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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

all dess ena bredsida är snelt avfasad. Detla ger anknytning till en nägot 
modifierad typ av de ovan behandlade ringarna, där det yttersta ringparet i 
ell av flera ringar bestående armsmycke har avfasad yttersida. Denna lår typ 
förekommer under säväl äldre som yngre romersk tid med tyngdpunkten 
inom det yngre skedet. Om man i detta sammanhang skall våga tillmäta 
smärre avvikelser någon betydelse, skulle den större av de båda ringarna 
från Håbo Tibble med dess ryggade eller avfasade bredsida kunna anknytas 
lill den sist beskrivna modifikationen av den baltiska ringtypen. 

Även i Finland har denna armringsform anträffats. F rån ett skelettgravfält 
frän romersk järnålder vid Kroggårdsmalmen i Karis (Nyland) härrör en 
baltisk armring av den aktuella utformningen.0 En hel uppsättning sådana 
ringar har även anträffats i Pemar (Paimo).7 I båda dessa finska fynd före
komma armringarna i kombination med fynd av klar äldre kejsart idskaraktär. 

Trots att de två armringsparen från Håbo Tibble och Adelsö icke äro 
anträffade i kombination med andra artefakter och fyndmiljön i övrigt icke 
kan ge så vida aspekter, äro de värdefulla bevis för kontakten mellan öst
skandinavien och de baltiska länderna under den äldre järnåldern. De äro 
icke några isolerade företeelser utan sälla sig till flera andra baltiska import-
föremål från denna tid. Denna äldre grupp är dock fortfarande liten jämförd 
med det rika fyndmalerial, som under den yngre järnåldern så väl doku
menterar förbindelserna mellan Skandinavien och Raltikum. 

Per Lundström 

' .V. Cleve, Ett skelettgravfält från romersk järnålder på Kroggårdsmalmen 
i Karis (Nyland SMYA — F F T XL, s. 60—68, fig. 7. 

7 Leppäaho, Herrankar tonan silmäsolki SMYA — FFT XL, s. 69—74, fig. 3. 

SYDSKANDINAVISK STIL 

Den nordiska konsten under 1000-talet är ett lika rikt som flitigt studerat 
ämne. Många skiftande tydningar har den blivit föremål för, alltsedan Sophus 
Miiller 1880 skrev sitt berömda arbete om »dyrcornamentiken i Norden». 
Mycken oenighet har den vållat, men många särdrag har man å andra sidan 
lyckats fastställa, och den intresserade kan bilda sig en tämligen god upp
fattning både om det förenande och det skiljande, om han bara vill bemöda 
sig alt studera den hithörande litteraturen. 

Allra bekvämast har den läsare, som slår upp det andra avsnittet i en 
nyligen utkommen, diger avhandling »Sydskandinavisk stil» av Hans Chris-
liansson. Diir kan man i referatels form ta del av de viktigaste hittills fram
komna teorierna, och i de övriga avsnitten av samma arbete blir man mera 
utförligt delaktig av Christianssons egen uppfattning. Det är denna, som här 
skall bli föremål för några kritiska anmärkningar . 

Christiansson har huvudsakligen inriktat sig på en analys av runstenarnas 
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ornamentala stil, och han har därvid trott sig finna, att ett speciellt omräde 
geografiskt lålcr utsöndra sig, karaktäriserat genom »sydskandinavisk stil». 
Man häpnar dock inför uppgiften att området ifråga skulle gä långt upp i 
Södermanland och Närke, för att inte tala om de inre delarna av Norge 
(Huskerud) och med flera exempel på Gotland och i Norrland. Författaren 
lämnar ingen motivering på denna punkt, och nog förefaller termen »syd
skandinavisk > något missvisande, om den geografiska spridningen är den 
nämnda. 

Ur den komparativa analysen utesluter förfallaren helt de s. k. Eskilstuna
kistornas numera mycket omfattande grupp, som dock har sin tyngdpunkt 
söder om den av författaren uppdragna nordgränsen för sydskandinavisk stil. 
Läsaren måste därför fräga sig, om dessa så närbesläktade monument skulle 
vara ägnade att försvaga författarens argumentering, eller om de representera 
en annan sydskandinavisk stil. Jämförelserna med de uppländska runstenarna 
år ytterst knapphändiga, och man har en pinsam känsla av att författaren 
gjort cit bestämt urval, som passar honom, ur ett rikt och mångskiftande 
malerial, som onekligen även skulle bjuda på åtskilliga andra aspekter. 

I den stilanalytiska behandlingen av monumenten tillämpar författaren ett 
betraktelsesätt, som tidigare införts av Rcrtil Almgren i dennes arbete »Hrons-
nycklar och djurornamentik» (Uppsala 1955). Med mycken lärdom, stort 
skarpsinne och ojämförlig elegans uppsatte denne elt kurvaturschema för 
nordisk stil under 700- och 800-lalen e. Kr. Resultatet blev en ny aspekt på 
konsten, som verkade helt övertygande — i varje fall på undertecknad. Ty
värr kan jag inte säga detta om Christianssons försök. Vid sidan av Almgrens 
verkar det hjälplöst och uppkonstruerat , och vad värre är, både felaktigt och 
vilseledande. Detta kan ju verka som etl väl hårt omdöme, men jag vill 
naturligtvis söka motivera min synpunkt. 

Enligt Christiansson karaktäriseras sydskandinavisk stil av avskärande o c h ' 
sönderdelande element. Den har bågar, vinklar, cirklar och raka, gärna 
divergerande linjer, som med en samlande beteckning kunna sägas ingå i U-
och V-former, vilka även avskäras. U-former nedbrytas till J- eller 1-form 
o. s. v. Vidare äger stilen symmetriupphävande drag, en böjelse för skevheter i 
kompositionen. Men Christiansson finner det ej tillräckligt att sålunda avslöja 

kurvaturen» i stilen, utan ban beaktar även sådana faktorer, som äro för
bundna med mönstrets helhetskaraktär. Han finner detta viktigt, eftersom 
sydskandinavisk stil enligt lians mening i stor utsträckning bygger på gestalt
psykologiska och optiska fenomen, samt olika därmed jämförliga illusions-
inuncr. Författaren talar i detla sammanhang om irrationella incitament samt 

uppenbar» och »fördold» betydelse. — Vi ska senare å terkomma till detla. 
Författaren avslutar sin karaktärist ik av sydskandinavisk stil med att säga 

att den är skenbart klar och rationell men i mönsteruppbyggnaden insättas 
irrationella detaljer som ge stilen en självupphävande, antitctisk karaktär». 

Jag har i ovanstående karaktärist ik så nära som möjligt följt Christians-
sons egna formuleringar, trots det atl jag personligen finner dem ytterst skru
vade och tillkrånglade. Det är inte alltid, som de lärda uttrycken vittna om 
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Fig. 1. Engelskt d ier ottonskt:' 
Suärdfäste av guld och siluer 
frun Dgbeck, i). Vemmenhög 
sn. Skåne. — Englith or Otto-
nic. A sword-hilt of gold und 
siluer from Dybeck, O. Vem
menhög parish, Skåne. 

lärdom, och om man bar en sanning alt meddela, borde man enligt min 
mening kunna göra det på ett något enklare sätt. 

Det material, som författaren tagit upp till analys, består, som nämnt, 
huvudsakligen av runristningar. Därtill kommer de bekanta bronsflöjlarna 
från Hcggcn, Källunge o. s. v. Runristningarna kan man väl med förf. räkna 
till den bevarade monumentalkonsten frän forntiden, och de torde ur denna 
synpunkt vara representativa för socialgrupp 1, om man följer författarens 
tankegång. Men därmed är infe sagt att de skcvheler, asymmetrier m. in., som 
vi tycker oss kunna iakttaga på dessa monument, skulle vara karaktärist iska 
för det ledande skiktets konst under 1000-talet, vare sig i Sydskandinavien 
— eller annorstädes så som förf. synes vilja göra gällande. Elt överväl
digande rikt material av silver och brons från samma lid avger ett annat 
vittnesbörd, men författaren har underlåtit att gå in på denna fråga. Jo, på 
en punkt gör han del, nämligen beträffande bronsflöjlarna, men där kommer 
hans bevisföring även helt till korta — ett faktum som klart belystes av fakul
tetsopponenten, docent Rertil Almgren, vid disputationen i Uppsala. Hur är 
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del för övrigt med skevheter etc. hos de uppländska runstenarna, de s. k. 
Eskilstunakistorna m. m.l 

Författarens teorier baseras på en utspekulerad värdering av komposition 
och detaljer hos det föreliggande materialet, och det är ofta fråga om täm
ligen här l ina avvägningar, för att inte säga subtila. En okunnig läsare kan 
möjligen bli smått imponerad av detta, men för alla dem, som åtminstone i 
någon mån kommit i beröring med hi thörande monument, ter det sig obe
gripligt. Runstenarna är ett grovt material, och ristningsytan är ofta ytterst 
summariskt tillhuggen. Ibland hugger man fel, och författaren redogör själv 
med citat av S. R. F. Jansson för en sådan felhuggning, som gäller ett av vårt 
lands mest betydande monument, Möjbrostenen. Ibland är ristningen klar. 
ibland är den otydlig och kan endast tolkas med tillhjälp av konstbelysning. 
Sådant torde vara bland det svåraste, en arkeologisk teckentydare kan få att 
syssla med. Därtill kominer att åtskilliga av här ifrågavarande monument, 
kanske alla. ursprungligen varit bemålade. När nu det på detta sätt beskaffade 
materialet ligger vida utspritt i de svenska bygderna och av rent praktiska 
skål inle kan bli föremål för en allsidig bearbetning, hur kan man då pä 
grundval därav bygga vittgående teser om asymmetrier, skevheter och dylikt! 
Och hur kan man pressa sina teorier så hårt som Christiansson gör i detta 
fall. Man kan vidare ställa spörsmålet om det fanns konstnärligt »bra» och 
»dåliga runstenar liksom »bra» och »dåliga» flöjlar. I det senare fallet kan 
man tänka på Källungeflöjeln resp. vimpeln frän Grimsta. Alltför enkelt av
färdar förf. denna fråga på sid. 39. Att han därvid samtidigt kastar bort den 
samlida mctallkonsten såsom varande massproduktion utan betydelse får 
givetvis slå för hans egen räkning men är inte desto mindre felaktigt. 1000-
talets melallkonst rör sig nämligen med minst lika många individuella Sär
drag som äldre epokers, ja, kanske ännu flera, eftersom vårt land då genom 
lever en brytningstid med starka internationella kontakter. 

Allt detta lill trots skulle man vara mera positivt inställd till Christianssons 
arbele. om han bara hade velat göra materialet lill föremål för en mera all
sidig prövning. I stället följer han enklast tänkbara spår, dock utan att där
vid försumma uppradandet av en mängd litteratur, som i hans framställning 
förblir outnyttjad. Vad nu detta skall tjäna till. Typiskt är även författarens 
sätt alt avfärda alla jämförelser med insulärt och övrigt material. På sid. 219 
säger han bl. a. följande: »Eftersom i detta avsnitt skall undersökas, hur 
den ottonska konsten förhåller sig till den Sydskandinaviska stilen i fråga 
om mönsteruppbyggnad, rytm, motiv o. s. v., skall redan här betonas, att det 
ej är författarens uppfattning, att den Sydskandinaviska stilen skulle vara 
uvhängig enbart av den ottonska konsten.» — Därmed anser sig författaren 
ha fredat sitt samvete, och några jämförelser med annat än ottonskt material 
görs över huvud taget inte. Läsaren lämnas med andra ord helt i sticket. 
Skall man nu tolka författarens ord så, att det ottonska inslaget är det mesf 
betydelsefulla i »Sydskandinavisk stil», eller skall det betraktas som ett inslag 
bland många! Skall det av tidigare forskning framhävda insulära sambandet 
skjutas i bakgrunden till förmån för det ottonska? Förfat taren underlåter helt 
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Fig. 2. Den helige Lukas. Pierpont Morgan MS 709, fol. 48 b. Obseruera 
språkbandet. Efter Kendrick. — Saint Luke. Note the ribbon of the 

wording. 

att belysa denna fråga, men däremot är det symptomatiskt att han givit sitt 
arbete namnet »Sydskandinavisk stil», möjligen för att redan i namnet ge en 
viss anknytning till det kontinentalt ottonska. Egentligen skulle väl namnet 
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»Västskandinavisk stil» duga lika bra, innebärande en antydan om förbin
delserna västerut. Danmark och England utgjorde dock under den aktuella 
tiden elt enda rike, och Norges förbindelser västerut är välkända. 

Man skulle trots allt inte heller ha sagt så mycket om denna författarens 
underlåtenhet, om han blott kunnat framvisa ett övertygande jämförelse
material i den ottonska konsten. Men det har han inte. 

Hans exempel inskränka sig till tre, nämligen Rernwardstakarna, Rern-
wardpor tame och BemwardevangeUariet, men naturligtvis menar han, alt 
dessa är tre »lejon». I diskussionen om dessa monument har förf. tillfälle 
alt blotta mycken okunnighet, inte endast om ottonsk konst utan om krislen 
konst över huvud taget. Det är knappast på en enda punkt man vill acceptera 
hans pretentiöst upplagda detaljanalyser. Förfat taren kan exempelvis inle 
hoppas att bli tagen på allvar, när han jämför dualismen i ottonsk konst med 
en av honom själv uppfunnen dnbbeltydighet på våra runstenar. I den 
ollonska konsten liksom i all kristen konst förekommer ur innehållslig syn
punkt ett dubbeltydigt bildspråk, som tillhör de elementa inom konsthistorien, 
vilka varje studerande bör känna till. Det ottonska har i detta avseende ingen 
särställning. Men när man inte blott söker ge sken av detta utan dessutom 
överför jämförelsen till linjeföring och kompositionsform inom nordisk run-
stensornamentik, dä ha spekulationerna drivits in absurdum. 

Reträffande det första av sina exempel gör förf. själv en del motsträviga 
medgivanden. Han säger på sid. 229 bl. a. följande: »De äro dock allmän
giltiga för den europeiska samtidskonsten överhuvud (jfr kap. II), varför 
man ej kan göra nägra bindande slutledningar, mer än att den ottonska 
konsten lika väl som den insulära och den bysantiska kan ha influerat den 
nordiska senvikingatida konslutvccklingen.» — Det är närmast ofattbart att 
förf. trots denna sin fullt riktiga iakttagelse envist hakat upp sig på sina 
ottonska exempel. 

Om han åtminstone hade valt andra exempel. Det finns dock mycket inom 
kontinental konst, som kunde ha anförts och som oförtydbart vittnar om de 
stora sammanhangen i västerländsk konst under 1000-talet. Men dä skulle han 
ha nödgats föra in även insulära exempel i sina jämförelser, och det ville 
han inte. Han har föredragit, att läsaren till vart och ett av hans ollonska 
exempel får lägga långt fler och bättre insulära. Sä är fallet med exempelvis 
akantusornamentiken, ansiktsmaskerna, fåglarna, skriflbanden o. s. v., och tal
rika exempel därpå finnas behandlade och avbildade i den äldre nordiska 
litteratur, som stått till förfallarens disposition, men som han knappast tar 
hånsyn till mer än i sin litteraturförteckning. Det bör vidare inte vara tillätet 
att driva den »ottonska» politiken så långt, alt man med en enkel manöver 
inrangerar exempelvis de båda skånska svärdfästena från Dybeck (fig. 1) och 
Vrångebäck i det kontinentala jämförelsematerialet, när man finner deras 
bästa stilistiska motsvarigheter på insulärt håll, och när de av allt att döma 
är av engelskt ursprung. Lika otillåtet bör det vara att ensidigt jämföra 
skriftbanden i kontinentala handskrifter med de nordiska r imbauden och 
bygga slutsatser på detla, när man kan finna insulära skriftband, som iir 
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minst lika väl ägnade lill jämförelse (se fig. 2). Man begår därmed en orätt, 
som opåtalad kan få ödesdigra följder. 

Det skulle föra för långt alt här gå in på allt det, som i Christianssons av
handling kunde ge anledning till kommentar. Slutintrycket är besvikelse. Man 
låter sida upp och sida ner av författarens stilanalyser, man bedövas av de 
lärda orden, man snärjs i ett utstuderat bollande med vinklar, linjer och 
kurvor, man drunknar i cn myriad av oväsentligheter, och när man äntligen 
får hämta andan, är man fast övertygad om en enda sak, nämligen att stil
analys inle kan bedrivas pä det sättet. Man beklagar detta så mycket starkare, 
som författaren trots allt kanske har rört vid något väsentligt. Det är möjligt, 
all man en gång skall lyckas fånga vikingatidens konst under några gemen
samma formler. Det iir möjligt, att Almgrens kurvatursystem även här skall 
kunna visa sig fruktbärande. Men en nödvändig förutsättning för ett sådant 
resultat är, att vederbörande behärskar tekniken och har den stilanalytiska 
begåvning, som erfordras för en dylik uppgift. 

Det är också med en viss besvikelse man summerar intrycken av de 
• Ottonska» avsnitten i boken. Visserligen hävdar förf. uttryckligen, att det 
just är de ottonska stildragen, han vill utreda, men, ack, hur torftig verkar 
inle denna aspekt, när förf. hade i sin hand möjligheten alt från kontinental 
Utgångspunkt jämföra det nordiska med det kristet västerländska. Det 
ottonska skulle då inle ba blivit så starkt betonat som nu, ulan man skulle 
över huvud laget ha fått veta en del om sambandet över kanalen mellan 
engelskt och kontinentalt med ett ömsesidigt givande och tagande. Det hela 
skulle kanske ba utmynnat i en ny aspekt på den kristna konsten i Väster
landet, inle den specifikt ottonska, utan en ny aspekt, som vore framsprungen 
ur Jämförelsen med den samtida nordiska konsten. 

Christiansson talar i sin inledande översikt om alt äldre forskning inom 
detta ämne saknat en tillfredsställande metodik och alt den varit bunden av 
bl. a. forskningspsykologiska faktorer. — Till den olärde läsarens upplysning 
kan meddelas, att den senare termen helt enkelt betyder, alt ingen ulan våda 
kun krypa ut ur sitt eget skinn. 

En fåkiinnig man frågar sig oroligt, om vi nu har funnit den metod, enligt 
vilken vikingarnas konst skall behandlas eller det system, i vilket den kan 
inordnas. Wilhelm Holmquist 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1959 

Svenska Fornminnesföreningen har under 1959 avhållit fyra samman
träden och anordnat sin sedvanliga vårutfärd. Styrelsen har sammanträ t t 
fyra gånger: 24 februari , 9 mars , 16 april och 8 december. Medlemsantalet 
har stigit från 419 1958 till 434 1959, därav 12 hedersledamöter och 22 
ständiga ledamöter. 
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