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NORDISKA KOMPOSITIONSFORMER I STIL II 
AV 

NILS ÅBERG 

O
m förhållandet varit, att stil II uppstått som en kors
ningsprodukt mellan nordisk djurornamentik och medi-
terran bandflätning, bör den zoomorfiserade bandflätan 
betraktas som en ursprungsföreteelse även i nordisk stil 

II och bärande vittnesbörd om dennas direkta avhängighet av ut
vecklingen på kontinenten. Flätverkets zoomorfisering framträder 
mycket likartat över en stor del av den germanska världen, från 
det longobardiska Italien i söder, över Schweiz och Sydtyskland, 
över det nordliga frankerområdet och mot väster lill det anglo
saxiska England. Längs hela denna långa front ger den germanska 
stilutvecklingen upphov till en serie kompositionsformer, alla lika 
avhängiga av bandflälningens mönsterbildningar. Med en särskild 
skärpa framträda där de mycket karakteristiska flätverken av den 
konstantinska stilgruppen och vid sidan av dem de enkla, men där
för icke mindre karakteristiska tvåbandsflätorna med djurhuvuden 
i enkla eller dubbla rader. 

I den nordiska utvecklingen hava de konstantinska entrelak-
mönstren erhållit en karaktär som å spjutskaften från Kragehul.1 

Den enkla tvåbandsflätans transformation under sitt upptagande 
i germansk djurstil åskådliggöres genom motiven i fig. 1, två av 
dessa med djurhuvuden i ensidig radgruppering, två andra med hu
vuden i dubbla rader och parvis snett motställda. De båda sist
nämnda kompositionsformerna bilda mycket karakteristiska före
teelser i fastlandsgermansk stil 112 och båda hava därifrån introdu
cerats på nordiskt område och påverkat stilutvecklingen där. Två-
bandsflätan med huvuden i enkel radgruppering (fig. 1:1—2) är 
visserligen hittills icke belagd i nordiskt fyndmaterial, men har 

1 Åberg, Spjutskaften från Kragehul mosse: Fv. 1945, h. 4. 
2 Åberg, The Occident and the Orient in the Art of the tSeventh Century, 

II, Lorabard Italy, Stockholm 1915, fig. 100—101. 
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Fig. 1. 
1. Brcsda, Italien; 2. Weisscnbuhl, Schweiz; 3. Broa, Hälla sn, Gotland; 

4. Vendelgrav XIV. 

otvivelaktigt spelat sin betydelsefulla roll i nordisk stilutveckling. 
Flätan med dubbla djurhuvudrader är Företrädd i Vendelgrav XIV3 

och i det gotländska fyndel från Broa' i Halls (fig. 1:3—4). 
På nordiskt hall synas de kontinentala slilinslagen hava nått sin 

kulmen vid tiden för Vendelgrav XII, men hava icke helt spelat ut 
sin roll, då Vendelgrav I blev anlagd, även om då den nordiska 
konsten redan begynt sin orientering mot en annan stilkrets. 

Medan det fastlandagermanska stilinflylaudct ännu befann sig i 
sin fulla blomstring, uppstod i nordisk kunst, kanske med tyngd
punkt på gotländskt och uppsvenskt område, ett orneringsmotiv av 
annan karaktär och av mera ss åranalyserbart slag, bestående av 
enkla eller motställ! dubblerade vågband med djurhuvuden vid 
topparna. Den enkla djurhuvudvägen ger för ögal samma helhets
intryck som den klassiska stilens »löpande hund», och det nordiska 
motivet har därför inom forskningen ofta uppfatlats såsom härlett 
från klassiskt präglade vegetabila rankor. IMI sådan härledning 
kunde också sägas harmoniera med förhållandet, atl nordisk stil-

1 s t o l p e och A r n e , tiravfältet vid Vendel, Stockholm 1912, Pl. 42:8. 
4 Vilt. Akad:s Månadsblad 1901, fig. 222. 
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Fig. 2. 
Tvähandsfläta med djurhuvuden i enkel rad trans

formerad till löpande djurhuvudväg. 
Two-ribbon plailwork with a singlc nm ol miiiutil heedi i ram-

formed into a contimious wave til iininitil beads. 

u tveckl ing vid i f rågavarande tid var i t s t a rk t beroende av den fast

ia ndsgermanska konsten och denna i s in tur av inedelhavskonsten. 

Här ledningsförsöket skulle l ikväl knappas t v inna t i l l räckl igt stöd 

i det fas t landsgermanska fyndmaterialet , där fullgoda motsvar ig

heter till den nordiska d jurhuvudvägen saknas . 5 Om därför den 

klassiska rankan icke förmått göra s ig s t a rkare gällande i den 

blomstrande germankons ten norr om Alperna, l igger tanken än 

mera fjärran, att en dylik påve rkan kunna t bliva så s ta rk i det 

av lägsna och mera barbar i ska Norden. Ar d jurhuvudvägen en över

vägande nordisk företeelse, vill man därför om möjligt söka efter 

en annan hä r l edn ingsgrund . Den vegetabi la d ju rhuvudranka , som 

pryder en got ländsk bildsten.0 är därv id lag knappas t av t i l l räckl igt 

s t a rk beviskraft , om en mera na tur l ig fö rk la r ingsgrund s tå r at t 

v inna på annat håll . 

5 Ett longobardiskt guldbleckskors från Verona uppvisar en med den 
nordiska djiirhnvudvAgen analog detaljutbildning, mn »lilbesliiktad eller 
ej må lämnas därhän (Åberg , The Occident II, fig. 95). Att nämna iir 
även ett fåtal från tyskt område härrörande skivspännen med djurhuvuden 
i virvelgruppcring sora å gotländska dosor. Det bästa exemplet på en fast-
landsgennansk djnrhnvudvåg erbjuder en remtunga från det wiirttem-
bergska gravfältct vid Sirnau. Germania 1937, Pl. 13:6 (jfr Pl. 13:14). 
Å b e r g , Die Franken und Westgotcn in der Völkerwanderungszeit, Uppsala 
1922, fig. 111, 275—277). I arbetet Förhistorisk nordisk ornamentik, Upp
sala 1925, s. 97 antogs, att den fastlandsgermanska djurhuvudvirveln givit 
upphov till ifrågavarande företeelse i nordisk konst. »Vendelstilens våg
motiv äga intet samband med klassiska blad- eller spiralrankor, men äro att 
uppfatta sora cn rätlinig projektion av virvelmotivet.> 

6 L i n d q v i s t , Gotlands Bildsteine, Stockholm 1941, fig. 23. 
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Fig. 3. 
1—4. Vendelgrav XII , 

Kent teoretiskt öppnar sig också en möjlighet att framkonstru-
era djurhuvudvägen ur den fastlandsgermanska tvåbandsflätan, 
dels den enkla vågen ur flätan med huvuden i ensidig rad, dels 
den motställt dubblerade vågen ur flätan med hrvuden i dubbla 
rader. 

Den longobardiska tvåbandsflätan i fig. 1; 1 eller den burgun
diska i fig. 1:2 giva sålunda samma helhetsintryck som den enkla 
djurhuvudvågen och skulle också med lätthet kunna transformeras 
till denna, om konstnärens önskemål bleve att göra huvudet fritt 
från flätan. I nämnda exempel går flätan utan begränsning fram 
genom huvudets överkäft, därpå mellan det följande huvudets käf-
1,-ir och upp mot del tredje huvudets nacke. Ett dylikt huvud blir 
frigjort från flätan, om överkäften begränsas framåt och dess 
fortsättning i det nedåtbiiklande bandet elimineras, varvid tillika 
flätans återstående och alltså stympade delar konnekteras med 
varandra på sådant sätt, som åskådliggöres i fig. 2. 

Konstruktionen i fig. 2 ger sålunda en naturlig förklaring åt de 
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Fig. 4. 
Tväbandsfläta ined djurhuvuden i dubbla rader 
transformerad till motställt dubblerad djurhuvudväg. 
Two-rihbon plaitwork with double rows of animal heads 
Iranslormed into a doubied wave ot antithetically placed 

animul heads. 

Fig. 5. 
1. Ultuna; 2. Vendelgrav XII , 

Fig. 6. 
1. Vendelgrav XI I ; 2. Bekonstruktion av orneringsschemat. 

1. Grave XII at Vendel; 2. Reconstruction ot the ornament scheme. 
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till Vendelgrav XII hörande motiven i fig. 3.7 Såväl de enkla våg-
banden i nr 1 och 4 som dessas parallelldubblering i nr 2 och 3 
kunna uppfattas som nordiska transformationer av tvåbandsflätan 
med huvuden i ensidig rad. 

Vår härledning av djurhuvudvågen är visserligen en teoretisk 
konstruktion och skulle kanske i och för sig ej helt kunna förjaga 
tanken på akantusrankan. Men tillämpas samma konstruktionsprin
cip på tvåbandsflätan med huvuden i dubbla rader (fig. 1:3—4), 
vinnes en lika naturlig förklaring åt det andra av de nordiska 
motiven: vågbandet i motställd dubblering. Konstruktionen, som är 
åskådliggjord'! fig. 4, utesluter tanken på akantusrankan som före
bild. 

De kontinentala förebilderna till de nordiska vågmotiven spela i 
sitt hemlands konst en mycket framträdande roll, men uppnå icke 
tillnärmelsevis samma ställning i nordisk konst. Orsaken kan en
dast hava varit, att tvåbandsflätan inom sistnämnda konstkrets 
hastigt gått över i vågband. En dylik transformation kom i varje 
fall icke i nämnvärd omfattning till stånd i den fastlandsgermanska 
konsten, kanske emedan man där lärt sig skatta flätverket lika högt 
som djurmotivet. En nordisk konstnär var däremot mera villig all 
offra flätan för djuret. 

Det motställt dubblerade rågmotivet är representativt företrätt i 
fyndmaterialet från Vendelgrav XII, från Ultunagraven och Vals
gärde 5.8 Det karakteristiska provet i fig. 5: 1 härrör sålunda från 
Ultunagraven och samma orneringsschema är företrätt i Valsgärde 
5 och mera upplöst å remtuiigan fig. 6:1 från Vendelgrav XII. 
Kemtungans mönster kan härledas från den i fig. 6: 2 rekonstrue
rade dubbel vågen. Till jämförelse må nämnas de tolkningsförsök, 
som gjorts av Salin och Lindqvist. Den förre9 urskiljer mer eller 
mindre kompletta fyrfotadjur med bandlikt utdragna kroppar. 
Lindqvist10 vill i mönsterbilden se en klassisk akantusranka, vars 
blad blivit utbytta mot huvuden och andra animala detaljer. 

Vendelgrav XII har även lämnat flera prov på en dubbelvåg, 
som reducerats till tvenne snett motställda toppar, vars konturlin-

7 Stolpe och Arne, a. a., Pl. 36—37. 
8 Stolpe och Arne, a. a., Pl. 37; Salin, a. a., fig. 554. 
• Salin, Die altgermanische Tierornamentik, Stockholm 1904, fig. 550. 
10 Lindqvist , Vendelkulturens ålder och ursprung, Stockholm 1926, 

lig. 47. 
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jer utåt gått samman till djurkroppar. Det i fig. 5:2 återgivna 
exemplet visar, att tanken på det kompletta fyrfotadjuret lekt vår 
konstnär i hågen och i någon mån distraherat honom inför hans 
vågmotiv. En liknande tankelek spåras även i de till samma Ven
delgrav hörande enkla vågmotiven i fig. 3 samt i kompositionen å 
nyssnämnda tomt unga. 

Den nordiska konstens nedärvda kärlek till djurmotivet blev 
också, trots de fastlandsgermanska inflytelsernas styrka, i längden 
bestämmande för stilutvecklingen. Från början var stil II icke en 
djurornamentik i nordisk mening, utan en zoomorfisering av medi-
terran bandflätning och strängt bunden vid dennas mönsterschema. 
Tanken på fyrfotadjuret blev emellertid så småningom en över
mäktig faktor, som kom stilutvecklingen alt frigöra sig från de 
fastlandsgermanska entrelakmönstren och därtill anknytande våg-
motiv. Den nordiska djurornamentiken sökte med andra ord åter 
bli ren för att ånyo, liksom en gång förr i tiden, knyta an till det 
kompletta och av flätverk icke vanställda djurmotivet. Tidpunkten 
för en samlad utveckling i denna riktning blev övergångsskedet 
till Salins stil 111. men förebuden till denna utveckling uppträda 
tidigare. 

De konstantinska entrelakmönslren i nordisk djurstil hade haft 
sin egentliga blomstring vid tiden för Vendelgrav XII och deras 
sista livsyttringar framträda i Valsgärde 611 och i fyndet från 
Kviinge12 i Skåne. Därpå försvinner denna entrelakstil, ulan att 
lämna direkta spår efter sig i den fortsatta utvecklingen. 

Helt annorlunda blev förhållandet med vågmotiven, vilka i stäl
let kommo att bestämma stilutvecklingen i dess fortsatta förlopp 
och genom vilkas förmedling fyrfotadjuret skulle få sin slutliga 
återupprättelse i nordisk konst. Denna utveckling skall här i sina 
huvuddrag skildras. 

1 det föregående har beskrivits, hur de parallellt eller motställt 
dubblerade vågbanden i sina äudpartier tendera mot bildandet av 
djurkroppar. 1 motiven fig. 3: 2—3 bleve sålunda operationen lätt, 
att ur vågbandet frigöra det kompletta fyrfotadjuret. Så skedde 
också i verkligheten, vilket otvetydigt framgår av fyndmaterialet i 
Vendelgrav XII. Det uppkomna djurmotivet blev icke ett banddjur 

11 A r w i d s s o n , Valsgärde 6, Uppsala 1942, fig. 30. 
12 A r w i d s s o n . Vendelstile. Uppsala 1942, fig. 34. 

2—Fornvännen D i t 
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Fig. 7. 
Löpande djurhuvudväg med vågtopparna transformerade 

till massiva djurmotlv. 
Contlnuoui wave of animal heads with the cresti ot the wave» tran»-

formed Into masslve animal mollis. 

i egentlig mening, nian sa att .~äga massiv i och endasl med krop
pens konturer bestämda ai de båda bandens kurvor. Etl banddjur 
skulle däremot lät! kunna uppslå ur motivet tig. 3:4. 

De nordiska vägbanden fortbestå ännu oförändrade i Vendelgrav 
I och Valsgärde 6, men närma sig nn alltmer sin slnlliga upplös
ning, då de samtidig! ge upphov lill en hel ränna av myckel under
liga och Förvridna djur. Konstnärens syfte var därvidlag endas! 
alt frambringa fyrfotadjur, men tanken pa naturalism lag honom 
fortfarande lika fjärran som förr. (lenoin denna lill stor del ny
skapade djurvärld skulle emellertid utvecklingen komma att liksom 
söka sig fram mol stil III. 

Vågbamlens upplösning och övergång i djurmotiv Försiggick så 
lagbundet, atl Förloppet skulle kunna teoretisk! rekonstrueras. I 
det föregående har skildrats, huru vagbandens ändpartier redan på 
etl lidigl stadium kunde avsnöras lill fria djurmotiv, I Fig. 7 askåd-
liggöres on något yngre stilfas, då de enskilda vågtopparna trans
formeras lill djurfigurer, som ih\ alltefter kroppens placering få 
huvudel framåtvänt eller bakåtvänt. De på dylikt sätt konstrue
rade motiven motsvara lydligen Uppsalaskolans stil t', som är väl 
belagd i fyndmaterialet från Vendelgrav I. Valsgärde 5 och 6. Den 
nyligen av Pär Olsén18 på etl mönstergillt sätt karakteriserade 
stilen uppvisar djurnniiiv av de i fig. 8 återgivna typerna." samt-

13 Die Såxe von Valsgärde, Uppsala 1945, s. 7(i. 
14 I denna avbildning äro, liksom i flera av de följande, motiven i för

tydligande syfte återgivna under uteslutning av oväsentliga eller störande 
detaljer. Bilderna äro sålunda icke avsedda atl utnyttjas för amira än 
(öreliggande syften. 1 o l s é n - arbete motsvaras Eig. 8- 9 och il av fig. 
iV2. 69, 324, 51, 17. 80, 328, 76, 76, 982, 116. 
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Fig. 8. 
1—6. Valsgärde 6. 

# ^ D ^ ^ € S S 

Fig. 9. 
1. Lägpcltkangas, Österbotten; 2. Valsgärde 5; 3. Valsgärde 6. 

liga nära anknytande till de i lig. 7 konstruerade. Även i stilens 
förkärlek för radgruppering av typ fig. 9 tycker man sig spåra 
ett arvsanlag från vågbandens djurhuvudrader. 

Djurmotivens starkt accentuerade främre >bogpartier» betingas 
sålunda av vågbandets linjeföring och utgöra icke ett naturalis
tiskt drag. Främlingar av typ fig. 7: a—b, som motsvara fig. 8:1 
och 3, äro också högst onaturliga, men, som sagt, betingade av våg
linjen. Den av Olsén företagna jämförelsen med motsvarande bild
ningar på en grupp av mera naturalistiska hästfigurer i metall-
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Fig, 10. 
Motställt dubblerad djurhuvudväg ined vågtopparna 
transformerade till parvis snett motställda massiva 

djurmoliv. 
Doubled wave of anlilhelieally placed animal heads, wilh 
lhe cresls of the waves transformed into paired obliquely 

plaeed massivt- animal motifs. 

Fig. 11. 
1 2. Valsgflrde (i. 

arbete saml på gotländska bildstenar är visserligen fullt berätti
gad, men torde få uppfattas sa. atl även don nordiska naturalismen 
bevarat rent ornamentala drag. I enstaka fall är också möjligt, atl 
de ornamentala motiven, exempelvis de i tig. 9:2, rönt någon in
verkan från naturalismen. En dylik växelverkan utgör också en 
för forskningen välkänd företeelse Frän amira konstområden. 

Konstruktionen i fig. 7 kan också tillämpas på den motställ! 
dubblerade vägen och ger då upphov lill de i fig. Kl återgivna djur-
motiven, som Få samma Form som de Förra, men en annan kompo
sition, då de likt ursprungsmotivets huvuden bliva parvis snett 
motställda. Även denna komposition är karakteristisk! belagd i 
stil C, exempelvis genom motiven fig. 11 från Valsgärdc 6. 

I nyssnämnda konstruktioner bar vågbandens transformation 
utgått från vågtopparna såsom de blivande fyrfoladjnien. En an
nan möjlighet, som också i det föregående berörts, iir omvand
lingen av sidoflikama, Fyndmaterialet i Vendelgrav XII har också 
ådagalagt, alt sidoflikama på etl Förhållandevis tidigt stadium i 
stilutvecklingen kunnat avsnöras till tria djurmotiv. Andra dylika 
exempel erbjuda föremålen i fig. !-.'•'' utgörande ett gotländskt 
rembeslag samt tvenne skånska rektangulärspännen. I beslagets 

15 .Montelius, Kulturgesch. Schwedens, Hg. 396; Sal in, a. a., Hg, s, 
14»; Ant. Tidskr. Bd. 18: 1. fig. 101. 
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Fig. 12. 
la. Vallstenarum, Gotland, ib. rekonstruktion av orneringsschetnat; 3 a. Skåne, 

2 b . o r n e r i n g s s i l i e m a ! : 3 a . S k å n e , 3 b . o rne r ingen i spegelb i ld . 
l a . Vallslenarum, Gotland, 11). reeonstriietitin ol lhe ornament sehemc; 2 a . Skåne. 

2 b . ornament scheme; 3 a. Skanr, A\i. lhe ornament in refleeted image. 

ornering framskymtar ursprungsmotivel (1 b) ganska tydligt, och 
dettas transformation bar dikterats av en strävan att frambringa 
fria fyrfoiadjiir. Resultatet har likväl bliv ii en monstruös kompro
miss, i det djurens bakre partier försetts med ett ben, men tillika 
fått behålla den Forna vågtoppens huvud. 

Orneringen av de skånska spännena ger också en åskådlig bild 
av utvecklingstendensen. Det ena spännet har dekorerats med en 
nästan regelrätt utförd dubbelvåg, endast något deformerad av en 
»felteckning» (rättad i 2 b) och dessutom med mittpartiets båda 
djurhuvuden ersatta av extremiteter (i 2 b endast höftpartierna 
återgivna). Etl avskärande av de.mellan höftpartierna löpande 
banden skulle alltså frigöra tvenne kompletta fyrfotadjur av 
samma stilkaraktär och i samma komposition som djuren på det 
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Fig. 13. 
1—3. Motställt dubblerad djurhuvudväg med vägbanden transformerade till 

banddjur. 
1—3. Uoubled wave ot antithctically placed animal heads with the ribbon waves Irans-

formed into ribbon shaped animals. 

andra spännet.16 Till förtydligande återgives i 3 b spännets orne
ring i spegelbild. 

De av vågtopparna konstruerade djuren, Uppsalaskolans stil C, 
nådde en ej ringa popularitet i dåtida nordisk konst, men före
trädde i trots därav ingen huvudlinje i utvecklingen och ledde icke 
fram till stil III. Av vida slörre betydelse blev därför en annan 
konstruktionsmetod, vilken alltså icke utgick från vågbandets 
toppar för att av dessa frambringa de massiva djuren av typ fig. 
7, utan i stället transformerade själva bandet och gjorde det till 
ett djurmotiv. Denna konstruktionsmetod åskådliggöres teoretiskt 
i fig. 13, där utgångspunkten blivit ett motställt dubblerat vågband 
av Ultunamotivets typ (fig. 5:1). Samma konstruktion kan givetvis 
tillämpas även på det enkla vågbandet, då djuret får samma stil-
karaktär, men en annan komposition. 

Motiven 1 och 2 i fig. 13 visa, huru vågbanden, utan formför
ändring omvandlas i parvis motställda banddjur. I det första moti
vet har en vågtopp fått behålla sitt huvud, medan omgivande top
par försetts med extremiteter. Det frambragta djuret blir visserli-

10 Stilfriindskapen mellan de två skånska rektangulärspännena bar fram
hållits av Arwidsson, Vendelslile. s. 34, 
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Fig. 14. 
1. Gotland; 2. Lilla Fole, Gotland; 3. Vallstenarum, Gotland, 

gen högs! onaturligt, men har i trots därav verkligen kommit till 
utbildning i dåtida nordisk konst, vilkei framgår av den gotländska 
svärdsknappen fig. 14: l.17 Även »adoranten» på svärdsknappens 
motsatta sida har möjligen konstruerats efler samma princip. 

I motiv nr 2 bar konstruktionen ändrats så tillvida, som de bada 
extremiteterna placerats på vågtopparna bakom huvudet oeh där
igenom fått en något mera naturlig gruppering. Det osköna, men ur 
dätida ornamental synpunkt zoologiskt oklanderliga djurmotivet 
kunde sedan tilldelas en elegantare hållning, genom att huvud och 
hals lösgjorde sig från våglinjen tör atl resas upp som i bild nr 
3. Därmed hade också i verkligheten nordisk konst skapa! sig en 
livskraftig djurart, och i del nya livel ger sig en utvecklings
tendens tillkänna, vilken målmedvetet siktar framåt mot Salins 
stil III. Det konstruerade motivet visar även nägra av de mera 
framträdande dragen i Uppsalaskolans stil D.1K 

" St. H. M. Inv. 2976. 
18 Arwidsson, Valsgärde (i. s. 111, Vendelslile, s. 22. — Karakteristiken, 

av siil D är någol oklar, dä sädana motiv som de i fig. 14: 2—3 återgivna 
hänföras till stil 1! medan motivet fig. 12: -i blir en öyergångsföreleelse. 
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Fig. 15. 
1—2. Valsgärde li; 3. Boda, Öland; 1. Vendelgrav VII. 

Sedan djurmotivet såsom i nyssnämnda exempel rest upp sitt 

huvud och halsen al l tså förlora I känn ingen med vågbandet , åter

ger endast djurets »frambog» vågtoppens kontur l in je r och blir så

lunda, den detaljbildning som t rognast avspegla r u r sp rungsmot ive t s 

komposition med de snett motställda ooh åt motsatt håll fällande vå

gorna . I o rner ingen å remkorsi i ingsbeslagen i fig. Il '1 ' saml å ett 

tredje sv samma typ-" och l ikaledes got ländskt , avge såväl djur-

motiv som deras komposit ion ett otvetydigt vi t tnesbörd om utveck

l ingsförloppet. L iknande gäl ler om motiven i fig. 15,21 som häm

tats från Va lsgärde 6, från Boda på Öland samt Vendelgrav VI I . 

Motiv n r 2 i nämnda f igur skul le lätt kunna tolkas som en enkel 

tvåbandsfläta, om icke frainbogcus k u r v a å terspeglat de motställda 

mellan stilarna I', och D, Etl hänförande lill -til I' av orneringen a beslagei 
från Kviinge i Skåne (Vendelslile, fig. 34) möter också svårigheter, da denna 
ornering icke utvecklats nr den nordiska djnrliiiviidvagen. utan till kompo
sitionen är fastlandsgermansk oeh representerande en partiell zoomorfi-
sering av en dubblerad konstantinsk tvåbandsfläta. .Mönsterbilden är endast 
nägot transformerad genom en i Castlandsgermansk teknik utförd ombryt-
ning, varigenom mittöglan eliminerats. 

19 S a l i n , a. a., fig. 515. M o n t e l i u s , Svenska Fornsaker, fig. 424. 
20 Från Kylver i Stånga sn. St. H. M. 13436: A 7. 
21 A r w i d s s o n , Valsgärde 6. Pl. 23, Vendelslile, fig. 21: S t o l p e oeh 

Arne , a. a., Pl. 20: 2. 
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Fig. 1(3. 
1. Jämt land ; 2—3. Bjers, Hejnums sn, Gotland; 4. Skabersjö, 
Skäne; 5. Frosta, Nord Trondelag; (i. Vikestad, Nordlands 

Amt, Norge; 7. Stora Ihre, Gotland. 

vågornas rörelse åt motsatt håll. Liknande gäller de i fig. Ifi-2 

återgivna motiven, som nu till en del redan uppnått det första 
blomstringsstadiel av Salins stil III. 

Betraktas de olika motiven i sistnämnda figur, frapperas man av 
stilutvecklingens Iruditionsbundenhet. En dåtida konstnär ocli 
hantverkare var givetvis icke så slavisk! bunden vid sitt schema, 
att han icke vid tillfälle kunde bryta sig loss därifrån. Men i regel 
tycks han villigt ha fogat sig i sin bundenhet. De återgivna moti
ven avspegla fortfarande troget djurens ursprungskaraktär av band 
(trots förtjockning kring höfterna i nr 2 och 3) och kompositionen 
behärskas ännu i flertalet fall av vågbandens motställda toppar. 

Så gäller även för de mera detaljrika och monumentala kompo-

" A r w i d s s o n , Vendelslile, fig. 11; S a l i n , a. a., fig. til)7, 608, 586, 587; 
A r w i d s s o n , Vendelslile, fig. 1. 
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Fig. 17. 
1—2. lijers, Hejnums sn, Gotland; 'A. Valsgärde (i. 

sitionerna i fig. 17.-3 I den genom Salins berömda analys välbe
kanta orneringen fig. 17: 1 ha de två djuren i mitten bevarat sin 
ursprungskaraktär av motställda vågband, medan de övriga dju
ren ha frambogarna ensidigt orienterade uppåt och sålunda före
trädande det enkla vågbandets schema. Om denna ornering har 
också för länge sedan ett omdöme fällts, som nu bekräftas. »Vi ur
skilja här fem djurfigurer i rad, varav fyra med framhöften längs 
överkanten, en längs underkanten. Grupperingen gör ett bizarrt 
och utomordentligt livligt intryck. Djurkropparna gå fram över 
orneringsytan i en böljande rörelse, som vågor i ett skura av flikar 
och slingor. Här är varje detalj en organisk del nv ett djur; men 
djuren röra sig icke, rörelsen är abstrakt, geometrisk. En dylik 
komposition är alltför komplicerad till att uppstå spontant. Dess 
utvecklingsgång kan visserligen ej i detalj överblickas, men kan
ske är utgångspunkten att söka i den äldre Vendelslilens våg
motiv.»-4 

Den från Salins arbete likaledes välbekanta kompositionen i 
fig. 17: 2 är också mycket belysande. Djuren gruppera sig parvis 
till motställda vågor, som falla åt motsatt håll, men de båda paren 
representera likväl ej samma vågsystem. Den parvisa grupperingen 
har av konstnären accentuerats genom djurkropparnas mönstring. 

Från stilsehemal något avvikande är Valsgärdekompositionen 

" Salin, a. a., fig. 607, 608; Arwidsson, Valsgärde 6, Pl. 23. 
S4 Å b e r g , Förhistorisk nordisk ornamentik, Uppsala 1925, s. 117. 
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fig. 17:3, där de parvis motställda djurmotiven ha sina frambogar 
orienterade åt samma håll. I övrigt vittna djuren i såväl form
givning som komposition, dels om sitt ursprung ur dubbelvågen, 
dels om sin nära frändskap ined Salins stil III. 

De ur vågtopparna och vågbanden utvecklade fyrfotadjuren (fig. 
7 och 13) blevo varandra till utseendet så olikartade, att man till
fullo förstår den uppfattning, som kommit till uttryck i Valsgärde-
publikationema och enligt vilken de båda djurarterna skulle ha 
varit av olika och övervägande främmande ursprung, den ena upp
kommen under anglosaxiskt eller keltiskt inflytande, den andra 
under frankiskt. Utvecklingshisloriskt sett, framstå de emellertid 
som så närbesläktade som gärna möjligt. De ha uppstått ur samma 
nordiska vågband och representera samma nordiska utveckling, 
även om denna i de båda fallen kunde tänkas vara i övervägande 
grad knuten till olika och icke alltför intimt samarbetande konst
närer eller lokala konstskolor. Sistnämnda spörsmål behöver likväl 
i detta sammanhang icke upptagas till diskussion. 

Den inhemska utvecklingen av de nordiska djurmotiven utesluter 
likväl icke möjligheten, att främmande inflytelser i ett eller annat 
avseende medverkat. En antydan om irländskt stilinflytande i den 
nordiska utvecklingen har redan kommit till uttryck i ett tidigare 
arbete, där utvecklingsgången blivit karakteriserad i följande ord: 
»Den yngre Vendelstilen eller Salins stil III har uppstått ur stil 
II och betecknar en rent nordisk skapelse utan motsvarighet på 
kontinenten. I den under utvecklingens gång framträdande medal-
jongindelningen spåras visserligen ett främmande inflytande, och 
i enstaka fall utvecklas den nordiska ornamentiken i en riktning, 
erinrande om irisk stil, men i stort sett är utvecklingen rent nor
disk och utgående från inhemska förutsättningar.»-'' 

Bedömandet av frågan om de främmande stilinflytelsernas roll 
bör lämpligen göras mot bakgrunden av de förändringar, som 
mot slutet av 600-talet så tydligt börja framträda i de nordiska 
relationerna utåt. Under större delen av 600-talet dominerade ännu 
de fastlandsgennanska förbindelserna och som en följd av dessa 
hade också det mediterrana flätverket vunnit insteg i nordisk 

25 Åberg, Förhistorisk nordisk ornamentik, Uppsala 1925, s. 108. — En 
missuppfattning av min ståndpunkt har kommit till utti vek i Arwidssons 
Vendelslile, s. 63. 
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djurstil. Genom den regelbundna rytmen i sin linjeföring, blev 
denna entrelak i viss mån likvärdig med ett klassiskt inslag i nor
disk stil och förmådde därför i längden ej tillfredsställa nordisk 
smak, som ju redan vid tidigare tillfällen reagerat avvisande mot 
det klassiska. Även denna gång salte reaktionen in och de klassiskt 
färgade stildragen försvunne åter, samtidigt med alt den nordiska 
konsten lärde känna en ny enlrclnkart. då den villigt och förbe
hållslöst gav sig hän åt den keltiska ombrytningsstilen med dess 
knutar och komplicerade slingspel.-0. Den markanta stilförändring 
i nordisk entrelak, som satt in vid tiden för Vendelgrav 1, hade 
säkerligen också en politisk bakgrund, sammanhängande med me-
rovingerinaktens upplösning, med den keltiska och nordengelska 
konstuppblomstringen och med friserhandelns stigande betydelse. 
I varje fall bilar fyndmaterialel från Vendelgrav 1 sitt tydliga 
språk och ådagalägger, att den nordiska konsten då begynt sin 
orientering mot väster. Detta material liksom också de rika Vals-
gärdefynden visa, att de nordiska djurmotiven vid denna tid 
kommit in i en ny och främmande miljö, då de liksom bäddats in 
i kelterstilens fina slingnät. Om därför dessa djurmotiv i sin egen 
formgivning eller komposition rönt påverkan utifrån, är mera an-
lagligt, att denna påverkan utgått från insular konst, än från 
frankisk. 

Med dessa företeelser som bakgrund, hava vi alltså atl söka be
döma slilkaraklären av de två djurslag, som uppstått, det ena ur 
vågmotivets toppar, det andra ur vågbandet, alltså det massiva 
djuret av Uppsalaskolans stil O, banddjuret av stil D. Om något 
av dessa djurmotiv i sin egen formgivning varit insulärt påverkal. 
liar det varit det sistnämnda, men icke det andra. C-djurets form 
var så helt betingad av vågbandet, alt där icke fanns mycken plats 
för något stilinslag av annan karaktär. Vi bortse därvid från den 
keltiska bakgrundsentrelaken och likaledes från den förut berörda 
möjligheten av en växelverkan med de nordiska hästfigurerna. 
Det andra djurmotivet åter hade i ett markant avseende brutit med 
vågbandets schema, vilket skedde, då djuret reste upp sitt hals-
parti (fig. 13:3) och liksom strävade efter en elegantare hållning. 
Så tillvida erbjuder sig alltså möjligheten av ett insulärt stilin-

20 Åberg, Keltiska och orientaliska stilinflytelser i vikingatidens nor
diska konst, Stockholm 1941, s. 7. 
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slag, exempelvis i huvudets böjning oeh halspartiets scrollartade 
hoprullning såsom i fig. 16:7. 

Kompositionen av de två djurmotiven är i princip densamma, 
och om ett främmande stilinslag där gjort sig gällande, har det där
för gällt båda. Vad C-djuren beträffar, har också Olsén i sitt för
tjänstfulla arbete fäst uppmärksamheten på vissa analogier i in
sular konst. De analoga företeelserna äro obestridliga och endast 
tolkningen av desamma tillåter en viss modifiering av omdömet. För
hållandet kan uppfattas så, att de nordiska djuren i sin komposi
tion varit så strängt bundna vid vågmotivets schema, att antagandet 
av främmande stilinflytelsers medverkan blir obehövligt. Analo
gierna i insular konst förklaras i stället därav, att utvecklingen å 
båda håll ägt en och samma utgångspunkt i den kontinentala två
bandsflätan. De'n nordiska utvecklingen hade sedan att först trans
formera flätan i vågband, innan man nådde fram till fyrfotadjuren 
av ifrågavarande grupp. Kelterkonsten däremot passerade aldrig 
mellanstadiet och flätverket där blev aldrig zoomorfiserat på ger
manskt vis genom regelbundet inpassade djurhuvuden. 1 ställe! 
skedde övergången direkt till del kompletta fyrafotadjuret, som då 
fick sin av flätverket betingade komposition, alltså flätans mönster
bild med dess radgruppering och alternering uppåt och nedåt. 
Därav synas analogierna i nordisk och insular komposition hava 
betingats. 

Så låg alltså förhållandet till under ifrågavarande stilskede, men 
därefter inträdde så småningom en förändring. Redan i yngre stil 
111 försvann i nordisk konst den av vågmotivet, alltså i sista hand 
av den zoomorfiserade tvåbandsflätan betingade kompositionen, 
och därmed brötos slutgiltigt de inhemska utvecklingslinjerna för 
att aldrig mera återknytas. I den mycket konservativa och traditions
bundna kelterkonsten levde däremot de analoga kompositionerna 
kvar under långliga tider, och det var dessa (men inga förblek
nade rester från stil Il-skedet) som genom nordiska vikingars för
bindelser i västerled introducerades såsom ett numera helt främmande 
element i nordisk konst, framlradande exempelvis i träsnideriet på 
Osebergskeppets »kultvagn»27 eller sedermera i Jellingestilen. 

27 Arwidsson, Vendelslile, s, (il. Jfr Åberg, Stilinflytelser, s. 35. — 
De keltiska företeelserna skola utförligare behandlas i ett senare arbete 
(The Occident III). 
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S U M M A R Y 

NILS ÅBERG: Northern forms of composition in Style I I . 
The mainland Germanic compositions, whieh at the time of the Vendel 

grave XII asserted tbemselves in the Northern development of style, con
sisted, firstly, of Constaiitinian interlace patterns (ef. Fornvännen 1945, p. 
251), and seeondly, of ordinary two-ribbon plaiting, with single or double 
rows of animal heads (fig. 1). From the latter can be traced the waves of 
animal hcads appearing in Northern art. The single wave of animal heads 
of the type in fig. 3 tan be eonstrueted from two-ribbon plaiting, with the 
heads in unilateral rows in the mannor shown in fig. 2, while the doubled 
wave of antithetieally placed animal heads of the type in fig. 5 and 6 
ean be traced from the two-ribbon plailwork, with double rows of animal 
heads in the raanner shown by lig. 4. 

In the further development of the Northern style, the Constantinian 
interlace patterns gradnally disappear without leaving any traces behind 
them, while, under the influence of tho hereditary predilection of Northern 
art for pure animal forms, the wave raotifs are transforniod into free 
fonr-foolcd animals. This development is illustrated theoretically by fig. 
7 and 10, where the crests of the waves have been changed into massive 
four-footed animals, and by fig. 13, where the ribbon wave itself has 
becomc a ribbon shaped animal. 

Thus the transformation of the single wave of animal heads is illustra
led theoretically in fig. 7, and the appearance of the eonstrueted animals 
in rcality appears from fig. 8 and their composition from fig. 9. The trans
formation of the doubled wave of antithetieally placed animal heads 
proceeds quite analogously, as is shown in the construction in fig. 10 and 
the animal motifs in fig. 11. 

The animal motifs appearing in the crests of the waves attained a 
certain popularity in the Northern art of the time, but nevcrtheless löst 
their significance for the further development of style. On the other hand 
conditions were different in the case of the animals eonstrueted from the 
ribbon wave itself, which in a motif such as in fig. 13:3 had acquired 
the form which was to lead directly över to Salin's Style III. The course 
ot development is illustrated by fig. 14—17, in which both in form and 
composition the animals bear unmistakeable ovidence of their origin from 
the single or doubled antithetieally placed wave of ribbon. 


