats, Källunge, även om man använder högsta 
tornspiran som utsiktspunkt. Konstverket vore en symbol för slagfärdig 
gotländsk försvarskraft och därmed också för svenskt försvarsväsen. 

över flöjelns höga konstnärliga egenskaper kunde jag endast tala i all-
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manna, uppskattande ordalag, då det icke var möjligt att från predik
stolen visa de delikata gravyrerna för en hel församling, 

lifter föreläsningen återbördades flöjeln i församlingens värd. 
J. A. E. Roosval. 

Till dateringen av våra medeltida mosaik- och applika-
tionsbrodericr. 

För den märkliga och vackra grupp svenska mcdeltidstoxtilier, som givits 
ovanstående benämning av Agnes Branting och Andreas Lindblom1, saknas 
i allmänhet sådana anknytningspunkter till andra inhemska konstområdon. 
att deras tillkomsttid låter sig med någon grad av visshet närmare bestäm
mas. Att själva dokorationsmotiven till sitt ursprung äro av hög ålder, 
hava do nämnda forskarna tydligt uppvisat, men i allmänhet synas de vara 
böjda att hänföra arbetena ifråga till en förhållandevis sen tidpunkt (1400— 
1500-talets början). Endast för ett enstaka föremål, den nu förlorade pallen 
i Östra Stenby i Östergötland, äro de benägna för en datering till en äldre 
epok; tack vare tvenne därpå anbragta vapensköldar kan pallen hänföras 
till 1300-talets förra del. 

Det synes mig emellertid vara av ett visst intresse att påvisa, att åtmin
stone ytterligare ett till gruppen hörande arbete kan, enligt min mening, 
äsättas en lika ålderdomlig datering. Det gäller tyvärr en av gruppens 
konstnärligt obetydligaste och dessutom minst karakteristiska företrädare, 
som också blott i förbigående namnes i de båda författarnas undersökning2, 
en dynbeklädnad av blå och röd vadmal och yllo med konturremsor av skinn 
— allt enligt den för gruppen egendomliga teknik, man känner från andra 
monument — vilken dynbeklädnad nu förvaras i Skoklostersamlingen och 
förmodligen tillverkats av nunnorna i Sko kloster. 

Som av fig. 147 framgår, består mönstret av fyra stora, tätt intill varandra 
ställda fembladiga rosor. Bladen äro hjärtformiga, men vad angår blom
morna i den nedre raden med en liten tunga utdragen mitt i "hjärtats" 
inskärning. Den övre radens rosor äro försedda med både "ståndare" och 
"pistiller" (rosettforiniga) — benämningarna giva av författarna i fråga —, 
den undres sakna ståndare. Blommorna i den undre raden äro inskrivna 
i var sin cirkel, de i den övre raden däremot icke. 

Det är den övre radens rosor, som jag här först önskar fästa uppmärk
samheten på, i och med jag hänvisar till en jämförelse mellan dem och ett 
fragment av kalkfärgsnialniiigar på trä (fig. 148), som blivit bevarat i Unnnge 

1 Se dessa författares; Medeltida vävnader och broderier i Sverige (Stock
holm 1928—1929) I s. 53 ff. 

2 A. a. I s. 58 (avb. pl. 26 B). 


