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Svensk konst under hednatiden. 
Af 

                  O. Montelius

Ofta föreställer man sig, att våra hedniska förfäder, i synnerhet 
under århundradena närmast före kristendomens införande, endast 
haft tanke och lust för plundringståg och krigiska bedrifter, under 
det de skattat fredliga idrotter ringa. Oaktadt vi ännu känna 
ganska litet om vikingatidens Sverige, tro vi oss dock hafva skäl 
att bestrida denna uppfattning. Ett folk som lemnat efter sig 
ett sådant bohag som våra förfäder för tusen år tillbaka, och som 
bevisligen sjelft förfärdigat största delen deraf, ett sådant folk kan 
icke sägas stå lågt i industriell utveckling, i synnerhet om man 
jemför det med de öfriga europeiska ländernas invånare vid samma 
tid. Vi våga till och med framställa den frågan: Om man icke 
förmår i det ännu hedniska Sverige spåra något som kunde kallas 
inhemsk konst? Frågan kan synas djerf; vi skola imellertid här 
söka gifva ett bidrag till hennes besvarande. 

Härvid är det nödvändigt att söka utreda, icke endast om 
vi bland våra hedniska förfäders qvarlåtenskap finna sådana ar-
beten som genom smakfullheten i utförandet vitna om konstnärlig 
behandling, utan framför allt om vi kunna anse, att dessa arbeten 
äro utförda inom landet, och om man kan uppvisa, att den konst- 
stil som de tillhöra är sjelfständigt utvecklad i Norden. 

Vid denna undersökning måste man dock taga i betraktande, 
att vi hafva att göra med en tid som i hela det kristna Europa 
bildar den mörkaste punkten i medeltidens historia: tiden från ro- 
merska rikets fall till korstågens början. Detta gäller i synnerhet 
om konsthistorien. De nuvarande stora kulturländerna kunna upp-
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visa endast svaga spår af konstnärlig verksamhet under dessa år
hundraden; men derigenom får också hvarje, om än eljest ringa 
antydan af svensk konst under samma tid ett så mycket högre 
värde. 

Härjemte få vi icke förgäta, det man ej kan vänta att finna 
mer än en ytterst obetydlig del af den nordiska hednatidens konst
alster bevarad till våra dagar. Vi hafva också till material för 
värt studium deraf nästan endast några få prof af de i metall 
utförda arbetena af den tidens konstindustri. Men man kan på 
goda skäl antaga, att templen, boningshusen och de af trä o. dyl. 
förfärdigade husgeråden och redskapen ofta voro utsirade med sam
ma präktiga ornament, hvilka på större ytor och i ett lätt
handterligare ämne kunde utveckla sig vida mer än på de små
metallsakerna. 

Det är egentligen de smakfulla orm- och drakslingorna som 
gifvit Nordens äldsta konst dess egendomliga pregel, och derföre 
skola vi nu endast sysselsätta oss med denna 
intressanta sida af vår kulturhistoria. 

De äldsta spår deraf, som vi för närva
rande känna, torde vara att söka i det stora 
fyndet frän Kragehol mosse på Fyen i Dan
mark 1 ). De här funna fornsakerna tillhöra 
säkert tiden omkring eller närmast efter är 
400 e. K. f. Bland de i denna mosse 
anträffade vapnen funnos flere lansar med 
spetsar af jern och skaft af trä. Många bland 
lansskaften äro prydda med vackra inristade 
bandslingor. På ett stycke af ett sådant 
skaft. hvilket är afbildadt här bredvid (fig. 1), 
ser man bland bandslingorna ett par orm
hufvuden. Detta är en högst interessant om-

1) Se prof. Engelhardts vackra arbete öfver ”Kragehul Mosefund” samt 
en afhandling om ”De danska mossfynden” i tidskriften ”Framtiden” 
1870, mars. 

2) Figuren föreställer öfversta delen af skaftet med den spets som 
stacks in i jernet. Man har tecknat hela ytan utbredd för att 
bättre åskådliggöra slingorna. 

ständighet, emedan man häri har en märk-
värdig öfvergång mellan de såsom prydnad

Fig. 1. Stycke af ett lans-
skaft af trä från Kragehul
mosse på Fyen. 5:te årh. e.
K. f. 2).
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på ett rundt skaft ganska naturliga bandslingorna och den föl
jande tidens ormslingor, Fyndet är af särdeles stor vigt äfven 
derföre, att vi härigenom kunna redan under det 5:te årh. e. K. 
spåra en, om också ringa början till nu ifrågavarande orna
mentik. 

dan en spiralring af guld och 9 guld-
brakteater 2), af h vilka 7 (eller 8) äro
alldeles lika hvarandra och endast föga 

skilja sig från den här afbildade. Man känner för närvarande
 från Skandinaviens olika delar tillsammans öfver 100 guldbrak
teater af detta slag, ehuru slingorna icke alltid äro lika vackra. 
Det synes vara anmärkningsvärdt, att man icke känner någon så
dan brakteat från Gotland. 

Att dessa smycken äro förfärdigade inom Norden är klart 
deraf att, under det de så talrikt äro funna här, känner man från 
andra länder blott några mycket få dylika brakteater med orm
slingor. Det är egentligen endast i Kent, Englands sydöstligaste 
udde, som man påträffat dem. De äro någon gång funna i der
varande grafvar från anglosachsarnas hednatid, men hafva äfven 
af de engelska fornforskarna erkänts vara främlingar, hvilka dit-

1) Bevisen för denna tidsbestämning, h vilka här skulle föra oss for 
vida, komma att meddelas i fortsättningen af förf:s arbete ”Från 
jernåldern”, i hvars andra häfte finnes en beskrifning på alla skan· 
dinaviska guldbrakteater. 

2) De äro afbildade i ”Ny Illustrerad Tidning" 1869 s. 108, och ”Från 
jernåldern”, 2:a häftet, s. 45. 

Fig. 2. Guldbrakteat från Rolfse-
red i Bohuslän. 6:te årh. e. K. f. 

Till det 6:te seklet e. K. f. och tiden deromkring 1
) höra 

de i stor mängd inom Nordens skilda delar funna hängsmycken 
af guld, de s. k. guldbrakteaterna, hvilka äro prydda med orm

slingor. En sådan är den härbredvid 
(fig. 2) afbildade brakteat, som är 
funnen vid Rolfsered i Herrestad socken, 
Bohuslän, tillsammans med 4 andra 
guldbrakteater, - af hvilka två äro 
preglade med samma stamp som fig. 2, 
- och några spiralringar af guld m. m. 
Vid Thorslunda i Vånga socken, Öster
götland, hittade man för några år se
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kommit från Norden eller blifvit efterbildade efter skandinaviska 
mönster. 

Ormslingor, mycket liknande dem på guldbrakteaterna, finnas 
äfven på flere samtidiga arbeten, hvilka blifvit anträffade i alla 
delar af Skandinavien. Hit höra t. ex. de vackra, massiva 
guldbeslagen till svärdsskidor från Norge, Bohuslän, Vestergötland, 
Södermanland och Danmark ("Från jernåldern" pl. 8 f. 10-13) ; 

samt de stora, präktiga, bågformiga spännena från Throndhjems 
amt i Norge, Helsingland, Skåne m. fl. landskap (a. st. pl. 5 
f. 1, 2, 11 och pl. 6 f. 2 ). Alla dessa saker visa sig genom 
de omständigheter, under hvilka de äro funna, tillhöra samma tid 
som guldbrakteaterna med ormslingor, eller det 6:te århundradet 
och tiden deromkring. 

Från följande århundrade, det sjunde, hafva vi praktfulla och 
vida mer utvecklade prof på samma ornamentik. Till denna tid 
torde man nemligen böra hänföra det stora fyndet från Ulltuna vid 
Fyrisån nära Upsala. Här hade för omkring tolfhundra år sedan 
en "sjökonung" blifvit högsatt i sitt skepp. I högen fann man 
nu (år 1855) lemningarna af ett fartyg, hvari ett skelett låg och 
vid dess sida den döde höfdingens vapen: en hjelm, ett svärd af 
jern med utmärkt vackert fäste af förgyld brons, den likaledes 
präktigt arbetade midtbucklan till en sköld, en knippa pilar m. m. ; 

dessutom qvarlefvorna af två hästar med betsel, en mängd spel-
brickor och tärningar samt en stor gryta af jernbleck, bredvid 
hvilken lågo ben af en gås och en gris, minnen af grafölet. Både 
på svärdet och sköldbucklan finnas särdeles smakfulla drakslingor. 
Fyndet förvaras nu i Statens Historiska Museum och är i stor 
skala aftecknadt i det snart utkommande första häftet af ett större 
planchverk öfver detta museum. 

Vi anse oss böra hänföra denna graf till ungefär det sjunde 
århundradet hufvudsakligen på grund af det här funna svärdets 
form. Fästet slutar nemligen upptill i en stor tresidig knapp af 
samma form som nedanstäende figur 3. Flere dylika svärdfästen 
äro funna i Sverige ; utom Sverige förekomma de i synnerhet i 
sydöstligaste delen af England 1)). De äro der flere gånger funna 
i grafvar från anglosachsarnas hednatid, hvilka grafvar icke gerna 

1) Se om dessa. svärd "Hallands Fornminnes-Förenings årsskrift", 
3:dje häftet. 
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kunna vara yngre än tiden omkring år 600, emedan anglosach
sarna vid denna tid blefvo kristna och började begrafva sina döda 
i eller vid kyrkorna. (Enligt krönikornas berättelse var det är 
597 som konung Ethelbert af Kent och 10,000 af hans under
såter mottogo dopet). Att Ulltuna-svärdet och de öfriga svenska 
svärden af nu i fråga varande slag äro från ungefär samma tid 
som de engelska, är icke blott sannolikt derföre, att de till for
men äro så lika hvarandra, utan det bekräftas äfven af stilen i 
arbetet och af de omständigheter, under hvilka de svenska blifvit funna. 

Utom Ulltuna-svärdet hafva vi äfven några andra svärd af 
samma form (från Skåne och Gotland), hvilkas fästen äro prydda 
med drakslingor. Det förnämsta af dem är ett som, jemte åt

skilliga andra fornsaker, för öf
ver 4 0 år sedan hittades i en 
graf vid Endregårda på Gotland, 
ej långt från Wisby. Fästets 
öfversta del, som är af silfver, 
är afbildad här bredvid i natur-

Fig. 3. Öfversta delen af ett svärdfäste, 
från Gotland. lig storlek (fig. 3), 

Till ungefär samma tid som dessa svärd, eller möjligen en 
något senare, - d. v. s. till 7:de eller 8:de århundradet - hör 
ett i Statens Historiska Museum förvaradt, utmärkt väl arbetadt svärd, 
som är funnet vid Bjers i Hejnum socken på Gotland. Klingan, 
af jern, är visserligen till största delen förstörd; men den präktiga, 
med rika och ovanligt smakfulla drakslingor prydda., bronsbelägg
ningen på fästet och skidan är i allmänhet särdeles väl bevarad. 
Olyckligtvis saknas dock öfversta delen af fästet, hvarigenom man 
icke kan bestämdt afgöra, huruvida det upptill slutat i en sådan 
trekantig knapp som fig. 3, hvilket emellertid synes vara sanno
likt. Jemte detta svärd hittades några lösa bronsbeslag, troligen 

till ett bälte eller 
dylikt, hvilka lika
ledes äro - såsom 
vidstående fig. 4 i

half storlek visar 
prydda med utsökt 

Fig. 4. Bronsbeslag från Gotland. fina Slingornament. 
Man måste beundra den säkerhet och elegans, hvarmed de 
äro tecknade, och den skicklighet, med hvilken det ringa utrym-
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met är begagnadt. Detta arbete räknas också bland det yppersta, 
som det historiska museet förvarar från Sveriges hednatid. 

På Gotland har man äfven funnit flere andra bronsbeslag 
till bälten och dylikt, som förskrifva sig från ungefär samma tid, 
och hvilka likaledes äro utmärkta för sina vackra ormslingor. 

Samma ö, hvilken såsom bekant är mycket rik på minnen 
från hednatidens sista århundraden, har äfven lemnat en mängd 
andra arbeten med präktiga slingornament. De vigtigaste af 
dessa torde vara de för Gotland 
alldeles egendomliga ”runda 
spännbucklorna” och de stora 
bågformiga spännena af samma 
form som figg. l och 4 å pl. 
7 ”Från jernåldern”. Prof på 
spännen af sistnämnda slag med 
vackra drakslingor kunna ses 
å figg . l 0 och 11 å nyss an-
förda plansch. Att dessa orna-
ment äro utförda pä Gotland, 
eller åtminstone i Sverige, är 
klart, då mer än 4 0 spännen 
af denna form äro funna på
Gotland, under det att man 
endast känner några mycket få
från södra delen af Sveriges fast
land och Danmark, men intet 
enda från andra länder. De sy
nas hafva varit i bruk under 
det 6:te-8:de århundradet. 

Detsamma gäller om ett 
annat slag af spännen från Got
land, de numera vanligen så Fig 5. b. Samma spänne, sedt ofvanifrån . 

kallade "runda spännbucklorna", af hvilka .~~:;:;;~~~~;;;;:;:; 
fig. 5 visar ett vackert prof, i naturlig i·~~~~ 
storlek. Också dessa äro ofta, såsom den  ~

här afbildade, prydda med mycket smak- ~~ille.~oo~o~o~~~@~~~E! 
fulla slingor, och äfven dessa arbeten · 
äro bevisligen gotländska. Man känner samma spänne. 

nemligen redan öfver 150 sådana spännbucklor frän Gotland, men 

Fig. 5 c. En del af sidan å

Fig 5. a. Rund spännbuckla från Gotland, 
sedd från sidan. 
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ingen enda från öfriga delar af Sverige eller från andra länder. 
De finnas mycket ofta i de gotländska grafvarna från hednatiden 
och tillhöra troligen århundradena närmast före kristendomens an
tagande på ön. 

Fig. 6a. Beslag af förgyld brons, Gotland . 
Sedt nedifrån. 

Fig 6b. Samma beslag, sedt från sidan. 

tillhört en metallarbetare, en "Smed" 1). 

Från Gotland 
hafva vi slutligen 
den präktiga pjes 
af förgyld brons, 
som är afbildad 
här bredvid (fig. 
6) i 2/3 af verk
liga storleken. 
Den har sanno
likt varit beslag 
kring foten af ett 

dryckeskärl. 
Bottnen (fig. 6 a) 
är också mycket 
nött, under det 
att sidan (fig. 
6 b) knappt röjer 
spår af begag
nande. Den hit
tades år 1869 
vid Smiss i Eke 
socken, på Got
land, tillsam
mans med en 
mängd andra in
tressanta fornsa
ker, hvilka tyd
ligen en gång 

Utom dessa arbeten från hednatidens sista århundraden, har 
man i Nordens skilda delar funnit en mängd andra fornsaker från 
samma tid med mer eller mindre utvecklade slingornament. Bland 
dem kunna vi här imellertid endast omnämna några få, såsom en 

1) Det är då af stort intresse, att fyndet gjordes vid en gård 
som heter ”Smiss”, d. v. s. ”Smedens gård”. Troligen är detta icke 
någon tillfällighet. 
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med silfver inlagd, praktfull jernyxa, nyligen funnen i en dansk 
graf från hedendomens sista dagar (vid Mammen i Nörre
Jylland); en liten silfverbägare från drottning Thyras graf 
vid Jellinge i Nörre-Jylland (afbildad i Worsaaes "Nordiske Old
sager”, fig. 472); runda spännen af silfver med drakslingor i fili
gransarbete, från Danmark, Gotland, Gestrikland m. m.; samt en 
på Gotland funnen, utmärkt väl arbetad silfverskål från början af 
11:te århundradet, h vars botten och kant äro prydda med sär
deles vackra drakslingor, som på ett 
i ögonen fallande sätt likna dem på 
runstenarna från samma tid. 

Utom de nu beskrifna lösa forn
sakerna, finnes det nemligen i Sverige 
ett stort antal runstenar med präk
tiga drakslingor, hvarpå den här 
meddelade teckningen (fig. 7) kan 
tjena såsom exempel 1

). 

Det är imellertid ej så lätt att 
uppvisa många sådana runristade bau
tastenar med drakslingor från den tid, 
då kristendomens läror ännu icke fram
trängt till våra trakter. När man 
vet, att ättehögarna vid hedendo
mens fall öfvergåfvos, skulle man 
visserligen vara böjd att utan tvekan 
hänföra till hednatiden de runstenar, 
hvilkas inskrift uttryckligen omtalar. 
att stenen restes af en person, som 
derjemte ”gjorde hög denna”. I Up
land finnas två runstenar med sådan 
inskrift och enkla, men Vackra d rak-
slingor ; den ena s tår vid Hare by i 
Vallentuna härad, den andra vid 
Broby i Danderyds skeppslag. Båda sakna den eljest på runste
narna så vanliga kristna bönen: "Gud hjelpe hans själ" eller dy
likt; men på båda finnes det ett kors. Ehuru detta sannolikt är 
ett tecken till kristen tro, är det dock ovisst här, liksom i afse-

1) För en närmare kännedom om runstenarna och deras drakslingor 
få. vi hänvisa till Dybecks vackra arbeten, ”Svenska runurkunder”, 
”Sverikes runurkunder” m. fl. 

Fig, 7, Runsten vid Viggby i Lillkyrke 
socken, Upland. Sju fot hög. Från

omkring det tionde århundrad Je t.
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ende på många andra runstenar, om korset är inhugget samtidigt 
med inskriften, eller om det icke möjligen kan vara ditsatt i se-
nare tid af någon bland den dödes kristna ättlingar, hvilken, för 
att skaffa frid åt sin odöpta stamfaders ande, lät korsteckna hans 
grafsten. Denna möjlighet blir så mycket större, då man finner, 
att de första kristna stundom flyttade qvarlefvorna af sina hed-
niska fränder till en kyrka. Runstenarnas kors synas också ofta 
sakna sammanhang med den öfriga ristningen; stundom äro de 
dessutom ganska enkla och illa gjorda i jemförelse med de ele-
ganta slingorna, hvarföre många af dem mycket väl kunna för-
skrifva sig från en något senare tid än sjelfva minnesvården. De 
två stenarna vid Hareby och Broby torde således tills vidare 
kunna anses för hedniska. 

Ungefär samtida med dem är väl en runsten med mycket 
vackra drakslingor, hvilken, jemte flere mindre stenar, bildar en 
af de vid Mållösa i Vallentuna socken, Upland, varande runda 
stensättningar, som, enligt Dybeck, "funnits innehålla graflemnin-
gar från hednatiden". På denna sten 1) finnes hvarken något kors 
eller någon kristen bön. Alldeles detsamma gäller äfven om den 
i Bautil n:o 71 afbildade runstenen vid Kustad i Vallentuna 
socken. 

Till nästan samma tid torde vi äfven kunna räkna, utom 
flere andra, dels en runsten med vacker slinga, som finnes vid 
Tuna i Vester-Hanninge socken, Södertörn; den står emellan en 
skeppsformig stensättning och en tätt derintill liggande grafhög 2); 

– dels en runsten med eleganta slingor, hvilken står midt i en 
dylik skeppsformig stensättning vid Buringe i Vendels socken, Up-
land 3). På båda de sistnämnda ser man ett kors, men i in-
skriften finnes ingen antydan om kristen tro. Det är derföre möj-
ligt, att äfven här korset är yngre än runslingan. 

Vi hafva varit tvungna att dröja ett ögonblick vid dessa de-
taljer, emedan det naturligtvis är af vigt för vårt ämne att ut-
reda, till hvilken tid de äldsta runstenarna med drakslingor kunna 
anses höra. Den omständigheten allena, att en sådan runsten står 
på en hednisk grafplats bland ättekullar och stensättningar, är nem-
ligen intet bevis för att den blifvit rest af en person, för hvilken 

1) Dybeck, "Sverikes runurkunder", Stockholms län, n:o 97. 
2) Dybeck, "Svenska runurkunder". n:o 14. 
3) Dybeck, "Sverikes runurkunder", Upsala län, n:o 264. 
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kristendomen var okänd. Ty man finner stundom på sådana ste-
nar, – utom korsen, hvilka kunna vara yngre, – en kristen bön, 
som måste vara ursprunglig. Såsom exempel härpå kunna vi an-
föra en runsten med enkla, men vackra slingor, hvilken står bland 
hednagrafvar vid Bristad i Norsunda socken, Upland, ehuru man 
derpå läser: "Gud hjelpe hans ande", hvilken endast en kristen 
kunnat skrifva 1). Hit höra äfven tvenne runstenar, som stå bland 
hednagrafvar och nära en stor bautasten vid Vilunda i Hammarby 
socken, Upland. Den ena af dessa runstenar har mycket vackra 
slingor och ett kors, men ingen kristen formel ; den andra har en 
enklare slinga, ett kors och samma bön som Bristad-stenen : 
"Gud hjelpe hans ande" 2). Å andra sidan bör man nämna, att 
många runristningar med vackra slingor, men utan ett sådant an-
ropande af de kristnas Gud, finnas midt ibland de hedniska graf-
varne och bautastenarna. 

Skulle de nu omnämnda runstenarna också icke höra till den 
egentliga hednatiden, så är det klart, att de förskrifva sig från 
den tid, då Asagudarne måste kämpa med Hvite Krist om Nor-
dens besittning. Till denna öfvergångstid mellan hednatro och 
kristendom höra väl äfven de flesta af våra resta runstenar med 
sina präktiga drakslingor, hvilka minnesvårdar i sjelfva verket en-
dast genom sin runinskrift skilja sig från de stumma bautaste-
narna. Utom de redan anförda, höra bevisligen hit de runstenar, 
hvilka äro resta till minne af personer som dött i "hvita vadhum", 
d. v. s. i dop kläderna. Då man naturligtvis icke upprättar så-
dana minnesvårdar öfver nyfödda barn, är det klart att härmed 
åsyftas fullvuxna män, hvilka lefvat upp i heden tro och först kort 
före sin död mottagit dopet 8). Det var nemligen – såsom vi 
se af Ansgarii lefnadshistoria – vanligt vid kristendomens pre-
dikande i No rden, att, då äldre personer fattat tycke för den nya 
läran, de visserligen läto primsigna sig, men uppsköto döpelsen till 
dess de kände sin sista stund nalkas, för att kunna genom dopets 
renhet vara så mycket säkrare om himmelen. 

1) Dybeck a. st., Stockholms län, n:o 208. 
2) Dybeck a. st., n:is 89, 90.    – Andra exempel härpå äro Dybeck 

a. st., n:is 57, 66, 153, 157, 160, 237 m. fl. 
3) Att härmed menas fullvuxna personer, ses i synnerhet af en i 

Vekholms socken, Upland, befintlig runsten, som restes af en enka öf-
ver hennes man, hvilken "ward död i Danmark i hvita vadhum". 
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Vi böra härvid påminna om den märkliga runsten som ännu 
står vid bron mellan Östersund och Frösön, i Jemtland (Bautil 
n:o 1112). På denna sten finnes ett kors och en enkel men 
vacker drakslinga, i hvilken läses: "Östmod Gudfastsson lät resa 
sten denna och göra bro denna ;  och han lät kristna Jemtland." 

Att äfven flertalet af de andra runstenarna och deras ofta 
utmärkt vackra slingor höra till hedendomens sista dagar och den 
kristna tidens början, se vi deraf att de så fullkomligt likna dem, 
om hvilka vi hittills talat, och att många af dem äro ristade af 
män som man vet hafva lefvat vid nämnda tid. 

Vi finna således på runstenarna bestämda bevis för drak-
slingornas användning under det 9:de och 10:de århundradet samt 
tiden deromkring. 

Härvid måste vi dock fästa särskild uppmärksamhet derpå, 
att de nu omtalade runstenarna med drakslingor icke finnas i alla 
delar af vårt land, utan egentligen endast i Svealänderna, det 
gamla "Svithjod". Här äro de imellertid kända till ett antal af 
närmare 1000, och äro i synnerhet talrika i trakterna kring Mä-
laren. Dessutom finnas de, ehuru sparsamt, i Gestrikland, Hel-
singland och Medelpad, samt i Jemtland (den ofvan omnämnda 
Frösöstenen). I Götaland känner man visserligen flere runstenar, 
men endast några få med slingor, hvilka dessutom ofta äro ganska 
enkla. Dessa få finnas alla i Östergötland och på Öland, med 
undantag af en enda som nu sitter i Cimbris' kyrka vid Cimbris-
hamn på Skånes östra kust (Bautil n:o 1166). Detta enda un-
dantag kan likväl på ett högst intressant sätt förklaras. stenen 
säger nemligen själf, att den är rest af Bjarnkaar öfver hans bro-
der Rafn, hvilken var son till en herre "i Svithjod"· 

Men vi hafva icke blott de nu omnämnda alstren af våra 
hedniska förfäders konst; vi känna äfven namnen på flere af 
Sveriges äldsta konstnärer. Jag tvekar nemligen icke att gifva en 
sådan benämning åt de män som kunnat på de hårda och skrotliga 
granithällarne med sådan säkerhet och elegans teckna dessa be-
undransvärda slingor. 

Främst bland dessa "mästare", såsom en senare tid skulle 
hafva kallat dem, böra vi sätta UBBE, BALE och OSMUND, hvilka 
alla nästan uteslutande hafva arbetat i Upland. 

Man känner för närvarande mellan 30 och 40 runstenar i 
Upland, som säga sig vara ristade af UBBE ("Ubir") ;  de flesta 
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tillhöra södra och mellersta delarne af provinsen. Det torde kunna 
anses för säkert, att det är samme man som menas på dem alla, 
då de alla finnas i samma trakt, och då många af dem på ett i 
ögonen fallande sätt likna hvarandra. De flesta hafva utmärkt väl 
tecknade slingor, och några äro verkliga mästerstycken. Två af 
dem stå i stenkummel, och en tredje midt uti en fyrkantig sten-
sättning 1). Det är då så mycket märkligare, att någon kristen 
bön ej finnes på en enda af Ubbes upländska runstenar. Några 
hafva visserligen ett kors ; men detta kan vara ristadt af någon 
annan än Ubbe, På en läser man dock, att värden restes öfver 
en person som "dog i hvita vadhena". Det är väl derföre säkert, 
att Ubbe lefde, medan hedendomen ännu blomstrade och den kristna 
läran var föga känd ; möjligen under det nionde århundradet. Det 
står· nemligen på en af Ubbe ristad sten, att den restes af en 
man som "dött i Holmgård i Olafs krig 2)"; och det är möjligt 
att härmed menas den med Ansgarius samtida konung Olof, om 
hvilken man vet, att han företagit ett krigståg till de ryska 
Östersjöländerna. - I södra delen af Gestrikland, hvilket land-
skap fordom räknades till Upland, finnes en runsten ristad af 
Ubbe, utan tvifvel densamme som nyssnämnde. Stenen sitter i 
Hedesunda kyrka, invid Dalelfven. - I Södermanland finnas äfven 
två runstenar ristade af "Ubir". Den ena, hvilken står vid Söder-
telge, har hvarken kors eller någon annan antydan af kristendom. 
Den andra deremot, i Gryt socken, Daga härad, har både kors 
och den ofta omtalade bönen: "Gud hjelpe anden”, Äro de ristade 
af den upländske Ubbe? 

Af BALE har man omkring 20 runstenar i sydvestra delen 
af Upland och i Mariefredstrakten  af ~Södermanland, samt i Vest-
manland, i närheten af Vesterås. Äfven han lefde samtidigt med 
den nya lärans predikande. På två af hans runristningar läser 
man nemligen ett anropande af de kristnes Gud, och en af de 
stenar Bale ristat är den förut (sid. 61 not 3) nämnda stenen i Vek-
holms socken, som restes öfver en i Danmark afliden, nydöpt man. 
Deremot är det endast få af hans stenar som ens hafva kors, 

1) Dybeck ”Sveriges Runurkunder”, Stockholms län, n:is 80 (Vik i 
Hammarby socken), 103 (Gällstad i Vallentuna socken) och 81 (Vik i 
Hammarby socken); alla i Vallentuna härad. 

2) Dybeck, a. st., Upsala län, n:o 32. 

Alice
Maskinskriven text
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under det de flesta sakna hvarje tecken af kristen tro. Nästan 
alla Bales runslingor äro utmärkt vackra. 

OSMUND, hvilken på ett par stenar kallar sig "Osmuntr Kara 
sun", arbetade hufvudsakligen i mellersta delen af Upland och 
i Gestrikland, samt synes hafva varit samtidig med de två nyss-
nämnda mästarne. En af hans runstenar står nemligen på ett 
hedniskt graffält, ehuru han beder: "Gud hjelpe hans ande, och 
Guds moder." 1) Äfven på några andra af hans stenar läsa vi dy-
lika böner. De flesta af Osmunds arbeten utmärka sig genom sina 
vackra drakslingor. 

Men utom dessa tre känner man flere andra skickliga run-
ristare. En af de äldsta synes THORBJÖRN SKALD vara, hvilken 
utfört den storartade och med praktfulla drakslingor prydda rist-
ningen på en berghäll vid Hillersjö i Färentuna härad, Upland 2), 
Bland de andra märkas: "JRINFASTR", "JSBIURN", "KIRIMR SKALT", 

"LIKBIARN", "THORD", "JKULFR", "SUAIN", "UISETI" m. fl. 
Alla de nu nämnda runmästarna tillhöra Upland. I Söder-

manland har  – utom de redan nämnda Ubbe och Bale – "AMUNTI" 

m. fl. ristat många runstenar. Äfven från de andra landskapen 
känner man flere namn på skickliga runristare. 

Det är anmärkningsvärdt, att alla dessa namn äro inhemska; 
en omständighet af så mycket större vigt som vår kristna medel-
tids konst i allmänhet utöfvades af inflyttade främlingar. Så har 
man t. ex. i Vestergötland och andra landskap åtskilliga arbeten 
utförda af engelska stenhuggare under det eller de första århun-
dradena efter kristendomens stadfästande 3). Vi kunna imellertid 
ännu icke säga, huru länge de inhemska mästarne med sin egen-
domliga stil förmådde hålla sig uppe vid sidan af den utifrån på-
trängande, för hela den kristna kyrkan gemensamma konstriktningen. 
Såsom några bland de yngre arbetena i den gamla stilen torde 
man kunna anföra en i Sundby kyrka i Södermanland, liggande 
grafsten med särdeles smakfulla drakslingor i upphöjdt arbete 4 ), 

1) Dybeck, a. et., Stockholms län, n:o 160. 
2) Dybeck, a. et., Stockholms län, n:o 60. 
3) Jfr Dr Hildebrands nBidrag till evenska medeltidens konst-

historian, i "Antiqvarisk Tidskrift för Sverige" 2: 357-359, 363. 
4) Dybeck, "Svenska runurkunder" n:o 9, jfr n:o 88 (Husby kyrka, 

Södermanland; samma härad som Sundby) samt Bautil n:o 1069 och 
1074 (båda på Öland). Alla förut omtalade runinskrifter och drakslingor 
äro inristade. 
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samt de i Vrigstad kyrka, Småland, fordom sittande ekbjelkar med 
vackra slingor, likaledes i upphöjdt arbete, hvaraf här bifogas ett
prof (fig 8). Dessa stockar, som 
efter kyrkans rifning fått en plats 
i nationalmuseum, höra sannolikt 
till tiden omkring år 1200. Vi 
torde härvid böra påminna om att -

Vrigstad kyrka ligger i en jem- Småland. 

förelsevis afskild trakt, der förkärleken för det gamla möjligen 
längre bibehållit sig än i landets öppnare delar. Såsom ett exem-
pel på, huru snart den nya stilen der började undantränga den 
gamla, kunna vi anföra den i historiska museet förvarade, ovan-
ligt vackra grafstenen från Botkyrka i Södermanland. Man ser 
väl äfven på denna särdeles smakfullt och säkert tecknade slingor i 
upphöjdt arbete; men det är ej längre drakar, utan bladornament, 
hvilka tydligen röja sitt främmande ursprung. Stenen är dock 
säkerligen ej yngre än 1100-talet; troligen tillhör den midten af 
detta århundrade. Andra exempel härpå äro flere af våra under 
samma och följande århundrade huggna dopfuntar. 

I Norge bibehöll sig deremot den gamla inhemska konsten 
länge, och det är just i detta lands märkvärdiga träkyrkor som 
vi lära känna drakslingorna i deras högsta utveckling. Här, på 
de stora fälten kring portalerna och i det lättarbetade materialet, 
hade också konstnärerna ett vida tacksammare fält för sin fantasi 
än i de fall vi hittills studerat. Vi måste dock nu nöja oss med 
att hänvisa till de af Nicolaysen utgifna präktiga tekningarna deraf 
i "Mindesmærker af Middelalderens kunst i Norge" m. m. Jag 
vill blott tillägga, att träsnidarekonsten och förkärleken för de 
gamla slingorna ända till våra dagar fortlefvat hos den norska 
allmogen. 

Vi hafva nu sökt ådagalägga, att man verkligen kan uppvisa 
några spår af konst i Sverige redan under hednatiden, samt att 
denna konst utöfvades inom landet och, åtminstone i allmänhet, 
af landets egna barn. Dessa konstverk äro visserligen icke stor-
artade, om vi mäta dem med samma måttstock som antikens mä-
sterverk eller de moderna konstnärernas arbeten; men de sakna 
ingalunda sin betydelse, om vi jemföra dem med hvad de öfriga 
kristna länderna vid samma tid frambragt. 

Det återstår imellertid att söka utreda, huruvida denna konst 

 

Fig. 8. Ekbjelke från Vrigstad kyrka,
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är inhemsk, eller om hon är ett lån från ett annat land. Redan 
den omständighet, att man kan, såsom den föregående framställ-
ningen utvisar, följa utvecklingen af denna stil från hans första 
uppträdande, det femte århundradet efter Kr. f., till hvad den blef 
under vår kristna medeltid. redan detta gör det högst sannolikt 
att vi här hafva en inhemsk konst för oss. För att få ett be-
stämdt svar på frågan är det nödvändigt att undersöka, om samma 
stil kan spåras äfven i länder utom Norden, och hvad inflytande 
dessa länders folk kunna hafva haft på utvecklingen af våra för-
fäders smak. 

Om man undantager några arbeten med mycket enkla band–-
och ormslingor från de germaniska folkens graffält, ungefär sam-
tidiga med Kragehul-mossfynd och de ofvannämnda guldbrakteaterna, 
kan man icke för närvarande – så vidt vi veta – på hela den 
europeiska kontinenten uppvisa några motstycken till våra nordiska 
slingornament. Vi känna visserligen icke om araberna, hvilka under 
slutet af vår hednatid innehade första rummet inom konstens verld, 
egde någon ornamentik som liknade Nordens drakslingor; men äfven 
om detta vore fallet, kunna de icke gerna hafva utöfvat något 
inflytande på våra förfäders konst förr än mot slutet af det nionde 
århundradet. Nu se vi imellertid af Ulltuna-fyndet m. m., huru 
utvecklad den nordiska ornamentiken var redan långt före denna 
tid, hvarföre man icke kan tänka på något lån från araberna i 
detta afseende. Hvilken inverkan de sedermera kunna haft på 
Nordens konst, torde vara för tidigt att här söka utreda. 

Vid första påseendet kan det deremot synas sannolikt, att de 
nordiska drakslingorna ursprungligen haft sitt hem på de brittiska 
öarne, i synnerhet Irland, emedan äfven der liknande ornament 
talrikt förekomma. En del af de der befintliga monumenten med 
drakslingor, hvilka mest påminna om de nordiska arbetena och 
som tillhöra den senare vikingatiden, äro imellertid bevisligen an-
tingen utförda af nordboar eller arbetade efter de från Skandinavien 
medförda mönster1). I dessa fall måste vi således tala om ett 
inflytande från öster till vester och icke i motsatt riktning. 

Det finnes dock åtskilliga arbeten, i synnerhet miniatyrmål-
ningar i irländska manuskript, hvilka anses vara alldeles obe-
roende af ett sådant inflytande från Skandinavien. Vid första 

1 ) Se t. ex. "Årböger for Nordisk Oldkyndighed" 1869, s. 211.  
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ögonkastet påminna de mycket om våra drakslingor, ehuru jag 
hittills icke sett några irländska, som varit så vackra och smak-
fulla som de nordiska. Af flere skäl anse vi det likväl vara 
omöjligt, att de senare äro ett lån från Irland. 

Enligt de irländska annalerna visade sig nordiska vikinga-
flottor vid öns kuster först omkring år 800, och några spår af 
egentlig förbindelse mellan Irland och Skandinavien under de före-
gående århundradena torde man icke kunna uppvisa. Men då vi 
hos oss funnit så många bevis för slingornamentikens utveckling 
och allmänna användande redan långt före det nionde århundra-
dets början, är det klart, att ursprunget till denna ornamentik i 
Skandinavien icke kan vara att söka hos irerna. 

Dessutom torde motivet till de irländska slingorna ursprung-
ligen vara foglar och icke ormar eller drakar, såsom fallet är 
med de nordiska. Detta häntyder icke blott på olika källor, utan 
förklarar äfven den nordiska stilens öfverlägsenhet, emedan ormar 
och drakfigurer vida mera än fogelbilder egna sig till fantastiska, 
långsträckta slingor. Dessutom finnas i de irländska miniatyrerna 
flere motiv intimt förbundna med slingsiraterna, under det att de 
mest karakteristiska af dessa motiv förblefvo fullkomligt främ-
mande för den nordiska konsten. 

Vi sakna ännu tillfälle att utreda många vigtiga frågor rö-
rande de irländska slingornamenten; vi veta icke ens under 
hvilket århundrade de först uppträda. Skulle de visa sig egent-
ligen tillhöra det 9:de eller 10:de århundradet, så är det mycket 
möjligt, att den likhet som, åtminstone vid ett flyktigt betraktande, 
onekligen finnes mellan dem och de skandinaviska, likaväl skulle 
kunna bero på irländarnas bekantskap med nordboarnes arbeten, 
som tvärtom. 

Det är dock ingalunda vår mening att förneka eller i någon 
mon förringa möjligheten af att den nordiska konsten under vi-
kingatiden rönt främmande inflytande. Ett sådant inflytande är 
naturligt hos hvarje folk som icke helt och hållet afhåller sig från 
förbindelse med den öfriga verlden ; och det är ännu naturligare, 
då fråga är om nordboarne med deras friska sinnen och öppna blick 
för allt det märkliga de under sina vidsträckta färder fingo se. 
Vi hafva endast sökt visa, att våra förfäder under hednatiden hade 
en konst, hvilken icke – såsom t. ex. gotiken – omplanterades i svensk 
jord först sedan hon i ett annat land hunnit sin blomstring. 
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Den konststil, som vi nu studerat och hvilken vi med stolthet 
kunna kalla nordisk, gaf under århundraden uttryck åt våra för-
fäders smak. Han har väl sedan i långliga tider varit förgäten 
uti Sverige; men vi hoppas, att han ännu skall komma att spela 
en stor rol i vår kulturhistoria genom att bära upp en sannt fo-
sterländsk konst, hvars förverkligande är af så omätlig vigt för 
hela vår framtida utveckling. Scholander, Malmström och andra 
hafva redan gifvit prof på användbarheten af denna ornamentik; 
prof hvilka låta oss ana, att det i denna mening kan ligga någon 
sanning i sagans berättelser om de skatter, öfver hvilka drakarne i 
sekler rufvat. 




