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tala för att det är Holmetorpsbrakteaten som varit förlaga, medan andra 
detaljer snarare peka mot Maen. Att här ingå på cn detaljanalys skulle 
emellertid föra för långt. I varje fall är det tursamma Maenfyndet ytter
ligare en bekräftelse på de öst—västliga förbindelser, sora tvivelsutan före-
funnits.3 I detta fall har vägen gått via Halland. 

Huruvida den lilla skatten från Maen är en enhet även i så måtto, att de 
tre brakteaterna emanera från samma verkstad, är omöjligt att säga. Att 
A-brakteaterna med säkerhet anknyta till Öland, och att det är mycket 
möjligt att C-brakteaten också gör det, är ju i och för sig inte något som 
kan avgöra spörsmålet. 

Vad slutligen brakteaternas lidsställning beträffar, skulle jag tro att de 
tillhöra 400-talet. Medaljefterbildningarna måste ju — generellt ett förstadium 
till den egentliga brakteattillverkningen — sättas tidigt.4 De fä A-brakteaterna 
med »tågelmantel» kunna därför icke tänkas vara tillverkade alltför av
sevärt lång tid efter Tunalunds- och Gryttenmodaljerna. Vi ha så C-brak-
tcaten. Den nära överensstämmelsen mellan manshuvudet på Maenoxempla-
let och motsvarande på tidiga brakteater inom Isa gruppen gör det troligt 
att också fig. 1 — om än måhända något senare än do nämnda öländsk
skånska brakteaterna — tillhör 5:e seklet. 

Herje Öberg. 

EN BILDSTEN FRÄN ROSLAGEN 

Under de senaste åren har riksantikvarioämbetet bedrivit omfattande in
venteringsarbeten i Roslagen. Under sommaren 1943 påbörjades invente
ringen av Estuna socken. Vid kartläggning av gravfältct vid torpet Kråk-
hättan c:a 250 m NNO om Vämblinge påträffades i fyllningen till en sten
sättning ett fragment av cn bildsten. Genom att sten för byggnadsändamål 
i sen tid tagits i stensättningens ena kant, bar bildstensfragmentet kommit 
i dagen. 

Trots noggrann besiktning av ytlagret i såväl denna stensättning som i 
övriga fornlämningar inom gravfältct kunde ytterligare delar av bildstenen 
oj anträffas. 

Bildstensfragmentet, som är av röd sandston, är 25 cm långt, 12 cm brett 
och 4 cm tjockt. Stenen är arbetad på båda sidor. Längs stenens ytterkanter 
löper cn svagt uppböjd ram med inhuggna parallella linjer, två på den ena 
sidan och tre på den andra. På den förstnämnda sidan finns ornamentik i 
svagt upphöjd relief, vilken dock är alltför fragmentarisk för att närmare 
kunna bestämmas. Av fragmentets form att döma synes stenen ha varit 
rektangulär med upptill avrundade hörn. 

Från Sveriges fastland äro förut ett antal bildstenar eller med bildsteuar 
3 Se Ö b e r g, a. a., s. 22, not 2 och s. 80, not 1. 
4 Jfr B r o g g e r , a. a., s. 48 f. 
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Fig. 1. 
Bildstensfragmentets ornerade sida. 

Fragment ot figured stone, ornamentcd side. 

besläktade monument kända, tre från Södermanland1 och fyra från Uppland. 
De södcrraanländska tillhöra alla sannolikt äldre folkvandringstid. De upp
ländska däremot tillhöra skilda tidsavsnitt. Den nu försvunna och endast 
genom avbildning kända stenen från Norrsunda2 är sålunda vikingatida och 
för övrigt införd från Gotland. Skokloster-stenen' härrör från övergången 
mellan äldre folkvandringstid och vendeltid. Häggeby-stenen4 torde av orna
mentiken att döma kunna dateras till folkvandringstid. Slutligen återstår 
att nämna den nyligen påträffade stenen från Valla i Edsbro socken i 
Roslagen. Denna avviker dock till sin form helt från Övriga kända svenska 
bildstenar. Den utgöres av en i det närmaste rund, tämligen Innu, med geo
metrisk ornamentik försedd sandstcnsplatta med tresidig oornerad bas, av
sedd sora fäste i marken. Denna sten har utförligt behandlats av Nils 
Sundquist5, som mod cn viss tvekan daterar stenen till tiden omkring Kristi 
födelse. Om Edsbro-stenen verkligen är förhistorisk oeh ej ett falsifikat 
från sen lid, torde denna datering oj vara utesluten. 

1 A. O l d e b e r g , en ornerad gravsten från Södermanland, Fv. 1929, s. 
181. S. L i n d q v i s t , Gotlands Bildsteine I, s. 208. 

* S. L i n d q v i s t , Gotlands Bildsteine I, s. 60. 
* B. A l m g r e n , Runstenen vid Skokloster. Uppländsk bygd. 
4 T. A r n e , Hur gammal är ristningen å Hiiggebystenen. Sv. fornmf. 

tidskr., nr 31, s. 321. 
s N. S u n d q v i s t, En gravsten från Edsbro. Uppland 1941, s. 85. 
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Fig. 2. 
Bildstensfragmentets baksida. 

Fragment of figured stone, hacksidc. 

Bildstensfragmentet från Estuna lämnar i sig sjiilvt ingen upplysning om 
sin tidsställning, därtill är det alltför fragmentariskt. Men fyndomständig-
heterna kunna ge en viss hållpunkt för en datering. Gravfältet består av 
ett hundratal fornlämningar, vilka utgöras av rosen, runda, fyllda sten
sättningar av rösokaraklär med kraftig kantkedja, rektangulära stensätt
ningar, tresidiga stensättningar med raka sidor, runda, flacka stensättningar 
med kantkedjor av i markytan synliga stenar, resta stenar samt stensätt
ningar och högar av i Mellansverige vanlig typ. Genom dessa gravtormer 
torde gravfällots äldsta del kunna tidsbestämmas till romersk järnålder och 
dess yngsta lill vikingatid. Den grav, i vilken bildstensfragmentet påträf
fades, är en stensättning av rösekaraktär med kantkedja av meterstora 
stenar. Stensättningen ligger i gravfältcts äldsta del och tillhör en av de 
äldsta fornlämningstyperna inom gravfältet, varför en datering av Estuna-
stenen till romersk järnålder är sannolik, då ju bildstensfragmentet av fynd
omständigheterna att döma måsto vara äldre än stensättningen. Ett förhål
lande, som i detta fall även bör beaktas, är fyndplatsens nivå. I Roslagen 
ligga gravfälten ofta på sådana nivåer att de utan vidare måste hänföras 
till yngre järnålder. Så finnas t. ex. gravfält, som ligga endast drygt sex 
meter över havet. Men såväl gravfältct vid Kråkhiittan som fyndplatsen för 
Edsbro-stenen ligga över 14-mctcrsnivån, som här ungefärligen torde mot
svara tiden omkring 800 f. Kr. 
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Den undersökning av stensättningen på gravfältet vid Kråkhättan, som 
kommer att företagas längre fram, skall troligen ge ett slutgiltigt svar 
på frågan om bildstenens datering. Möjligen kunna också ytterligare delar 
av bildstenen anträffas. 

Harry Thålin. 

LITTERATUR OCH KRITIK 

TILL FRÄGAN OM 700-TALETS NORDISKA FÖRBINDELSER 

MED VÄSTEUROPA 

Under de senaste åren har problemet om 700-talets nordiska förbindelser 
med Västeuropa varit föremål för uppmärksamhet från arkeologiskt håll, 
och tre arbeten i ämnet ha därvid framlagts: år 1937 Arbmans Schweden 
und das karölingische Reich, år 1941 min undersökning över keltiska och 
orientaliska stilinflytelser i vikingatidens nordiska konst samt nu senast 
Greta Arwidssons ståtliga monografi över Vendelstilc, Email und Glas 
im 7 . -8 . Jahrhundert. 

En utomstående granskare av nyssnämnda tre arbeten skulle lätt kunna 
bibringas uppfattningen, att ett direkt motsatsförhållande i här berörda hän
seende förefinnes mellan å ena sidan de två förstnämnda, å andra sidan det 
tredje av dessa arbeten. Den följande orienteringen torde ur denna synpunkt 
få anses motiverad och den vänder sig närmast till den på området icke direkt 
specialiserade läsaren, vilken kanske- icke haft anledning ägna ifråga
varande arbeten en för bedömandet tillräckligt ingående granskning. Vår 
kortfattade översikt över problemställningen har givits formen av en re
cension av de till frågan knytande partierna i Arwidssons avhandling. 

Min år 1941 eller delvis tidigare framlagda utredning har velat visa, att 
den äldre vendeltidons nordiska förbindelser huvudsakligen riktats mot fast
landsgermanska områden, framträdande bland annat i en mycket likartad 
stilutveckling. Detta gäller sålunda skedet för stil II. Men därefter brytas 
de gamla förbindelserna så tillvida som nordisk konst blir mera isolerad 
gentemot den fastlandsgermanska stilutvecklingen, vilken mer och mer börjar 
gravitera mot den klassiska linjen för att omsider utmynna i den karolin-
triska renässansen. I stället anknyter nordisk konst från och med tiden 
omkring år 700 till den insulära utvecklingen, varigenom 700-talets nordiska 
stilar, utan att helt släppa kontakten med frankerkonsten, få sin starkasto 
påverkan från insulärt håll.1 

För 700-talets vidkommande kan den av mig företrädda uppfattningen 
sägas stå i nära överensstämmelse med Arbmans. Skillnaden är kanske 
endast, att Arbman något starkare betonar det frankiska inslaget. I Arwids
sons framställning skjutes däremot det insulära helt åt sidan, och samtliga 

1 Arwidssons s, 63 gjorda hänvisning till min uppfattning är sålunda icke 
fullt adekvat. 


