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TJURBILDEN FRÅN KÄLLA SN, ÖLAND 
AV 

B I R G E R NERMAN 

I
»Studier tillägnade Gunnar Ekholm 13. 3. 1934» sid. 67 ff. har 
Manne Hofrén publicerat en liten på Öland funnen tjurbild av 
brons och sökt fastställa dess datering samt bildens funktion. 

Den ifrågavarande skulpturen, fig. 1, anträffades c:a 1920 vid 
Högenäs nr 5, Källa sn; tyvärr känner man endast, att bilden 
upptogs vid arbete på en åker, belägen c:a 200 m s. om gården.1 (Kal
mar Museum inv.-nr 11697). 

Pjäsen, vars längd uppgår till drygt 1 dm, är gjuten i ihåliga längs
gående hälfter — se fig. 2, 3 — förenade med varandra genom två 
tvärgående nitar, å resp. bog- och läudparti. De smala hornen äro in
satta i hål i huvudet,2 likaså öronen, av vilka det ena saknas (rester 
blott vid roten). Likaså saknas svansen, som varit inpassad på lik
nande sätt som horn och öron. Tjuren har stått fastnitad på ett un
derlag; på framfötterna äro utsidorna utvidgade till nitplattor, medan 
bakfötterna ha liknande utsprång baktill; framfötterna äro undertill 
horisontala, medan bakfötterna slutta bakåt. 

Hofrén förmodar, att tjuren tjänat som topp-prydnad på en skål
formig hjälm ifrån folkvandringstid eller Vendeltid, och framhåller 
de sluttande bakfötterna som stöd för sitt antagande; hjälmarna från 
denna tid ha ju överst ofla varit prydda med en djurbild (svin, fågel). 
Hofrén rubricerar sitt i och för sig mycket tänkvärda förslag endast 
som en »gissning». 

1 C:a 30 ra därifrån konstaterade docent Mårten Stenberger 1933 läm
ningar av en forntida husgrund av en typ, som tillhör romersk järn
ålder och främst 400-talet e. Kr. Hofrén antar samband mellan tjurbilden 
och husgrunden, vilket dock är obevisat. 

2 Hornen, sora äro vridbara, ha i fig. 1, 2 avbildats i olika ställning. 
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Fig. 1. Tjurbild av brons. Högenäs nr 5, Källa sn, Öland. C:a a/3. 
Hronzc hull figure. Höganas no. 5, KAUa parish, Öland. C. 2/,. 

Fig. 2. Parti av tjurbilden fig. 1. C:a l / s . 
Part ot the bull ligure in fig 1. C. 4/s-
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Emellertid kan Källa-tjuren omöjligen tillhöra folkvandringstid eller 
Vendeltid; hela dess habitus bryter sig ut ur dessa skedens stilrikt
ningar. Men å andra sidan är det lika tydligt, inom vilken tidsstil den 
hör hemma: den äldre Hallstatt-kiilluiens. Samma onyanserade naiva 
djurformer återfinnas inom denna, med samma enkla, framtill tvärl 
avskurna huvuden och samma myckel smala, ofta långa horn. Så
dana djurbilder förekomma i mellersta delen av mura Tyskland och 

l-ifi. ;i. Tjurbilden tig. Pig. 4, Djurbild (nötkreatur) av bions. I.iicknitz, Kreis 
I, 2 sedd underifrån. Randow, I trakten av Stettin. Höjd 2 cm (utan horn). 
Hull figure, figs. 1, 2, llnm/c- animal figure (l)ovine). l.tH-knil/, Kreis Randow, 

seen from below, in lhe neighhourhtmci of SI et t in. Height 2 cm. (without horns). 

området söder därom; fig. 4 återger en dylik, anträffad som etl lös
fynd vid Löcknitz, Kreis Kandow, i trakten av Stettin. Kunkel3 bet ra k -
lar denna som införd söderifrån, och säkerligen gäller detta flera 
ex., kanske alla.4 Från Ballstatt-kulturens omräde känner man så
dana djurbilder. 1 fig. 5 återges just ifrån själva Hallstatt en lik-

• K u n k e l , O., Einfuhrgul im vor- und fruhgeschichtllchen Pommern, 
i Congrossus secundua archseologorum balticorum Rigae 1980, tryckt 
Riga 1931, sid. ITS med plansch lig. i. 

* Flera nordtyska djurbilder (däribland Sven don från Löcknitz) återges 
hos S p r o c k h o f f , E., Jungbronzezeitliche Hortfunde Norddeutschlanda 
(Periode IV), Mainz 1937 (= Katalog dea Römlsch-Germanischen Zentral-
muaeuma zu Mainz, Nr 12), Taf. 30: någ ra på denna, plansch å te rg ivna 
t i l lhöra dock möjligen äldre bronsäldern (jfr a. a. sjd 55 f.). 

Fornvännen I''',:;. 
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artad djurfigur med de karakteristiska långa smala hornen;5 här är 
emellertid själva djurarten svårbostämlig. 

Ifrån Hallslalt få vi också förklaring på, hur Källa-figuren varit 
placerad. 1 fig. 6 avbildas elt i Hallstatt anträffat bronskarl," vars 
hank utgöres av en kofigur. som åtföljes av en kalv. Medan kons 
framben stå fastnitade på ett stöd, som går upp ifrån kärlbottnen 

Fig. 5. Djurbild av brons. Hallstatt , Oberösterreich. 8/16 

liron/.e animal figure. Hallstatt, 1'pper Austria. e/i8. 

och upptill är försett med eu horisontal platta, äro bakbenen liksom 
kalven med nitar anbragta pä en platta, som ligger mot kärlväggen 
och är omvikt om kärlets kaut; kon har i pannan en triangulär in
läggning av lien, och ögonen utgöras av järnnitar (svansen, som 
fallas, har varit av järn). Här ha vi ett djur, vars benslällning full
ständigt överensstämmer med Källa-tjurens, och här få vi den na
turliga förklaringen till, att framfötterna äro plana undertill, medan 
bakfötternas iinderparli sluttar bakåt. Däremot har jag svårt att se, 
hur de undertill plana framfötterna kunna passa till en hjälms rund-
niug. Hallstall-kärlet kan icke gärna ha haft praktisk användning, 
utan får säkerligen betraktas som ett kultkärl. 

Kärl av ifrågavarande typ, vilka ha förutsättningar under yngre 
5 Efter von S ä c k e n , E., Das Grabfeld von Hallstatt, Wien 1868, pl. 

XVIII fig. 33. 
8 Efter a. n. pl. XXIII fig. 6. 
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bronsåldern, de senare av Åberg betraktade som närmast ungerska,7 

förekomma inom olika delar av Hallstatt-kuiturens område. Om även 
de liksom förutsättningarna äro av ungerskt ursprung, må lämnas 
oavgjort. Källa-tjuren är emellertid säkerligen ej tillverkad i Ungern, 
utan inom det centrala Hallstatt-området eller kanske inom det istriska 

Fig. 6, Kärl med hank i form av en kofigur, åtföljd av cn kalv; allt av brons (kon 
med i pannan triangulär inläggning av ben och järnnitar som ögon). Hallstatt , 

Oberösterrcich. C:a */,. 
Vessel with handle in the shape of a cow followed hy a calf; all in bronze (the cow with 
a triangulär piece of bone inserted in the forehead and with iron rivets for eyes). Hall

statt, Upper Austria. C. '/«• 

området (Istrien, Krain samt södra delarna av Steiermark och 
Kärnthen), inom vilket sådana småfigurer äro vanliga, och har tyd
ligen, om själva kärlet införts från Ungern, där blivit apterat å 
kitteln. 

Det är givelvis omöjligt att avgöra, huruvida Källa-tjuren blivit 
införd till Norden anbragt å en skål eller redan löstagen, liksom i 
förra fallet, om det varit på Öland eller annorstädes, som löstag
ningen skett. 

Äldre Hallstatt-tid bestämmes i regel till c:a 900—c:a 700 f. Kr., 
vilken tid motsvarar delar av Montelius' V:te nordiska bronsålders-

7 Å b e r g , N., Bronzezeitliche und frtiheisenzeitliche Chronologie ( = K. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Monografier nr 18) V sid. 
93 f., 119 f. 
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period — c:a 950—c :a 750 f. Kr. — och hans VI — c:a 750—600 

f. Kr. Källa-skulpturen ökar pä ett värdefullt sätt det jämförelsevis 

r inga antalet småskulpturer , som äro kända i vårt land ifrån 

denna tid. 

SUMMARY 

BIRGER NERMAN: Figure of a bull from the parish of Källa, 
Oland. 

The author points out tbat the well-known bronze bull from Högenäs 
no. 5, Källa parish, Öland (figs. 1—3), which has been taken to be the 
ornamental crest of a basin-shaped helmet from lhe period of migrations 
or from the Wendel period, must derive from the Hallstatt period. From 
the area of the Hallstatt culture, where similar animal figures are comnion 
(fig. 5), they were exported nortbwards, inter alia, to Northern Germany 
(fig. 4). The charactoristic shaping of the legs with the under-surfaco of 

the hind feet sloping backwards is explained on the assumption that the 
animal formed the handle of a bronze vessel like the one from Hallstatt 
reproduced in fig. 6. 


