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Abstract 
Uppsatsens syfte är att ta reda på vad för slags knäppta stränginstrument, företrädesvis harp- och 

lyrinstrument, det kan ha spelats i Norden under vikingatid. 

     Arbetsmetoden har varit att undersöka ikonografiska källor, skriftkällor samt arkeologiska 

fynd och bedöma deras relevans som källa till vikingatida musicerande. 

     I äldre forskningslitteratur har skriftliga källor varit den främsta källan till vikingatidens 

musik. I uppsatsen särskådas alla dessa äldre skriftliga källor och ifrågasätts som källor till 

vikingatidens musik på grund av dateringen, vilket geografiskt område eller folkslag de beskriver 

och deras trovärdighet som historisk källa genom sitt mytiska eller sagobetonade innehåll. Det är 

emellertid möjligt att vissa av dessa källor bygger på muntlig tradition från vikingatiden eller 

tidigare. Ingen av de litterära källor som är nedtecknad på nordiskt eller brittiskt område kan 

sägas vara opåverkade av kristen eller annan litteratur. Alla musikmotiv i dessa skrifter kan ha 

förlagor som är antika eller kristna och har inte nödvändigtvis nordisk samtida förankring. De 

ibland använda äldre antika skrifterna som beskriver musicerande hos keltiska och germanska 

stammar är dels äldre än vikingatiden samt beskriver folkstammar från andra geografiska 

områden än Norden. 

     Det finns mycket få bildkällor med stränginstrument. Endast en vikingatida 

stränginstrumentavbildning med nordisk anknytning finns bevarad, en harpspelande man på en 

bildsten på Isle of Man. De ofta använda norsk-svenska avbildningarna med Gunnar i ormgropen 

är daterade från 1100-talet till och med 1400-talet. De flesta av dessa är avbildade i kyrkliga 

miljöer vilket gör att det är osäkert vilken anknytning instrumenten hade till verkligt 

musicerande. 

     De arkeologiska stränginstrumentfynden med nordisk anknytning består av mellan tre och sju 

fynd beroende på hur säker identifieringen bör vara samt hur det nordiska området definieras. De 

flesta av dessa instrumentfragment tycks höra till lyrinstrument. Beroende på vilka kriterier man 

använder kan antalet fynd vara fler eller färre. 

     I uppsatsen diskuteras möjliga källor till musicerande, motivkretsar inom text- och bildkällor 

samt olika typer av arkeologiska fynd. Någon diskussion om vikingatida musicerande och musik 

förs inte eftersom källmaterialet är så pass litet. 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 

Efter att ha varit i kontakt med harpister från andra länder som värnar sitt kulturarv starkt frågade 

jag mig: Hur har det sett ut just här där jag bor, vad är mitt kulturarv? Ur musikhistorisk litteratur 

om Norden fick jag intrycket att harpspel varit vanligt under vikingatiden. Ofta var dessa 

beskrivningar illustrerade med bilder av Gunnar i ormgropen spelande harpa. Jag beslutade mig 

för att ta reda på fakta bakom frågan: Spelades harpa i Norden under vikingatiden? 

     Jag hade som utgångspunkt ett tvärvetenskapligt perspektiv, men riktig hur brett detta ämne 

skulle bli anade jag inte när jag påbörjade uppsatsen. Ett för mig oväntat ämne var forskningen 

om 1800-1900-talens historieskrivning gällande järnålder och medeltid. Historieforskningens mål 

och medel under förra sekelskiftet granskas av forskare inom många discipliner och även 

musikhistorieskrivningen och fornmusikforskningen kommer troligtvis att granskas.  

     Jag fann att harpspelet i Norden under vikingatid och tidig medeltid var ett stort ämne bland 

musik- och litteraturforskare under tidigt 1900-tal, och spår av deras forskning finns fortfarande i 

dagens litteratur om musiken under vikingatiden. De nordiska skriftkällorna är tämligen väl 

genomgångna av dessa forskare. Endast få av dessa forskare var intresserade av ikonografiskt 

material och det arkeologiska material de studerat var närmast försumbart.  

     Bildkällorna tycker jag är dåligt dokumenterade och undersökta. Det verkar vara få forskare 

som studerat bildkällor eller möjligtvis har forskning gjorts men inte publicerats. Det som 

förvånade mig mest var hur få arkeologiska fynd som gjorts och hur slumpmässigt och lite det 

forskats och publicerats kring dessa, inte bara med tanke på nordiska förhållanden utan över hela 

Europa. Musikarkeologin är den del av musikforskningen om vikingatiden som är minst 

undersökt och där nya fynd fortfarande kan förändra vår historieskrivning om vikingatidens 

musik. 

 

1.2 Syfte och metod 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad för slags knäppta stränginstrument, företrädesvis harp- 

och lyrinstrument, det kan ha spelats i Norden under vikingatid. Hur kan instrumenten ha sett ut, 

hur beskrivs de och går det att utläsa något om musiken, musikens funktion, i vilka sammanhang 

man musicerade och spelsättet? 
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     Metoden jag har valt är att undersöka skriftkällor, ikonografiska källor och arkeologiska fynd 

från vikingatiden samt skriftkällor och ikonografiska källor från medeltid som syftar på 

vikingatid eller hednisk tid och källor som i tidigare forskning ofta använts som källa till 

vikingatida musicerande. Jag har även gjort en inventering av dessa källor samt de arkeologiska 

stränginstrumentfynd som är kopplade till vikingatiden. 

     Centralt placerad i uppsatsens text- och bilddel är den del av Sigurdsagan som handlar om 

Gunnar i ormgropen och hans harpspel eftersom den ger en möjlighet att jämföra text- och 

bildkällor.1 Eftersom instrumentnamnet harpa under vikingatid och medeltid kunde beteckna 

olika instrument så har jag valt att undersöka alla typer av knäppta stränginstrument, med 

betoning på harp- och lyrinstrument. 

     I avsnittet om skriftliga källor har jag källkritiskt undersökt texter som har använts som källa 

till vikingatida musicerande och musik. Jag har vid detta arbete främst inriktat mig på 

identifikation av källan, olika möjliga tolkningar av textens innehåll samt källans relevans för ett 

samtida musicerande.2 Som en del av denna källkritiska undersökning har jag att läst texterna på 

originalspråk då jag haft möjlighet och jag har jämfört olika översättningar av texter, jämfört 

översättningar med originaltexter samt i några fall gjort egna översättningar. Utifrån originaltext 

och översättningar har jag försökt att tolka musikmotivens funktion och kontext. Jag har även 

jämfört olika tolkningar av materialet i sekundärlitteratur samt undersökt möjliga förebilder till 

och samband mellan de olika källorna. Som en del i detta arbete har jag analyserat och 

kategoriserat de olika typer av musikmotiv jag funnit i textkällorna efter deras funktion i texten. 

Skriftliga källor var den främsta källan till vikingatida musik under det tidiga 1900-talets 

forskning och jag har undersökt de i denna forskning ofta använda källornas texter, deras datering 

och möjliga nordiska samband. Många av dessa källor kan härledas till antiken och medeltiden. 

Jag har emellertid valt att inte fördjupa mig i 1900-talets historieskrivning utan främst granskat 

de skriftliga källor de använt i detta avsnitt. Några aspekter av historieskrivningen diskuteras i 

Kommentarer till musikhistorieskrivningen nedan. 

                                                 
1 Enligt Johansson brukar namnet Volsungacykeln användas för kvädena från och med Gripes spådom i den poetiska 
Eddan. Johansson, 1976. Jag använder i uppsatsen Sigurdsagan som övergripande namn på sagoinnehållet där de 
främsta källorna är Volsungacykeln, Snorres Edda och Völsungasagan. Bland övriga källor med samma sagoinnehåll 
finns den tyska Nibelungenlied samt fler isländska sagor.  
2 ”Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation, 
avsikten med tillkomsten. I detta arbete bedöms äktheten, dvs. om källan svarar mot vad den utger sig för. Därefter 
prövas tre viktiga kriterier: samtidighetskriteriet, dvs. upphovsmannens närhet i tid och rum till den information 
källan förmedlar;  tendenskriteriet, dvs. upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i bestämd riktning; 
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     I avsnittet om ikonografi har jag dels undersökt de stränginstrumentbilder som i 

sekundärlitteraturen använts för vikingatiden, dels andra samtida avbildningar. I denna del ingår 

beskrivningar av och jämförelser mellan stränginstrumentavbildningarna, i första hand de 

vikingatida samtida avbildningarna, avbildningar av Gunnar med harpa och 

stränginstrumentavbildningar från kyrklig miljö fram till ungefär år 1400. Jag jämför och 

redovisar även tolkningar av bildmotiven och deras kontext från sekundärlitteraturen. I 

ikonografiavsnittet, liksom i avsnittet om textkällor, har jag analyserat och kategoriserat de olika 

typerna av bildmotiv jag funnit efter deras funktion och motivkrets. 

     I avsnittet om arkeologi har jag i första hand inventerat arkeologiska fynd från sekundärkällor. 

Jag har lagt betoningen på stränginstrumentfynd med nordisk anknytning och försökt utröna vad 

man rimligtvis kan få reda på om musicerande i Norden utifrån dessa artefakter. Fynd av möjliga 

knäppta stränginstrument från dessa sekundärkällor finns redovisade i Bilaga 1. Bilagan 

redovisar fynd från ca 400 f Kr till ca 1500 e Kr och är främst gjord som stöd till framtida 

forskning om stränginstrument eftersom jag funnit att detta material är svårt att få tillgång till och 

överblick över. Jag har inte själv undersökt något av det arkeologiska materialet och tar heller 

inte ställning till datering eller om det överhuvudtaget är fråga om musikinstrumentfragment.  

     I avsnittet om musik har jag undersökt vilka och vilken typ av källor som används som grund 

för musikrekonstruktion av vikingatida musik. En del av denna undersökning har varit att 

bedöma källornas tillförlitlighet för musikrekonstruktion. 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Skriftliga källor 

Intresset för musiken i vikingatida och tidigmedeltida litterära källor var som störst vid början av 

1900-talet då många musik- och språkforskare ägnade sig åt framförallt musiken i de isländska 

sagorna och andra källor med möjligtvis nordisk anknytning. Periodvis verkade det vara en 

tämligen infekterad debatt, i en artikel publicerad 1945 skriver Tobias Norlind: ”30 år har gått, 

sedan denna strid om musikens betydelse under vikingatiden avblåsts, men ännu har ingen vågat 

uppträda mot dessa förklenande omdömen rörande nordbornas musiksinne.”3 I artikeln försöker 

han att återuppta debatten om musiken under vikingatiden men de forskare som han polemiserar 

                                                                                                                                                              
beroendekriteriet, dvs. samstämmiga källors interna beroende av varandra.” NE, Odén: Källkritik. 
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mot: Angul Hammerich, Hortense Panum och Finnur Jónsson dog alla i början på 30-talet. Han 

delar inte deras åsikter att nordborna kanske inte alls spelade harpa under vikingatiden, och att 

skalder inte har sjungit sånger till harpackompanjemang.4 Norlinds artikel tycks inte ha gjort 

något djupare avtryck i samtiden, men nu över 50 år senare används den som källa till 

vikingatidens musik. Tobias Norlind ger intryck av vara den forskare som format och fortfarande 

idag formar bilden av musiken under vikingatiden.5  

     Finnur Jónsson beskrev i sin artikel Das harfenspiel des Nordens in der Alten Zeit från 1907/8 

situationer med harpspel i främst de isländska sagorna men även i andra litterära källor.6 Hans 

teser är att harpspel troligtvis var ovanligt i Norden och att skalder kanske inte sjöng till harpa. 

     Den ovan nämnda svenske musikforskaren Tobias Norlind skriver i artiklarna Sång och 

harpspel under vikingatiden från 1945 och även i Vem var konung Hugleik? från 1931 om 

harpspel i Norden under vikingatid. Artikeln Musiker och lekare under medeltiden i Sverige från 

1940 fokuserar på de svenska källorna, vilka har få referenser till stränginstrument. Norlind vill i 

dessa artiklar med hjälp av många citat från primärkällor ge en bild av musiklivet i Norden ofta 

med fokus på harpspel. Denne mycket produktive forskare imponerar fortfarande idag med sina 

kunskaper, men hans ofta röriga användande av källor och tendens att använda dem för att driva 

sina spekulationer och teser gör att hans artiklar ibland verkar mer skönlitterära än 

forskningspräglade.7  

     Etymologin bakom ordet harpa redogör Martin van Schaik för i The Harp in the middle ages 

från 1992, i denna samt i Die gesellschaftlige Funktion der Harfe in der deutschen Literatur des 

Mittelalters undersöker han harpans roll i de kontinentala skriftkällorna.8 

 

                                                                                                                                                              
3 Norlind, 1945, s 173.  
4 Framförallt tycks Norlind debattera mot Jónsons artikel. Se Jónsson, 1907/8. 
5 Danskt musikhistoriskt museum använder Norlind (1945) som källa till harpsel under vikingatiden. 
http://www.musikhistoriskmuseum.dk Vikingemusik i Danmark - en litteraturliste (.pdf) (27 dec 05) 
Nilsson hänvisar till Norlind i Musiken i Sverige 1 från 1994. Nilsson, 1994a, s 144f. Även Kjellberg och Ling 
använder Norlind som källa. Kjellberg och Ling, 1991, s 3ff. 
6 Många av Jónssons dateringar anses idag tveksamma eller felaktiga. Detsamma gäller även andra författares 
dateringar från första halvan av 1900-talet. 
7 Se till exempel resonemangen om den nordiska ramharpan, de pangermanska idéer som gör att han kan använda 
antika källor om goter och germaner för nordiska förhållanden och spekulationerna om vokalmusikens grundlagar. 
Norlind, 1945. Se även resonemangen kring harpan, Norden och Beowulfkvädet. Norlind, 1931. 
8  Van Schaik föredrar tolkningen att harpa kommer från det forngermanska kerb i betydelsen böja, dra ihop. 
Betydelsen skulle då bli ”plocka strängar med böjda fingrar”. van Schaik, 1992, s 17f. 
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1.3.2 Ikonografiska källor 

Bland de tidigaste forskarna med inriktning på musikikonografi är de nedan under Organologi 

omnämnda forskarna Francis Galpin och Hortense Panum. 

     Karin Johansson har inriktat sig på instrumentbilderna ur Sigurdsagan i Gunnar i ormgropen – 

ett musikmotiv i konsten från 1976, men har själv inte sett alla motiv hon skriver om och en 

relativt liten del av artikeln handlar om bilderna av instrument. 

     Répertoire international d’iconografie musicale (RidIM) initierades 1971 av professor Barry 

S. Brook, City University of New York och är en internationell dokumentation av bildkällor.9 Det 

finns två publicerade verk som är relevanta att nämna för denna uppsats. På svenskt område har 

den musikikonografiska dokumentationen och publiceringen påbörjats 1993 med Musikmotiv i 

svensk kyrkokonst. Uppland fram till 1625 av Ingebjørg Barth Magnus och Birgit Kjellström. 

Publikationen beskriver kyrkor i Uppland som har bilder av musikinstrument och är rikt 

illustrerad. Danskt område, då även Skåne, Halland och Blekinge från 1125 till 1600 har Dorthe 

Falcon-Møller behandlat i Klang på kalk – musiksymbolik i danskt kalkmaleri publicerad 1996. 

Publikationen är uppdelad i konsthistoriska epoker och handlar främst om musiksymboliken 

inom olika motivsfärer. 

      Martin van Schaik har i sin tidigare nämnda avhandling The harp in the middle ages från 

1992 undersökt musiksymbolik i bilder med harpor. Framförallt inriktar han sig på bilder av 

David med harpa i kontinentala källor.  

     Problemen med att tolka ikonografiska källor till praktiskt utövande diskuterar Pat O’Brien i 

Observations on the (re)creation of techniques for historical harps and their potential 

concequences från 1991. 

 

1.3.4 Musikarkeologi 

I denna uppsats har jag valt att behandla musikarkeologin ur ett organologiskt perspektiv, många 

av den moderna musikarkeologins problem och diskussioner berörs därför enbart perifert. 

     Catherine Homo-Lechner gör en presentation av organologin i Sons et instruments de musique 

au Moyen Age från 1996 med huvudsaklig inriktning på Nord- och Västeuropa. Detta är den enda 

                                                 
9 Barth Magnus och Kjellström, 1993, s 7. 
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publikationen som presenterar medeltida organologi-musikarkeologi för en bred publik. Boken är 

rikt illustrerad med fotografier och teckningar.10 

     Fredrick Crane sammanställer i Extant medieval musical instruments från 1972 de då kända 

bevarade, i några fall beskrivna nu förstörda eller förkomna, medeltida instrumenten.11 

Information om instrumenten, beskrivning av instrumenten och litteraturhänvisningar finns för 

varje fynd. Tyvärr innehåller boken få bilder. 

     Den tyvärr opublicerade doktorsavhandlingen från 1980 av Graeme Lawson Stringed musical 

instruments: artefacts in the archaeology of Western Europe 500 b. c. To A D 1200 är det verk 

som är mest heltäckande vad gäller Europas arkeologiska stränginstrumentfynd. Avhandlingen 

innehåller bland annat beskrivningar av alla fynd fram till 1980, instrumentens konstruktion och 

analys av arkeologiskt material. Lawson bedriver även forskning genom att bygga repliker av 

instrument och själv spela.12  

     Riksinventeringen i Sverige påbörjades 1975, dess syfte var att göra en inventering på svenska 

museer och samlingar för att finna instrument och ljudredskap. Den resulterade i 30 rapporter 

publicerade av Musikhistoriska museet. I dessa rapporter presenteras bland annat vägledningar 

för museipersonal och arkeologer gällande musikarkeologiska fynd samt presentationer av fynd. 

Några av de musikarkeologer som arbetade med och publicerades inom riksinventeringen var 

bland andra Cajsa Lund, Graeme Lawson och Christian Reimers.  

     I uppsatsen Middelalderlige musikinstrumenter från 1994 förtecknar Tenna Kristensen de 

arkeologiska fynd som är kända inom nordiskt med betoning på danskt område. I de flesta fallen 

har hon även en bild av fynden.13  

 

                                                 
10 Den ibland röriga presentationen av fynd i löpande text gör att det ibland är svårt att urskilja vilka föremål hon 
beskriver. Hennes översättning av Gunnars harpa med "lyre" utan att kommentera det för att kunna skriva om 
nordiska källor under artikeln lyra och en sammanblandning mellan två bilder och bildtexter gör att jag blir osäker på 
om jag kan lita på resten av hennes material. Homo-Leichner, s 85, s 69. Crane anger att bilder av två stall från 
Dorestad och Broa har förväxlats i äldre publikationer. Crane, 1972, s 14, nr 313.12 - 313.13. 
11 Crane är själv medveten om att listan inte är komplett, och Crane reflekterar liksom jag gjort över frånvaron av 
fynd från södra Europa. Crane, 1972, s xiv. 
12 Lawsons lyrspel kan höras på skivan Fornnordiska klanger. (1984) (MS 101/EMI 1361031). Spår 30. Lund, 1984, 
s 20ff. 
13 Den organologiska delen, Kapitel V, Musikinstrumenterne 6. Lyren innehåller en del sakfel och harpinstrument tas 
inte upp under en egen rubrik. I avsnittet om lyror anger Kristensen att det är en lyra som är avbildad på dopfunten 
från Näs. Under Nomenklatur är de svenska termerna ofta felstavade, de norska oftast ersatta med ett frågetecken 
vilket ger intryck av att uppsatsen inte är färdigskriven. Jag tycker att det vore önskvärt med en förklaring till varför 
de föremål som presenteras i Katalogdelen har valts ut, samt en förklaring till varför hon presenterar fynden från 
Gdansk och Novgorod som lyror och inte gusli vilket annars är den vanligast förekommande termen. 
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1.3.5 Organologi14 

I Curt Sachs klassiska verk The history of musical instruments vars första utgåva utkom 1940 

försöker han beskriva instrumenthistoria för alla instrument från förhistorisk tid till 1900-tal. De 

källor han använder till harp- och lyrinstrument före 1000-talet är i första hand text- och 

bildkällor men han omnämner även ett arkeologiskt lyrfynd samt gör jämförelser med levande 

tradition.15  

     Roslyn Renchs Harps and harpists från 1989 är det största harphistoriska verket. De nordiska 

bild- och textkällorna som isländska sagor och avbildningar av Gunnar nämns kort och hon 

bygger i första hand sin information på andrahandskällor som Hortense Panum, Otto Andersson 

och Francis Galpin.16  

     Hans Joachim Zingel försöker att mycket kortfattat täcka in hela harphistorien i Die 

Entwicklung des Harfenspiels von den Anfängen bis zur Gegenwart.17 I avdelningen om 

Harfenspiel im alten Europa bygger han på forskning av Hortense Panum, Curt Sachs och 

Francis Galpin.18  

     Keith Sanger och Alison Kinnaird skriver i Tree of strings från 1992 om harpan i Skottland. 

Boken vill i kapitel två driva tesen om den trekantiga ramharpans uppkomst i Skottland. Texten 

tar även upp de litterära skotska källorna och beskriver de bevarade medeltida skotska harporna. 

     Otto Andersson berör i sin avhandling från 1923, Stråkharpan, de tidiga nordiska källorna till 

harpspel, men hans inriktning är på tidiga stråkinstrument. Andersson refererar den forskning 

som gjorts gällande harpans historia och dess källor i Norden.19 Även Styrbjörn Bergelt har ägnat 

                                                 
14 Organologi är forskning om musikinstrument och deras historia, sociala funktion, design, konstruktion och hur 
man spelar dem. ”The study of musical instruments in terms of their history and social function, design, construction 
and relation to performance. GMO, Libin: Organology. 
15 Liksom de flesta musikhistorieskrivare från 1900-talets första hälft blandar Sachs källor från olika tid och 
geografiskt område, de slutsatser han drar av sina källor blir därför osäkra. Den utgåva jag använt är tredje 
tryckningen av den engelska utgåvan från 1942. Sachs, 1978.  
16 Rench har missuppfattat en del av innehållet i isländska sagor och en del äldre beteckningar på bilderna av Gunnar 
visar att hon använt äldre källor. Rench, 1989, s 91f. 
17 Sutton Hoo instrumentet verkar fortfarande vara restaurerat som ett harpinstrument när denna texten skrevs. Zingel 
nämner att rekonstruktionen inte är tillförlitlig. Enligt Rench gjordes harprekonstruktionen 1948 och 
lyrrekonstruktionen 1969. Rench, 1989, s 91. Crane, 1972, s 12. 
18 Zingel anger endast indirekt dessa forskare som källa till sin egen text genom att hänvisa till dem i sitt förord. 
Zingel, u å, s 12. 
19 Andersson, 1923, kap V. 
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sig åt stråkharpan som exekutör och forskare. Bergelt anser att stråkharpan möjligtvis är en 

utveckling av ett knäppt stränginstrument.20  

     Hortense Panums Middelalderens strenginstrumenter og deres forløbere i oldtiden utgiven 

1915 till 1931 kan nog fortfarande ses som ett av de mest gedigna arbeten som finns publicerat  

om tidiga stränginstrument. Hennes indelning av stränginstrument bygger på utseende och 

speltekniker och skiljer sig därmed från det idag använda Sachs-Hornbostels system.21 Panums 

forskning är i första hand byggd på bildkällor men refererar även en del skriftkällor. I avsnitten 

om harp- och lyrinstrument behandlas tiden före kristendomens införande som hon kallar 

”oldtiden” framförallt om instrument från Västasien, Egypten och Grekland, betoningen är på 

Nord- och Västeuropa i medeltidsavdelningen.22 Hennes rikhaltiga illustrerande med bilder och 

citat ur litteratur gör att den fortfarande ofta är citerad bland forskare.23 

     I Francis Galpins Old English instruments of Music från 1932 (först publicerad 1910) görs en 

översikt av de engelska instrumentens historia med arkeologiska fynd, textkällor och bildkällor. 

Galpin var liksom Panum tidigt intresserad av ikonografi som källa till musik. 

     Joan Rimmer har i The Irish Harp från 1977 undersökt källor till harpspel och instrument i 

första hand från Irland. Hon jämför även med skotska instrument och bildstenar. 

     Den mest heltäckande undersökningen av ett instrument gör Rupert och Myrtle Bruce-Mitford 

i The musical instrument från 1983. Artikeln behandlar främst lyran från Sutton Hoo, men 

jämförelser görs även med Taplowlyran och andra källor och bevarade instrument. 

 

1.3.6 Musikvetenskaplig och övrig litteratur 

Den finländske musikforskaren Otto Andersson försöker i artikeln Nordisk musikkultur i äldsta 

tider från 1934 ge en bred bild av den nordiska musiken med hjälp av instrumentfynd, litterära 

källor, bilder och samtida musikforskning.  

     Morten Levy gör i sin bok Den stærke slått från 1974 jämförelser mellan olika litterära texter 

och jämförelser mellan muntligt traderad musik och nedtecknad för att driva sin tes om likheter 

                                                 
20 Bergelt, 1986, s 230.  
21 Andersson är mycket tveksam till Panums instrumentindelning i sin Middelalderens strenginstrumenter eftersom 
vissa instrument, till exempel ståkharpan inte passar in i systematiken. Andersson, 1923, s 32. 
22 De avsnitt som handlar om andra instrument har inte samma betoning på Nord- och Västeuropa. 
23 Kristensen använder sig med viss försiktighet av Panums indelning av lyror. Kristensen, 1994, s 76f. Bruce-
Mitford hänvisar till Panum i litteraturlistan till sin artikel om rottor. GMO, Bruce-Mitford: Rotte (ii) 
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mellan musik spelad på hardangerfela i norsk folklig tradition jämfört med musik omnämnd i 

nordiska skriftkällor från medeltiden.24  

     Ingrid De Geer ger i sin doktorsavhandling Earl, saint, bishop, skald – and music från 1985 en 

tvärvetenskaplig bild av 1100-talets Orkney, engelska och nordiska områden, med hjälp av 

litteratur, arkeologiska fynd, bilder, historiska källor och det bevarade musikstycket St. 

Magnushymnen. I kapitel tre, The Orkney kingdom in an archaeomusicological perspective: a 

survey, presenterar hon nordeuropeiska arkeologiska fynd och bildkällor från stenålder fram till 

1225. Tyvärr är materialet hon presenterar i denna del svåröverskådligt och översikt och kartor 

svårlästa.25  

     En delvis populärvetenskaplig bok, den riktar sig främst till musikutövare, är Carol Lloyd 

Woods The Chaucer songbook från 1998. Litteraturvetaren och harpisten Lloyd Wood har 

undersökt referenser till harpor i några litterära verk från medeltiden och undersökt många typer 

av källor till medeltida verkliga musiker. I boken finns även arrangemang av musik som citeras i 

de litterära verken och annan samtida musik, denna del är inte lika övertygande som övriga 

avsnitt i boken. Musiken finns inspelad på en medföljande CD-skiva. 

 

1.3.7 Musikhistorieböcker under 1900-talet. 

Vad ger musikhistorieböckerna för bild av vikingatid och tidig medeltid? Frånvaron av 

nedtecknad musik gör att den nordiska och anglosaxiska sekulära traditionen generellt får ge vika 

för den kristna kyrkans musik och de kontinentala nedtecknade sekulära källorna. Men vilket 

material presenteras i vår nordiska musikhistoria? Betoningen i denna undersökning ligger på 

svenska källor. 

     Det jag främst undersökt i detta material är: Vilken typ av källor används? Vilka primärkällor 

och sekundärkällor används? Anges källor? Hur omfattande är materialet om epoken? Vilka 

dateringar anges? 

                                                 
24 Levy själv anger att det kan anses som ett populärvetenskapligt verk: "Bogen skulle kunne læses av alle.". Se även 
De Geer som påvisar sakfel och oklara resonemang som Levy för. De Geer, 1985, s 182ff. 
25 De Geer diskuterar själv problemen med dessa i en artikel. De Geer, 1988. 
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     D. J. Grout går tämligen direkt över från antiken till den tidiga kyrkans musik i A history of 

Western Music vars sjätte utgåva kom 2001. I avsnitten om medeltidens sekulära musik skriver 

han mest om musiken på kontinenten.26 

     Vissa av Tobias Norlinds och Otto Andersons artiklar nämnda ovan kan ses som exempel på 

det tidiga 1900-talets presentation av den nordiska musikhistorien. I Svensk musikhistoria – en 

läsebok redigerad av Martin Tegen från 1972 representerar Norlind och Andersson forskningen 

om tidig musik. Norlind med utdrag ur artikeln Musiker och lekare under medeltiden i Sverige 

om 1200-talets lekare och Andersson med utdrag ur artikeln Nordisk musikkultur i äldsta tider 

om bronslurar.27  Dessa utdrag visar hur länge det tidiga 1900-talets musikforskning i oförändrat 

skick påverkade den svenska musikhistorieskrivningen. 

      Tobias Norlinds Bilder ur svenska musikens historia från 1947 liknar i mycket de artiklar han 

tidigare skrivit med mycket spekulation, rörigt användande av källor och en närmast 

pangermansk eller nationalistisk musiksyn. Den största skillnaden mot Norlinds äldre artiklar är 

att han i denna översikt tar upp många arkeologiska fynd även om skriftkällor fortfarande är det 

dominerande materialet. Denna skrift hänvisas till i två senare musikhistoriska verk, de nedan 

nämnda Klingande Sverige och Musiken i Sverige. 

     Carl-Allan Mobergs Musikens Historia i Västerlandet intill 1600 från 1973 tar upp de 

professionella resande nordiska och anglosaxiska barderna och musikernas sociala ställning.28 

Han bygger upp sitt avsnitt framför allt genom att citera och parafrasera antika och senare 

textkällor. Moberg föreslår att den harpa som Venantius Fortunatus skriver om på 560-talet skulle 

kunna vara en stråkharpa, ett påstående som gör att han placerar stråkens införande i Europa till 

ungefär 400 år tidigare än de flesta andra forskare.29 Källhänvisningar saknas.  

     Arne Aulin och Herbert Connors Svensk musik. Från vallåt till Arnljot från 1974 börjar med 

den sakrala musiken från medeltiden. I några kapitel nämns sekulär musik från perioden före 

1200-talet men kapitlen innehåller tveksamma utsagor och sakfel.30  

                                                 
26  Mycket lite av texten berör nordiska och brittiska förhållanden, ett citat som berör denna uppsats ämne är "Den 
romerska lyran överlevde inpå medeltiden, men det äldsta karaktäristiska medeltida instrumentet var harpan, som 
importerades till kontinenten från Irland och Skottland någon gång före 800-talet." Min översättning. Grout, 2001, s 
66. Grout daterar St Magnushymnen till 1100-talet som ett led i den engelska flerstämmigheten. Grout, 2001, s 123. 
Båda dessa utsagor är tveksamma, se avsnittet i denna uppsats om organologi samt De Geer, 1985. 
27 Texter hämtade från Norlind, 1940 och Andersson, 1934. Tegen, 1972, s 16-19 [Norlind], s 8-10 [Andersson]. 
28 Moberg, 1973, s 194-196. 
29 Sachs, 1978, s 266. GMO, Bruce-Mitford: Rotte. 
30 ”Det äldsta spåret av stråkharpan har man funnit bland bohuslänska hällristningar från bronsåldern. Vidare är 
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     Nils Schiørrings Musikkens Historie i Danmark Bd 1 från 1977 bygger nästan helt på 

skriftkällor. Samma källor, som till exempel Saxo, Snorre och medeltida ballader, används både 

till ”oldtiden” och den profana medeltiden. Ikonografi används mest som illustration till text, till 

exempel Gunnar med harpa till oldtiden och David med harpa till medeltid. Schiørring påpekar 

dock svårigheten att tolka bildkällor. Arkeologiska fynd omnämns framför allt i tidigare perioder. 

     Nils Grindes Norsk musikhistorie från 1981 (första utgåvan 1971) ägnar sitt första kapitel, Fra 

steinalder til jernalder åt musik fram till år 800. I detta kapitel tar Grinde upp skriftkällorna 

Beowulf, ibn Ahmad at-Tartuchi och Adam av Bremen av vilka de två sista tveklöst tillhör tiden 

efter 800-talet. Det andra kapitlet, Viking-ferder og høymiddelalder ägnar han åt tiden mellan 800 

och 1350. Grinde tar upp bildkällor, fynd och textkällor och hans text handlar om hela Norden 

och inte enbart Norge. Avsnittet innehåller bilder av Gunnar, instrumentfynd och citat ur 

isländska och andra verk. Källäget till den problematiska vikingatiden klarar han sig ur genom att 

inte datera källor och att behandla perioden mellan 800 och 1350 som en enhet.31 

     Jan Lings Europas Musikhistoria – 1730 från 1983 ägnar kapitlet Forntidsmusik 1000 f Kr -

900 e Kr nästan uteslutande åt Nordeuropa. Lings bok är liksom Grindes illustrerad med bilder av 

arkeologiska fynd, Gunnar med harpa och många citat ur litteratur. En stor del av materialet som 

behandlar stränginstrument är betydligt senare än 900-talet.32  

     Klingande Sverige från 1991 av Erik Kjellberg och Jan Ling utger sig för att vara en 

otraditionell musikhistoria. I kapitlet Vikingar förr och nu har jag endast undersökt vad 

författarna säger om vikingatidens musik och inte senare kulturella yttringar som anknyter till 

vikingar och vikingatid. En mycket stor del av avsnittet hänvisar till eller citerar Norlind, men 

författarna ger även intryck av att de inte står för materialet de presenterar. Tveksamma och 

omstridda detaljer presenteras som fakta och även vilseledande fakta presenteras.33 

                                                                                                                                                              
instrumentet representerat av en stenbild i Trondheims domkyrka från 1100-talet. De lärda tvistar om huruvida 
stråkharpan är ett uråldrigt nordiskt instrument (den finns omnämnd i flera av Eddasångerna) eller om den uppstått 
på de Brittiska öarna och därefter vandrat till Island, Norge och vidare österut (Andersson) eller om den kommit 
österifrån (Norlind).” Connor, 1974a, s 99. Stråkharpan finns troligtvis inte på bohuslänska hällristningar och finns 
inte omnämnd i någon av Eddasångerna. Det finns inga belägg för stråkinstrument i Europa före 900-1000-talet. 
Även Herbert Connors artikel om folkvisan har en del tveksamma utsagor men inte entydiga felaktigheter. Connor, 
1974b, s 29f. 
31 Grinde, 1981, s 9-23. 
32 Ling, 1983, s 54-61. 
33 Som exempel på vilseledande fakta är att de presenterar avsnittet om Erik Ejegod som är citerat från Saxo som 
”isländska litteraturens sagovärld” samt anger en datering av Erik Ejegods hov till 1095-1103 utan att ange Saxo som 
källa. De anger inte att den är nedteckad på latin i Danmark på 1200-talet. Ett annat exempel är att de anger att Ibn 
Fadlans krönika skrevs ”efter sin samvaro med vikingarna i österled”. Det är inte belagt att Ibn Fadlands ”rus” är 
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     I Musiken i Sverige del 1 från 1994 med Leif Jonsson som huvudredaktör är, liksom i Musik i 

Norden, de olika avsnitten skrivna av forskare som är experter på respektive område. I avsnittet 

om vikingatidens musik Forntidssmusik skrivet av Cajsa Lund tar hon upp alla de traditionellt 

använda skriftkällorna till vikingatidens musik från 100-talets Tacitus till de på 1200-talet 

nedtecknade isländska sagorna. Hon ger inte ett uttalat ”vikingatida” perspektiv på dessa källor, 

men presenterar dem i samma avsnitt och med en nordisk vinkling av materialet. Det mesta av 

artikeln behandlar emellertid de arkeologiska fynden.34 Ann-Marie Nilsson har i sitt avsnitt om 

den profana musiken Bland lekare och spelmän ett avsnitt kallat Skaldekväde och harpolek. I 

detta skriver hon bland annat om källorna till harpspel. Tyvärr innehåller detta avsnitt mycket 

spekulation och är dåligt underbyggt av fakta.35  

     I Musik i Norden från 1997 med Greger Andersson som huvudredaktör skriver Cajsa Lund i 

sitt avsnitt Strövtåg i den fornnordiska terrängen framförallt om bronslurarna. Delar av artikeln 

handlar om bronslurarna som symbol under 1800- och 1900-talet. Lund är i denna artikel mycket 

försiktig med att tolka stränginstrumentfynden och de litterära källorna till en ”vikingatida 

musikalisk tablå” vilket hon är tämligen ensam om av musikhistorieförfattarna. Det kan bero på 

hennes kombinerade arkeologiska och musikvetenskapliga bakgrund.36 Bjørn Aksdals artikel De 

folkliga tonredskapen handlar om äldre instrument, bland annat harpor och lyror. Aksdal anger att 

harpan spelades framförallt i Norge under medeltiden. Troligtvis bygger han detta påstående på 

avbildningarna av Gunnar i ormgropen med harpa från norskt område samt de isländska sagorna. 

Även lyran anger han som ett instrument som var spelat i Norge vilket troligtvis bygger på 

avbildningarna av Gunnar i ormgropen med lyra från norskt område samt den bevarade 

Kravikslyran. Aksdal bygger i artikeln på äldre forskning och har tyvärr inte tydligt redovisat var 

                                                                                                                                                              
vikingar. Författarna omnämner även Adam av Bremens beskrivning av templet i Uppsala som 
”ögonvittnesskildring”. Många liknande exempel finns från detta avsnitt. Kjellberg och Ling, 1991, s 36-40. Se även 
Saxo Grammaticus, 1999. Näsström, 2001, s 12. Montgomery, 2000.  
34 Lund, 1994, s 30-38. 
35 Nilsson, 1994a, s 144f. Ett av flera möjliga exempel är: ”Nedtecknandet av de nordiska sagorna på 1200-talet kan 
tyda på att traditionen [av episk sång] var stadd i försvinnande. Från samma tid minskar också beläggen för harpor 
kraftigt”. Jag har i denna uppsats kommit fram till att flesta beläggen av harpor ikonografiskt och i litteratur i Norden 
finns från och med 1200-talet och jag hade gärna sett en utveckling av hur nedteckningen tyder på traditionens 
utdöende för att förstå påståendet. En del av avsnittet bygger direkt på Norlinds forskning från 1900-talets mitt och 
hon hänvisar vid två tillfällen direkt till Norlind (1947). 
36 Lund, 1997, s 33-50. 
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han fått sina uppgifter ifrån.37 Musik i Norden har generellt en dålig litteraturlista och 

svårförståeliga referenser. 

 

1.3.7.1 Kommentarer till musikhistorieskrivningen 

Historieskrivarna från första halvan av 1900-talet byggde mycket av sin forskning på antika, 

vikingatida och tidigmedeltida skriftkällor.38 Nästa generation av forskare kring mitten av 1900-

talet betonade den sakrala musiken och bortsåg ofta helt eller delvis från den profana musiken. På 

1970-talet börjar musikarkeologin att intressera forskarna och man ser detta avspeglat i 

musikhistorielitteraturen men författarna vilar relativt tungt på forskningen från tidigt 1900-tal. 

Under 1990-talet fanns en tendens att låta forskare som är specialiserade på perioden de skriver 

om medverka i samma volym. Det gör att 1990-talets litteratur ger ett mer vederhäftigt och 

självständigt intryck, i synnerhet gällande de områden där författarna själva är verksamma som 

forskare.  

     Eftersom det tidiga 1900-talets forskning fortfarande kan spåras i musikhistorieböcker från 

1900-talets slut anser jag det viktigt att se i vilken miljö dessa idéer uppkom, vad de kan ha fyllt 

för funktion, vad de har påverkats av och vad de hade för syfte. Jag har valt att här diskutera två 

aspekter ur nordisk historieskrivning. Den första aspekten är samband mellan nordisk och tysk 

fornmusikforskning vilka jag anser borde granskas mer än vad som gjorts idag. Den andra 

aspekten är hur skriftliga källor i urval av Tobias Norlind fortfarande under 1990-talet används 

som källor till nordiskt forntida musicerande i svensk musikhistoreskrivning. Detta trots att de 

länge har kunnat ifrågasättas som källa till nordiskt musicerande. 

     Kring 1900-talets början var det vanligt att betrakta invånarna i Sverige som tillhörande en 

överlägsen germansk folkstam. De ansågs överlägsna både genom sin tillhörighet till den 

germanska rasen och genom sin särställning inom den germanska rasen som oblandade och rena 

genetiskt.39 Vikingatiden fick särställning som ideal och kunde användas på många sätt inom 

forskning och kultur. Den tyska och nordiska fornmusikforskningen måste läsas i ljuset av idéer 

om pangermanism, nordisk, i synnerhet svensk, nationalism och den germanska rasens 

överlägsenhet. 

                                                 
37 Aksdal, 1997, s 159-161. 
38 De arkeologiska fynd som dominerar är bronslurarna, som tillhör en tidigare period än denna uppsats behandlar. 
39 Hagerman, 2006, passim. 
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     Otto Anderssons teorier om flerstämmighetens uppkomst i Norden har sin motsvarighet i den 

tyske musikvetaren Hans Joachim Mosers teorier om dess germanska ursprung. Dessa teorier 

bygger framförallt på att bronslurarna ofta återfinns parvis och därför implicerar 

flerstämmighet.40 Moser och Andersson har även liknande idéer om att dur- och molltonalitetens 

germanska rötter, även dessa teorier bygger på fynd av bronslurar och möjligheten att spela 

övertonsserier på dessa.41 Det är även möjligt att se samband mellan Anderssons forskning och 

den som fanns inom Das Ahnenerbe, forskningsinstitutet inom SS som utforskade de germanska 

rötterna inom ras och kultur. Idéer om att den gregorianska sången hade påverkats från germanskt 

håll drevs av Andersson och intresserade även SS-generalen Heinrich Himmler.42 Jag finner det 

troligt att tyska och nordiska musikhistoriker under hela 1900-talets första hälft var väl förtrogna 

med varandras forskning.43 De teorier jag har redogjort för här har i nutida svensk 

historieskrivning främst redovisats som germanska idéer, sambanden med nordisk 

musikhistorieskrivning har inte granskats nämnvärt.44 

     Inom svensk fornmusikforskning har Tobias Norlind en särställning, som visats ovan citeras 

han än idag som en auktoritet på området om än med vissa förbehåll. Dessa förbehåll finner jag 

minst lika intressanta som citaten från Norlind och återkommer till dessa nedan.  

     Norlind använder främst skriftkällor och bygger det mesta av sin forskning på citat ur dessa 

källor, citat presenteras ofta som sanna utsagor oavsett kontexten de är hämtade från. Norlind, 

och även Andersson, använder rikt med citat från antika källor som beskriver germaners 

musicerande, detta helt i den pangermanska andan. Dessa pangermanska idéer behandlas även i 

avsnittet Krönikor och andra litterära verk som källa till vikingatidens musik i denna uppsats. 

Det fornengelska verket Beowulf presenteras av Norlind som ett nordiskt diktverk och som en 

sann utsaga, ”Dikten är en verklighetsbild från Sverige på Hugleiks tid.”.45 Även Andersson 

ansluter sig till detta, ”En direkt källa för kännedomen om den nordiska musikkulturen (…)”. 

Många fler exempel av liknande slag finns i dessa texter. 

                                                 
40 Andersson, 1934, s 17, s 22. Lundberg, 2000, s 317. Andersson, 2006, s 40f. 
41 Andersson, 1934, s 17. Lundberg, 2000, s 313. Det är oklart om Lundberg här enbart syftar på skrifter av Moser. 
Mosers skrift där han presenterar dessa teorier utkom 1914. 
42 Lundberg, 2000, s 317. Andersson, 1934, s 19. 
43 Att Mosers skrifter var kända av nordiska musikvetare visas av både Norlind och Andersson citerar honom. 
44 Lunds artikel påvisar delvis dessa samband eftersom hon skriver om bronslurarna som symbol under 1900-talet. 
Lund, 1997, s 47ff. 
45 Norlind, 1931, s 160. Norlind, 1945, s 179. Andersson, 1934, s 11. 
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      De dateringar av handskrifter och skriftliga källor som dessa forskare anger anses idag vara 

osäkra eller felaktiga, vilket bör påpekas men kanske inte betonas alltför mycket eftersom vi idag 

har betydligt bättre metoder att tidsbestämma dessa typer av källor. Forskarna under första 

hälften av 1900-talet har, för nutida forskare, ett sätt att redovisa källor som inte passar vårt 

forskningsarbete och de använder ofta källor på ett sätt som idag anses tveksamt för att driva sina 

teser. Även detta måste ses i ljuset av en äldre forskningstradition och inte enbart utifrån vår 

nuvarande forskningstradition.46  

     Det i mitt tycke intressantaste effekten av forskningen från 1900-talets början är att den 

fortfarande används idag. Ett exempel nämnt ovan är Danskt musikhistoriskt museum som 

hänvisar till Norlind som källa till vikingatida stränginstrumentspel. Andra exempel är 1990-

talets musikhistorieböcker, exempel finns även i musikhistorieskrivning före denna period men 

jag har valt att fokusera på de fyra yngsta böckerna. I dessa finns författare som direkt hänvisar 

till Norlinds forskning och de som använder hans material eller samma typ av material som han 

använder.  

     Till dem som direkt hänvisar till Norlind hör Ann-Marie Nilsson i sin artikel i Musiken i 

Sverige.47 Hon skriver dock en brasklapp att hon själv möjligtvis inte står bakom hans utsagor, 

”Tobias Norlind har (1947) på grundval av berättelser om 500-talets germaner, Beowulfsagan 

från 700-talet och senare västnordiska sagor lagt en mosaik som han ansåg gälla även för svenska 

förhållanden.”.48 Denna utsaga står utan kommentarer från Nilssons sida och jag har svårt att 

förstå hur jag som läsare ska tolka den. Ska jag använda Norlinds skrift som fördjupning i ämnet 

eller är det en uppgift om hur äldre forskningslitteratur såg på perioden? Jag får intryck av att det 

är som fördjupning jag ska använda uppgiften eftersom hon inte ger läsaren någon hjälp med att 

kunna se bristerna i Norlinds resonemang.  

      Även Cajsa Lunds artikel i Musiken i Sverige redovisar samma skriftkällor som Norlind och 

annan äldre forskningslitteratur.49 Det står inte var uppgifterna är hämtade ifrån men Norlind 

(1947) står omnämnd som tidig musikhistorisk översikt i volymens avsnitt litteratur & 

referenser.50 Dock står även en hänvisning till en avhandling som kan ge ett annat perspektiv på 

                                                 
46 Se till exempel Hagermann om arkeologin under 1800- och 1900-talet. Hagermann, 2006, passim. 
47 Nilsson, 1994a, s 114f. 
48 Nilsson, 1994a, s 114. 
49 Lund, 1994. 
50 Även kallad källor & litteratur i innehållsförteckningen. 
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Norlinds skrifter.51 Lunds text granskar inte källorna närmare, en av de få invändningarna hon har 

är huruvida man kan använda Tacitus utsagor generellt för alla germanska stammar. Lund tycks 

ansluta sig till de forskare som menar att man antagligen kan använda denna källa för nordiska 

förhållanden. Det är oklart om hon med detta avser även andra antika källor. Lund skriver ”De 

äldsta nordiska litterära källorna (den poetiska eller äldre Eddan, skaldedikterna, sagorna samt 

danska, norska och isländska historieberättelser) handlar om vikingatiden, men nedskrevs först 

under tidig medeltid och således av författare som själva inte upplevt händelserna ifråga utan helt 

fått lita till vad muntliga traditionsbärare kunnat berätta.”. Jag får som läsare uppfattningen att 

sanningshalten i dessa källor och dateringarna av dem är oomstridda. De flesta textkällor 

redovisas relativt okommenterade med tanke på kontexten den tillkom i, vilket syfte den kan ha 

haft och dess relevans som källa till nordisk musik. 

     Däremot har Cajsa Lund i sin artikel i Musik i Norden koncentrerat sin text om fornnordisk 

musik på de arkeologiska fynden och undvikit den starka traditionen med skriftliga källor.52 Hon 

omtalar vid ett par tillfällen skriftliga källor, isländsk skaldediktning samt det obestämda 

”skriftkällor som är relevanta för fornnordisk tid”, men visar stor försiktighet med att tolka dessa 

källor. Största delen av denna artikel behandlar bronslurarna, den är därför kanske inte relevant 

att använda som källa till musikhistorieskrivning om vikingatid. En del av artikeln behandlar 

bronslurar som symboler under 1900-talet, men är ingen egentlig granskning av äldre forskning. 

     Kjellberg och Ling citerar i Klingande Sverige både uppgifter från Norlind samt citerar ur 

hans artiklar, det tycks som om Norlind är en av huvudkällorna för avsnittet om vikingatiden. De 

diskuterar dock även att många utsagor är tveksamma bland annat på grund av Norlinds 

historiesyn. Som visats ovan, i presentationen av musikhistorieböcker, följer däremot författarna 

Norlinds tradition att presentera citat på ett vilseledande sätt. 

     Lennart Hedwall skriver i Svensk musikhistoria från 1996 kort om musikhistoria före 1060.53 I 

denna redovisar han att nordbors sång och harpspel finns omtalat i romerska källor från 400-talet, 

samt bland annat vikingatida litterära belägg för kultisk sång, skaldesång och harpspel. Hedwall 

hänvisar inte direkt till Norlind men i avsnittet Att läsa vidare nämner han sex titlar av Norlind 

för fördjupning. 

                                                 
51 Hänvisning till Sten Dahlstedts avhandling. Dahlstedt redovisar bland annat frånvaron av källkritik i Norlinds 
arbeten, Norlinds historiesyn och samtida kritik mot Norlinds slarvighet med källor. Dahlstedt, 1986, passim.  
52 Lund, 1997. 
53 Hedwall, 1996, s 8f, s 172. 
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     Benägenheten att använda alla källor med möjlig anknytning till Norden oavsett vilken tid de 

härstammar från verkar vara vanlig bland många av dessa forskare och författare, det är troligtvis 

en kombination av få källor och svårighet att frigöra sig från tidigare forskning. Jag tycker 

emellertid att det är förvånande att så många nutida musikhistorieskrivare relativt okritiskt 

använder forskning från 1900-talets första hälft.  

     Jag kan inte släppa tanken att musikhistorieskrivningen inom det smala område som denna 

uppsats behandlar hade kunnat se annorlunda ut om inte Tobias Norlind hade överlevt de tre 

samtida forskare som hade andra åsikter om musik under vikingatiden. Det är möjligt att 

skriftkällor i senare forskningslitteratur inte varit så dominerande över andra källor. En annan 

möjlighet är att harpinstrument kanske inte setts som så betydelsefulla. En tredje möjlighet är att 

en mer källkritisk inställning till dessa källor hade börjat användas tidigare. Till sist kanske den 

svenska, eller nordiska, nationalistiska utgångspunkten för att använda dessa källor så okritiskt 

hade ifrågasatts tidigare. 

     Den tyska fornmusikforskningen har under senare år omnämnts i ett flertal verk, dessa har 

dock inte granskat likheterna mellan nordisk och tysk musikhistorieskrivning.54 Eftersom jag 

ovan kan påvisa att likheter mellan dessa anser jag att en granskning är önskvärd. Ursula Geisler 

diskuterar i artikeln ”Ur vårt svenska folkliga musikarv” orsaker till att det svenska musiklivet 

under tiden kring andra världskriget ännu inte undersökts i någon högre grad. I Tyskland har 

denna period behandlats djupare än i Sverige och hon ser flera orsaker till detta, en är att de 

svenska forskarna efter det andra världskriget i högre grad orienterar sig mot anglosaxsisk 

forskning och därför inte tar del av samtida tysk forskning, en att de inte längre behärskar tyska 

så väl som tidigare generationers forskare och en att de undviker obehagliga ämnen.55 Jag kan 

foga även en annan möjlig förklaring till detta som har samband med hennes sista utsaga, så 

länge som dessa delar inom fornmusikforskningen i svensk musikhistorieskrivning endast är ett 

uttryck för nazistiska och tyska idéer så behöver vi inte granska våra egna nordiska bidrag till 

denna. Granskningen av fornmusikforskningen bör heller inte begränsas till tiden för andra 

världskriget utan kan för svenska förhållanden innefatta åtminstone hela 1900-talet vilket jag har 

velat påvisa i detta avsnitt. 

 

                                                 
54 Andersson, 2006, s 40f. Lundberg, 2000, s 313f, s 317. Lund, 1997, s 47ff. 
55 Geisler, 2006, s 47ff. 
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1.4 Vikingatiden som historisk period  

Få nordiska historiska epoker har så stark mytologisk och nationalistisk laddning som 

vikingatiden eftersom det anses att de länder som vi idag kallar Sverige, Danmark, Island och 

Norge grundlades under denna period.56 Idéen om en samnordisk hednisk storhetstid kallad 

vikingatid har ofta framställts i ett romantiskt skimmer som idag starkt ifrågasätts.57 Termen 

vikingatid som benämning på perioden från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet är idag 

omstridd, bland annat eftersom termen tycks implicera en gemensam kultur. Traditionellt har i 

Sverige och Norden den sista delen av järnåldern kallats vikingatid. I övriga Europa kallas 

perioden från 500-talet till 1400-talet medeltid. Samma period kan kallas tidig medeltid, yngre 

eller sen järnålder eller vikingatid beroende på vilken disciplin forskare arbetar inom eller vilket 

land de kommer ifrån.58 Jag kommer att använda termen vikingatid eftersom den är en etablerad 

term för det geografiska område och de kulturella uttryck jag behandlar. Det är även en term som 

ungefärligt avgränsar en period av förändring i den nordiska historien, framförallt kristendomens 

införande och etablerande. En av orsakerna till att jag använder denna idag omstridda term är att 

jag anser att bästa sättet att motverka att termen enbart används i nationalistiska sammanhang är 

att använda den i andra sammanhang, som i denna uppsats. Att omdefiniera en term med en 

förändrad historiesyn måste kunna vara lika fruktbart som att skapa en ny term. Möjligtvis 

kommer termen vikingatid så småningom försvinna ur musikhistorieskrivningen eftersom det 

samtida källmaterialet till denna period är så litet och de flesta traditionellt använda källorna är 

medeltida.  

     Konstruktionen av den nordiska historien och användningen av historiekonstruktionen 

framförallt under sent 1800-tal och 1900-tal har under de senaste tio åren behandlats i ett flertal 

avhandlingar, böcker och artiklar.59 Det är i det närmaste omöjligt att bedriva forskning om 

vikingatiden utan att ta ställning till den forskning som bedrevs, och den historiesyn som var 

                                                 
56 Sawyer, 1991, passim. Wallette, 2004, passim. NE, Jansson: Vikingatid. Finland brukar mycket sällan omnämnas i 
dessa sammanhang. Möjligtvis kan det bero på att det på finländskat område inte talades germanska språk. Även jag 
kommer att välja bort de finländska källorna. Nationaleposet Kalevala tecknades först ned på början av 1800-talet 
och jag har därför valt att inte ha med det i denna uppsats, trots att det har många hänvisningar till harpor eller 
knäppta stränginstrument. Hagerman skriver att Finland på grund av att invånarna betraktades som tillhörande en 
annan ras inte har ansetts ha en ”vikingatid”. De har betraktats som underlägsna de germanska stammarna. 
Hagerman, 2006, s 145, s 278.  
57 Lönnroth, 1999. 
58 Arkeologen Svanberg ifrågasätter termen vikingatid i första delen av sin avhandling. Han ger inget konkret förslag 
till ny term men verkar föredra termen tidig medeltid. Svanberg, 2003, s 12ff.  
59 Svanberg, 2003. Wallette, 2004. Jensen, 2002. Hagerman, 2006. Inom musikhistoria se Lund, 1997. Se även Härd 
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vanlig under tidigt 1900-tal. Det tvärvetenskapliga projektet Vägar till midgård – nordisk 

hedendom i långtidsperspektiv som inleddes år 2000 behandlar den förkristna religionen ur 

samtidsperspektiv, historiskt perspektiv och nutidsperspektiv och kommer att resultera i 13 

publikationer med olika inriktning.60 Jag anser att dessa perspektiv att se på historien är de enda 

möjliga även inom musikvetenskapen i min samtids forskning. 

     I denna uppsats har nästan alla litterära källor jag citerar använts av det tidiga 1900-talets 

forskare, och det har ibland varit mer lockande att granska konstruktionen av den vikingatida 

musiken än att studera de få och inte lika fantasieggande primärkällorna. De flesta tidiga litterära 

källor som berör vikingatiden och Nordens hedniska förflutna är nedskrivna under tidig medeltid, 

d v s efter vikingatiden, vilket gör att konstruktionen av det hedniska och ärevördiga nordiska 

förflutna började redan på 1100-talet. Musikforskarna under 1900-talet har en lång tradition av 

historiekonstruktion bakom sig.  

     Termen viking har jag för det mesta undvikit utom i samband med vikingatåg. Jag har i stället 

använt temen nordbor för människor bosatta inom nordiskt område. 

 

1.5 ”Norden” som geografisk och politisk term 

Det geografiska området Norden betecknar idag Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland och 

tillhörande öar. Att i historiskt perspektiv beskriva geografiska områden i termer av de senare 

landsnamnen är anakronistiskt men praktiskt eftersom den nutida läsaren har lätt att referera till 

vilket område som avses. Jag har valt att försöka beteckna efter geografiskt område eller 

kultursfär som tillhörde det nordiska geografiska område jag försökt beskriva. Till exempel hör 

Danelagen under vikingatid till dansk kultursfär och många atlantöar till norsk kultursfär. Jag 

hoppas att det av sammanhanget i uppsatsen framgår vad som avses. 

     Eftersom jag har valt att centralt i uppsatsen använda en över hela Norden spridd saga och de 

källor som finns är få har jag att använt material från alla de nordiska länderna. Jag hänvisar till 

geografiskt område snarare än till folkslag eller andra grupperingar av människor som kan ha bott 

i dessa områden. Naturligtvis innebär detta inte att jag anser att det inom Norden har funnits en 

homogen musikkultur eller homogen kultur. 

     Jag har liksom många forskare före mig insett att det vikingatida materialet med anknytning 

                                                                                                                                                              
om Nibelungenlieds moderna historia. Härd, 1989.  
60 Raudvere, Andrén, Jennbert, 2001, s 9f. 
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till musik är så litet att det inte är meningsfullt att skilja det nordiska materialet i uppdelning efter 

de nutida länderna. I de fall då läsaren vill göra den uppdelningen hoppas jag att det framgår 

tydligt av materialet eller sammanhanget vilket geografiskt område som avses. Termen 

Skandinavien har jag undvikit eftersom den ibland sammanfaller med definitionen av termen 

Norden. Det går naturligtvis att diskutera om det överhuvudtaget är meningsfullt att beskriva en 

”nordisk” musikhistoria, den diskussionen förs inte i denna uppsats.61 

 

1.6 Disposition 

I delen om skriftliga källor presenterar jag skriftkällor från vikingatid och tidig medeltid där 

harpspel eller andra typer av stränginstrumentspel nämns. I första hand har jag jämfört de olika 

varianterna av Gunnar i ormgropen och hans harpspel från Sigurdsagan. Jag presenterar den 

historiska bakgrunden, undersöker sagans möjliga vandringsväg och påverkan samt jämför med 

de musikaliska motiven i Nibelungenlied som innehåller samma sagostoff. Därefter jämför jag 

med några andra litterära texter med referenser till harpspel som berör nordisk kultursfär, andra 

isländska sagor, fornengelska epos och krönikor. Endast textkällor fram till ungefär år 1400 med 

några undantag finns med. 

     I ikonografidelen presenterar jag bildkällor av stränginstrument från i första hand Norden fram 

till 1400-talet. Betoningen i undersökningen ligger på jämförelser mellan bilder av Gunnar i 

ormgropen från vikingatid och medeltid. Det jag framförallt velat undersöka är hur instrumenten 

ser ut, om det är avbildningar av riktiga instrument och om det finns likheter mellan de olika 

avbildningarna. Jag har undersökt vilka andra stränginstrumentavbildningar det finns i Norden 

fram till 1400-talet och vad instrumenten fyller för funktion i bilderna.  

     I arkeologidelen ger jag en kort organologisk översikt av olika typer av knäppta 

stränginstrument och deras europeiska historia. Jag gör en översikt över olika typer av 

arkeologiska fynd samt presenterar de olika arkeologiska fynden från i första hand Norden.  

     I musikdelen presenterar jag vad för slags material forskare och exekutörer arbetar med för att 

få veta något om musiken under vikingatid och tidig medeltid och några av de metoder de 

använder. 

     Sist har jag en slutdiskussion.  

                                                 
61 Se Broberg, 1997 samt Beyer, 1997 i Musik i Norden. 
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     Bilaga 1 är en lista över europeiska arkeologiska fynd av knäppta stränginstrument och 

bevarade instrument från ca 400 f Kr till ca 1500 e Kr. 

För definition av harp- och lyrinstrument se respektive organologisk introduktion i del 4. 
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2 Skriftliga källor 
2.1 Introduktion 

Inom nordisk musikforskning om vikingatid och medeltid har skriftkällor varit dominerande som 

källa. De skriftkällor som använts för vikingatiden är oftast betydligt senare nedtecknade, de 

flesta från 1200-talet till 1400-talet. Flera av dessa verk är även nedtecknad muntlig tradition 

vilket gör att dateringen är svår. De flesta av dessa källor är legender och skönlitterära verk vilket 

gör att vissa aspekter, som om det går att utläsa något om samtida musicerande, är svårtolkade. 

De isländska sagorna är de nordiska källor som innehåller mest information om musik och jag 

kommer att lägga betoningen i denna undersökning på det musikmotiv som förekommer 

frekventast i dessa, Gunnars harpspel i ormgropen. Även andra källor som ofta i 

musikvetenskapliga sammanhang använts som källor till vikingatida musicerande finns med som 

jämförelsematerial. De källor som jag i första hand har valt är de som utspelar sig i en hednisk 

forntid eller kristen vikingatid samt vikingatida samtida källor. 

     Det språk som talades i Norden vid 800-talets början kallas urnordiska och är en nordlig 

variant av germanska. Mellan 800-talet och 1200-talet utvecklades en dialektal skillnad mellan 

östnordiska och västnordiska. Svenskan och danskan har sitt ursprung i östnordiskan medan 

norskan, isländskan och färöiskan har sitt ursprung i västnordiskan. Periodvis har även nordiska 

språk talats i områden med mycket kontakt med vikingar som Nordfrankrike, delar av England, 

Skottland, Isle of Man, Orkney, Shetlandsöarna, delar av Irland, Grönland och i Novgorod och 

andra ryska städer.62 Norge och Island började använda det latinska alfabetet på 1100-talet och 

Sverige och Danmark på 1200-talet, mot slutet av 1300-talet ersattes det norska skriftspråket med 

danskt.63  Det finns ingen bevarad förkristen nedtecknad litteratur förutom runinskrifter.64  

 

2.2 Isländska sagor som källa till vikingatidens musik 

Alla isländska sagor som innehåller musikmotiv är nedtecknade efter vikingatiden.65 Eftersom 

många av de bevarade sagorna är nedtecknad muntlig tradition är det inte möjligt att bestämma 

                                                 
62 NE, Hellberg: Nordiska språk. Enligt Bergsagel kunde norska soldater vid förlusten vid Stamford Bridge 1066 ta 
sig till sina skepp utan problem eftersom de talade samma språk som lokalbefolkningen. Bergsagel, 1974, s 263. 
63 NE, Hellberg: Nordiska språk. 
64 Kristjánsson, 1992, s 172. 
65 Vissa forskare, som Finnur Jónsson, betonar den muntliga traditionen, andra, bland annat Sigurður Nordahl, 
betonar det medeltida nedtecknandet. Wallette, 2004, s 353f. 
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när de enskilda motiven, som musikmotiven, diktades in i sagan.66 De flesta bevarade 

handskrifter är troligtvis avskrifter av äldre förkomna handskrifter. Jag anser att man bör vara 

mycket försiktig med att använda den tidigaste möjliga dateringen av ett verk i muntlig tradition 

som musikhistorisk källa eftersom det i de flesta fall är omöjligt att datera musikmotivens ålder.  

     De flesta nordiska tidigmedeltida skriftkällorna är isländska. Två möjliga orsaker till att Island 

var så produktivt med litteratur är att islänningarna i första hand levde av boskapsskötsel som 

gjorde att de hade mycket fritid höst och vinter och att de hade god tillgång till kalvskinn att göra 

pergament av.67 Tre förutsättningar för de isländska sagornas nedtecknande var den medvetna 

anpassningen av det latinska alfabetet till isländska på 1150-talet, ett allmänt europeiskt intresse 

för forntid och diktning och att kristendomen ännu inte fått fäste utan att många förkristna myter 

och legender ännu fanns kvar.68  

     Kring 1200-talet började sagorna att tecknas ned.69 De isländska sagorna brukar idag delas upp 

i flera genrer. Forntidssagorna, fornaldarsögur, utspelar sig före landtagningen och har ofta 

mytiskt innehåll, de kan vara nedtecknad äldre muntlig tradition eller diktade.70 Den forskning 

som hittills bedrivits kan inte lämna ett entydigt svar på denna fråga. De många fornaldarsagorna 

kan naturligtvis ha olika ursprung, eftersom definitionen är att de utspelar sig före landtagningen. 

Islänningasagorna, ísländingasögur, ibland kallade släktsagor eller ättesagor, utspelar sig från 

Alltingets grundande år 930 till mitten av 1000-talet. Islänningasagorna utspelar sig alltså under 

vikingatiden. De första islänningasagorna kan ha tillkommit omkring år 1200. Kungasagor, 

konungasögur, är krönikor om nordiska kungar och jarlar både samtida och forntida. 

Riddarsagorna, riddarasögur, är berättelser som är påverkade av eller översättningar av 

kontinental litteratur, de utspelar sig ofta utanför Norden och kallas ibland romantiska sagor eller 

lygisögur, lögnsagor. Denna genre är möjligtvis den yngsta eftersom den verkar ha varit en nyhet 

kring mitten av 1200-talet.71 Sagorna kan även delas in i flera genrer och subgenrer än dessa. 

                                                 
66 Det finns mycket litteratur skrivet om de olika teorierna, se Lönnroths redogörelse. Ofta verkar teorierna ha en 
politisk eller nationalistisk grund. Lönnroth, 1978, s 61f. 
67 Hallberg, 1969, s 41 f. 
68 Meulengracht Sørensen, 1992, s 168. 
69 Kristjánsson, 1997, s 22. 
70 Island koloniserades, den så kallade landtagningen, på 880-900-talet framförallt från norskt område. Islands 
tillblivelsehistoria skrevs ned ungefär 1120 av Ari Thorgilsson i Íslendingabók. Möjligtvis medverkade även Ari 
Thorgilsson i Landnámabók där de isländska nybyggarna och deras härkomst finns uppräknade. NE, Hallberg: 
Island, litteratur.  
71 NE, Hallberg: Island, litteratur. KLMN, Holtsmark: Kongesaga. s41f. KLNM, Halvorsen: Riddarsagær, s 175f. 
KLNM, Sveinsson: Íslendingasögur, s 496. KLNM, Sveinsson: Fornaldarsögur Norðrlanda, s 499. Kristjánsson, 
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     Snorre Sturlasson, isländsk politiker och författare som levde mellan år 1179 och 1241, är en 

av centralgestalterna i isländsk litteratur, framförallt på grund av sin Edda, handledning i 

diktkonst.72 Han är även en av våra främsta källor till nordisk mytologi. Snorre ville återupprätta 

den nordiska dikten och medvetet göra nordisk historia och diktning likvärdig med den antika. 

Som källa till nordisk mytologi och religion är Snorre inte helt pålitlig, eftersom han var kristen. 

Island hade när Snorre skrev Eddan varit kristnat i ungefär 200 år.  

     På 1300-talet och 1400-talet sammanställdes många samlingar med äldre sagor.  

 

2.2.1 Musikmotiv i den mytologiska delen av den poetiska Eddan73  

Den äldsta handskriften till den poetiska Eddan, Codex Regius, finns på Det kungliga biblioteket 

i Köpenhamn. Handskriften är daterad till slutet av 1200-talet men är troligtvis en nedteckning av 

muntlig tradition från 800-tal till tiden för nedtecknandet.74 Den poetiska Eddan är omväxlande 

sammansatt av vers och prosaavsnitt. De olika delarna har olika ålder, författare och 

berättartekniker. Eddan innehåller mytologisk poesi och samgermansk hjältesaga som till den 

största delen består av Sigurdsagan. Sigurdsagans musikmotiv behandlas i nästa kapitel. 

     I Voluspá, Valans spådom, som troligtvis tillhör det äldsta materialet i den poetiska Eddan, 

kanske från 1000-talet eller äldre, påträffas det första motivet med harpspel.75 Där beskrivs 

gygens, jättekvinnans, herde Eggder som spelar harpa när en av tupparna som varslar om 

Ragnarök gal.76  
Vers 42. 
Satt där på högen 
och slog harpan 
gygens värnare, 
den glade Eggder. 
Över honom gol 
i granskog med pors 
en fagerröd hane, 
som Fjalar heter.77 
 

                                                                                                                                                              
1997, s 22f, s 217ff. 
72 NE, Jónsson: Snorre Sturlasson. 
73 Även kallad den äldre Eddan eller Sämunds Edda. 
74 NE, Hallberg: Edda. Inledningen till Eddan, 1992, s 3. Lönnroth anser att den poetiska Eddan sannolikt har diktats 
i hednisk tid, men förändrats under den muntliga traderingen. Lönnroth, 1978, s 31.  
75 Enligt Holtmark kan Voluspá dateras till 1000-talet eftersom Arnórr Jarlaskald citerar ur Voluspá i ett verk år 
1065. KLNM, Holtsmark: Eddadiktning, s 484. Kristjánsson, 1997, s 44. 
76 Möjligtvis gal tuppen från ett galgträd i människornas värld. Näsström, 2001, s 37. 
77 Eddan, 1992, s 12. Brates översättning. 
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Vers 42 
Han satt på högen, harpan slog han, 
jättekvinnans herde, ljuslynte Eggder; 
ovan honom gol i höga trädet 
fagerröd hane som Fjalar heter.78 
 
42.  
Sat þar á haugi 
ok sló hörpu 
gygjar hirðir, 
glaðr Eggþér; 
gól of hánum 
í galgviði 
fagrrauður hani, 
sá er Fjalarr heitir.79 
 

     Detta avsnitt är det enda där herden Eggder nämns i nordisk mytologi.80 Att harpa troligtvis 

syftar på ett knäppt stränginstrument kan utläsas av verbet sló, att slå harpa. Eggder spelar 

instrumentet utomhus, det kan tolkas som att han har sitt instrument med sig när han vaktar 

hjorden. Hjorden består möjligtvis av vargar som fostrats för strid vid ragnarök.81  

      Detta är troligtvis det tidigaste omnämnandet av harpa, eller stränginstrument, som finns i 

nordisk litteratur även om den tidigaste säkra dateringen är från slutet av 1200-talet.82 I Voluspá 

finns avsnitt som syftar på kristendomen och det kan även finnas andra samgermanska förlagor.83 

Avsnitt i dikten kan även ses som en reaktion mot kristendomen och mycket är svårt att förklara 

ur ett kristet perspektiv.84  

     Möjliga utomnordiska förebilder till Eggder kan vara den bibliske David som ofta framställs 

                                                 
78 Den poetiska Eddan, 1964, s 48. Collinders översättning. 
79 http://www.snerpa.is/net/kvaedi/volospa.htm (5 aug 05) 
80 Eggþér kan möjligtvis vara samma namn som Agiþewaz i Beowulf och det forntyska Egideo. Betydelsen kan 
härledas till agis - fruktan, skräck, agi – oro, ofred eller agjō - spets, hörn. Peterson, 2002. Namnet Eggþér 
förekommer även i andra isländska texter, i Snorres Edda och i Flateyjarbok (oklart i vilket sammanhang). Namnet 
används även som heiti (utbytesord) för varg i Snorres Edda. Lind, 1905-15, s 209. Fialarr förekommer även som 
namn på en dvärg i den poetiska Eddan. Namnet förekommer även i Snorres Edda, Sagan ock rimorna om Friðþiófr 
hin frækni, Sagan af Eigli einhanda ok Ásmundi berserkjabana samt Handskrift 748 (oklart vilket sammanhang). 
Fialarr som namn på en tupp förekommer enbart i den poetiska Eddan. Namnet han härledas till verbet fela i 
betydelsen dölja. Lind, 1905-15, s 267. 
81 Näsström, 2001, s 36. Näsström föreslår att Eggder eggar vargarna till strid med sitt spel. Jfr med härledning av 
Eggders namn fotnoten ovan. 
82 I den Andra grammatiska avhandlingen från sent 1200-tal finns harpan omnämnd som metafor vilket tyder på att 
instrumentet var välkänt under 1200-talet. GMO, Hopkins: Iceland 3. Indigenous instruments. Vad harpan är metafor 
för framgår inte av Hopkins artikel. 
83 Lönnroth, 1978, s 40, s 42f, s 50. Kristjánsson, 1997, s 43f. 
84 Näsström, 2001, s 39f. 
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som herde och som harpspelare.85 En annan möjlig parallell är Orfeus som med den uppgående 

solen hälsar Apollon med lyrspel på berget Pangaion.86 Eggders hedniska-krigiska associationer, 

hans namn som kan härledas till ord som skräck eller ofred, galgträdet han sitter under, 

gravhögen han sitter på, vargarna han vallar och tuppen som varslar om ragnarrök, talar 

möjligtvis emot dessa paralleller.87  

     I den poetiska Eddan omnäms endast två instrumenttyper, det ena är Eggders och Gunnars 

harpor, det andra är hornet som Heimdall spelar i vers 27 och 46 i Voluspá. Möjligtvis kan även 

en trumma eller ett slagverksinstument omtalas i Loketrätan.88 Galdrar, trolldomssånger, sjungs 

vid ett par tillfällen i den poetiska Eddan. Ordet galder kommer antagligen från galan, att sjunga 

med hög skrikande stämma.89 I Hávamál sjunger Oden galdrar och i Oddruns gråt sjunger 

Oddrun en galder inför Borgnys barnafödande.90 Även i andra sånger i den poetiska Eddan och i 

isländska sagor sjungs galdrar.91 

 

2.2.2 Gunnar i ormgropen – ett nordiskt musikmotiv i sagan om Sigurd Fafnersbane 

Till största delen består den poetiska Eddan av den samgermanska sagan om Sigurd Fafnersbane 

och motiviskt angränsande legender och sagor. Denna saga finns omnämnd eller återberättad i 

många andra källor där de viktigaste är Snorre Sturlassons Edda, den isländska sagan om Norna-

Gäst, den isländska Völsungasagan och den germanska Nibelungenlied. Det fornengelska eposet 

Beowulf berättar om drakdödaren Sigmund som kan vara densamme som Sigurd.92 Många av de 

isländska sagorna och annan samtida litteratur knyts ihop motiviskt genom persongalleriets 

släktskap med varandra. Det i Sigurdsagan enda förekommande musikmotivet består av Gunnar 

                                                 
85 Första Samuelsboken 16:11-23. 
86 Hjortsø, 1984, s 102. 
87 För tolkning av trädet och högen se Näsström, 2001, s 36f samt Texthäfte till CD, Edda. Myths from medieval 
Iceland,(1999), s 96. 
88 I Collinders översättning ”lekte på lock som völvor”. Den poetiska Eddan, 1964, s 114. I Brates översättning 
omnämns inget som kan tolkas som instrument. Eddan, 1992, s 89. I Näsströms översättning ”slog på trumma som 
völvor”. Näsström, 2001, s 241. Ur Lokasenna: ” Loki kvað: En þik síða kóðo Sámseyo í, ok draptu á vétt sem völor, 
vitka líki fórtu verþjóð yfir, ok hugða ek þat args aðal.” http://www.snerpa.is/net/kvaedi/lokasenn.htm (3 april 06) 
89 KLNM, Halvorsen: Galder, s 159. 
90 Den högstes sång, vers 140-164, Oddruns gråt, vers 7. Galdrar sjungs även i den kristet påverkade Groas trollsång 
som är ett senare tillägg till den poetiska Eddan. Groas trollsång vers 5-15. Eddan, 1992. Ordet ljóð används för 
magiska sånger och galdrar. Näsström, 2001, s 65. 
91 Funktionen och utövandet av galdrar i de isländska sagorna är intresssant ämne som inte kommer att behandlas i 
denna uppsats. 
92 Beowulf rad 874-897. Dahlström anser att Sigurd här är förväxlad med sin far Sigmund. Dahlström, 2002, s 82. 
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som spelar harpa i den ormgrop där han skall avrättas. Denna scen beskrivs i sex olika källor på 

olika sätt och behandlas i detta kapitel. Andra musikmotiv i isländska sagor beskrivs i följande 

kapitel. 

     En av de främsta källorna till dessa hjältesagor är Jordanes bok Getica. Om goternas ursprung 

och bedrifter troligtvis skriven år 551 eller 552. 93 Getican är en krönika över goternas historia, 

och troligtvis ett sammandrag av ett äldre nu förlorat verk av Cassiodorus.94 De delar av krönikan 

som utspelar sig nära Jordanes samtid anses betydligt säkrare historiskt än de äldre delarna.95 

Jordanes hävdar att goterna härstammar från Scandia vilket ibland har tolkats som 

Skandinavien.96  Omnämnandet i Jordanes har gjort att legender om goter har haft lätt att få fäste 

i nordisk mytologi och historieskrivning.97 Den tidigaste källan till sökande efter goter på svenskt 

område är Adam av Bremens krönika från 1000-talet och troligtvis hade Adam läst Jordanes och 

tolkat på samma sätt som många senare svenska historieskrivare.98 

     Den historiska bakgrunden till första delen av Sigurdsagan, Brynhildesagan, kan finnas i 

släktfejder i det fransk-merovingska kungahuset där drottning Fredegunde år 575 möjligtvis lät 

mörda Sigibert som var gift med den västgotiska prinsessan Brunihild.99 Den historiska 

bakgrunden till den andra delen, Burgundersagan, har säkrare historiska belägg. År 436 eller 437 

förlorar burgunderna under kung Gundahari ett slag mot en romersk-hunnersk här.100 I sagan 

blandas detta slag samman med ett slag ungefär tio år senare på Katalauniska fälten, i nuvarande 

Champagne, mellan en romersk-västgotisk här och en hunnersk-östgotisk ledd av Attila. 

Hunnerhövdingen Attila dog enligt Jordanes år 453 av blodstörtning under sin bröllopsnatt med 

den germanska kvinnan Ildico. I folklig germansk tradition dödas Attila av en kvinna, som kan 

vara en germansk kungadotter som hämnas sin fars död.101 Kung Gundahari, Attila och Brunihild 

                                                 
93 Nordin, 1997, s 17. 
94 Cassiodorus levde ungefär mellan år 458 och 583, han var en romersk ämbetsman och författare som var i tjänst 
hos den östgotiske kungen Theoderik. NE, okänd författare: Cassiodorus. 
95 Nordin, 1997, s 18f. 
96 I Nordins översättning Scandza, efter originalets Scandzam. Jordanes, 1997, s 32f. Näsström, 2001, s 12f. 
97 Stenroth, 2002, passim. Jensen hävdar att göticismen grundläggs under 1000-1300-talet med kristendomens 
etablerande och stöd av Getican och Bibeln. Jensen, 2002, s 371f. 
98 Stenroth, 2002, s 14ff. Stenroth anser att Jordanes utvandringsberättelse är en myt eftersom nomadfolk sällan 
minns sin historia mer än två generationer. 
99 Nibelungensången, 1993, s 13. Dahlström, 2002, s 82. 
100 Burgunderna kan ha kommit från Skandinavien på 100-talet, eventuellt över Bornholm vars tidigare namn var 
Burgundaholmir. På 400-talet grundar de ett rike vid Rhen, efter förlusten år 436 eller 437 grundar de ett nytt rike i 
Rhonedalen. Härd, 1993, s 11. 
101 Härd, 1993, s 12. Härd, 1989, s 23. Jordanes, 1997, s 167f, vers 254. 



 34 

motsvarar Sigurdsagans Gunnar, Atle och Brynhild.102 Jämförelser kan även göras med historiska 

krönikor och annaler. Till exempel innehåller en lagbok från 500-talets Burgund en kungalängd 

vars namn liknar de som finns i Sigurdsagan.103   

     Bland flera andra historiska personer som ingår i den germanska hjältediktningen kan nämnas 

Teodorik den store, östgotisk kung mellan 493-526.104 Theodorik är hjälte i den isländska 

Thidrekssagan eller Didrikssagan, och är förebild till Nibelungenlieds Didrik av Bern. Författaren 

till Didrikssagan lär inte ha känt till den 50 år tidigare nedtecknade Nibelungenlied, utan de har 

båda använt ett tidigare nu förkommen förlaga.105 Möjligtvis är han även den kung Tjodrik som 

Atle anklagar Gudrun för att ha ett förhållande med i Andra kvädet om Gudrun och Tredje kvädet 

om Gudrun i den poetiska Eddan.106 En annan hjälte som vi hittar i flera olika litterära verk är 

Ermannarik, i Sigurdsagan kallad Jormundek eller Jormunrekkr, som levde på 300-talet.107 I 

Sigurdsagan är det en märkbar brist på logik i vilken tidsföljd de olika historiska händelserna och 

personerna placeras om man jämför med historiska krönikor och källor.  

     De isländska varianterna och Nibelungenlied har i stora drag samma sagoinnehåll, men var 

och när den gemensamma ursprungliga sagan diktades är okänt. Möjligtvis har sagan diktats i 

Burgund-Frankenområdet och kommit till Norden genom Tyskland, eller över engelskt 

område.108  

     Musikmotivet i Sigurdsagan med Gunnars harpspel i ormgropen finns inte i den tyska 

Nibelungenlied utan enbart i de isländska sagorna. Motivet återfinns i Völsungasagan, i Snorres 

Edda samt i den poetiska Eddan. Musikmotivet med Gunnar återfinns inte i de varianter av 

Sigurdsagan som finns i den isländska Didrikssagan eller fornaldarsagan om Norna-Gäst, dessa 

sagor har dock andra musikmotiv vilka presenteras i kapitlen Andra isländska sagor med 

harpmotiv samt  Instrumentuppräkningar och kringvandrande spelmän i isländska sagor.  

                                                 
102 I Nibelungenlied är de kallade Gunter, Etzel och Brynhild. 
103 Hallberg, 1965, s 88. 
104 År 471 blev Teodorik kung över östgoterna, från år 493 kung i Italien. Nordin, 1997, s 242.  
105 Härd, 1989, s 32. 
106 Han kan även vara den Tjodrik som omtalas på Rökstenen från 800-talet i Östergötland. Meulengracht Sørensen, 
1992, s 166. Svensk översättning av rökstenens text: ”Red då Tjodrek/ den käcke,/ sjökrigarhövding, på/ stridshavets 
stränder, / sitter nu rustad/ på russen/ skölden på skuldran/ störst bland Maeringar.” Citerat efter Stenroth 2002, s 67. 
107 Död år 375. Nordin, 1997, s 238. 
108 Härd, 1993, s 14. Om import över engelskt område: Hauglid, 1973, s 220. Blindheim, 1973, s 14. Det finns spår 
av Völundarkvida, som ingår i den poetiska Eddan, i brittisk litteratur och konst vilket kan tyda på den brittiska 
teorin. Völundarkvida har vissa motiv gemensamma med Sigurdsagan men räknas inte som en del av den. 
Personnamnen anses ha tyskt ursprung. Hallberg, 1965, s 58. 
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     Åtta av sångerna och ett prosaavsnitt i den poetiska Eddan nämner Gunnars död, men endast 

fyra berättar om Gunnars harpspel: prosastycket Nivelungarnas dråp samt sångerna Oddruns gråt, 

Kvädet om Atle och Den grönländska sången om Atle.109  

     Prosaavsnittet Nivelungarnas dråp i den poetiska Eddan berättar om avrättningen av Gunnar 

och Hogne. Att ormen biter Gunnar i levern tyder på motiviskt släktskap med Snorres Edda. 

Snorre Sturlason citerar den poetiska Eddan i sin Edda, möjligtvis medverkade Snorre även med 

att samla ihop det material som ingår i den poetiska Eddan.110 De sammanbindande 

prosaavsnitten kan vara tillagda när den poetiska Eddan sammanställdes.111  

     Detta prosaavsnitt är det enda i den poetiska Eddan där ormarna påverkas av Gunnars harpspel 

och somnar. Verbet slå används för att beskriva spel på knäppta stränginstrument.  

 
Nivelungarnas dråp 
Hjärtat skars ur Hogne, men Gunnar sattes i ormgård. Han slog harpan och sövde ormarne, men en huggorm stack 
honom i levern.112  
 
Dråpet på niflungarna 
Man skar hjärtat ur Högne, och Gunnar kastades i ormgården. Han slog på harpan och sövde ormarna, men en 
huggormshona stack honom i levern.113 
 
Dráp Niflunga  
Hjarta var skorit ór Högna, en Gunnarr settr í ormgarð. Hann sló hörpu ok svæfði ormana, en naðra stakk hann til 
lifrar.114  
 

     I sången Oddruns gråt berättas om Oddrun som har ett förhållande med Gunnar men Atle, 

Oddruns bror, tillåter dem inte att gifta sig. Sången bygger troligtvis på äldre material men är en 

av de yngre i Eddan.115 

     Oddrun hör på avstånd Gunnars harpspel och uppfattar det som en önskan om hjälp men 

hinner inte fram i tid att rädda honom. Spelet kan ha en musikmagisk funktion i Gunnars sätt att 

                                                 
109 De sånger där Gunnars död nämns utan harpspel är Första Kvädet om Gudrun, Andra kvädet om Gudrun, Tredje 
kvädet om Gudrun, Det korta kvädet om Sigurd och Gudruns eggelse. Eddan, 1992. De flesta sånger i den poetiska 
Eddan som berättar om Gunnars död beskriver inget harpspel. 
110 Hallberg, 1969, s 38. 
111 Flera teorier om prosaavnitten i den poetiska Eddan ger Kristjánsson. Kristjánsson, 1997, s 49. 
112 Eddan, 1992, s 231. Översättning av Brate. 
113 Den poetiska Eddan, 1964, s 251. Översättning av Collinder. 
114 http://www.heimskringla.no/original/edda/drapniflunga.php (6 dec 05) 
115 Kristjánsson, 1997, s 64. 
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meddela sig med Oddrun. I Oddruns gråt berättas även att ormen som biter ihjäl Gunnar är Atles 

mor i ormskepnad.116  

 
Oddruns gråt 
Vers 29-30,  
En annan gång 
jag till Geirmund for 
att också göra 
och giva läkedryck. 
På harpan tog kloke 
konungen att spela, 
ty han gissade, att jag 
till hjälp åt honom, 
den ättstore konungen, 
då komma skulle. 
 
Från Lässö då 
jag lyssnade till, 
hur av stor sorg  
strängarne talte. 
Mina tärnor jag bjöd 
att tänka på bortfärd, 
furstens liv  
jag frälsa ville.117  
 
Oddruns gråt 
Vers 27-28 
Den sluge kungen slog på harpan 
därför att den ättstore anade att jag 
måhända kunde komma till hans hjälp. 
 
Det hände sig så att jag just farit 
till Geirmunds by för att brygga öl; 
från Hlesö-hållet hörde jag då  
hurusom strängarna om strider mälte.118 
 
Oddrúnarkviða  
29.  
Var ek enn farin  
einu sinni  
til Geirmundar  
gerva drykkju;  
nam horskr konungr  
hörpu sveigja,  
því at hann hugði mik  
til hjalpar sér  
kynríkr konungr,  

                                                 
116 Norlind nämner ett senare nedtecknat liknande ormgropsmotiv från bröderna Grimms Deutsches Sagen där en 
trollkarl i Salzburg samlar ormar i en grop för att döda dem men i slutet bits ihjäl av en stor orm. Norlind, 1911, s 
131. Citerat efter Grimm: Deutsche sagen nr 246. 
117 Eddan, 1992, s 244. Översättning av Brate. 
118 Den poetiska Eddan, 1964, s 263. Översättning av Collinder. 
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of koma mundu.  
 
30.  
Nam ek at heyra  
ór Hléseyju,  
hvé þar af stríðum  
strengir gullu;  
bað ek ambáttir  
búnar verða,  
vilda ek fylkis  
fjörvi bjarga. 119  
 

     Kvädet om Atle tillhör troligtvis de äldsta delarna ur Eddan och är en av de äldsta varianterna 

av Sigurdsagan.120 Möjligtvis är Kvädet om Atle påverkat av antika motiv, till exempel i Ovidius 

Metamorfoser finns en scen som påminner om scenen där Gudrun låter mörda och servera sina 

barn som middag.121 

     I Kvädet om Atle spelar Gunnar harpa med händerna. Det berättas inget om harpan eller 

musikens verkan på människor eller omgivningen. Harpspelet har ingen magisk funktion.  

 
Kvädet om Atle 
Vers 31. 
Krigarhopen lade 
levande fursten 
i den gård, varest runt om 
ringlade sig  
ormar inne. 
Men ensam Gunnar 
harmsen harpan 
med handen slog, 
strängarna klingade. 
En konung med mod 
skall så i säkerhet 
sätta sitt guld.122  
 
Kvädet om Atle 
Vers 34 
Kämparna lade den levande försten 
ensam i gropen där ormar krällde. 
Med handen slog Gunnar i häftig vrede 
på harpan – ljudligt ljödo dess strängar. 
Så skall en djärv och givmild hövding  
mot vedersakare värja sitt guld.123 

                                                 
119 http://www.heimskringla.no/original/edda/oddrunarkvida.php (6 dec 05) 
120 Kristjánsson daterar Atlakviða till 800-talet. Kristjánsson, 1992, s 172. KLNM, Holtsmark: Sigurdsdiktningen, s 
225. 
121 Kristjánsson, 1997, s 68. 
122 Eddan, 1992, s 250. Översättning av Brate. 
123 Den poetiska Eddan, 1964, s 268. Översättning av Collinder. 
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Atlakviða  
31.  
Lifanda gram  
lagði í garð,  
þan er skriðinn var,  
skatna mengi,  
innan ormum,  
en einn Gunnarr  
heiftmóðr hörpu  
hendi kníði,  
glumðu strengir;  
svá skal gulli  
frækn hringdrifi  
við fira halda. 124  
 

     Den grönländska sången om Atle är den enda av sångerna i den poetiska Eddan där Gunnar 

spelar med tårna. Musiken påverkar omgivningen på annat sätt än i de andra varianterna av 

sagan. Ormarna som somnar nämns inte alls utan musiken påverkar människornas känslor och 

föremål går sönder. Musikmagi där föremål påverkas av musiken finns även i andra källor, till 

exempel den grekiska antika berättelsen om Amphion som med hjälp av lyrspel flyttar stenar och 

basunerna som får Jerikos murar att rasa i Gamla Testamentet.125 Människornas reaktion på 

Gunnars harpspel behöver inte ha med musikmagi att göra i denna sång, det kan istället påvisa 

Gunnars skicklighet att spela. Även taksparrarna som brister kan även tolkas helt utan 

musikmagi. Eftersom Gunnar i denna sång spås att bli hängd kan det även tolkas som att 

sparrarna brister på grund av hängningen. Spådomen om hängning och ormar har även tolkats 

som en poetisk omskrivning av rituell flerfaldig död där ormarna är symbol för stickvapen.126. I 

den grönländska sången om Atle nämns ej ormgropen.127 Det är även oklart vem kvinnan i versen 

är, kanske kan det vara Gudrun eller Oddrun. 

 
Den grönländska sången om Atle 
Vers 66.  
Harpan tog Gunnar, 
grep dess strängar med tårna, 
han kunde så spela, 
att kvinnorna gräto 
och de karlar klagade, 
som klangen bäst hörde, 
han den sin höga nöd sade, 
                                                 
124 http://www.heimskringla.no/original/edda/atlakvida.php (6 dec 05) 
125 GT: Josua 6:4-20. Hjortsø, 1984, s 192. 
126 Näsström omnämner enbart profetian i Atlamál. Näsström, 2001, s 261f. 
127 Se även Staecker, 2004, s 63f. 
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husets sparrar brusto.128  
 
Atlamål 
Vers 62 
Gunnar tog harpan, han grep med tårna, 
spela kunde han så att kvinnorna gräto, 
männen klagade, de som mest kunde fatta – 
han gav bud åt kvinnan; bjälkarna gingo av.129 
 
Atlamál in grænlenzku  
66.  
Harpu tók Gunnarr,  
hrærði ilkvistum,  
sláa hann svá kunni,  
at snótir grétu,  
klukku þeir karlar,  
er kunnu görst heyra;  
ríkri ráð sagði;  
raftar sundr brustu.130   
 

     Snorre Sturlassons Edda skriven i början av 1200-talet är en lärobok i skaldediktning. Den 

äldsta existerande handskriften till denna är Codex Upsaliensis från 1300-talet.131 Verket har fyra 

avdelningar, den första är en Prolog där Snorre ger en kristen ram till den fornnordiska 

mytologin. I Gylfaginning, hur Gylfe blev lurad, berättas om ursprunget till gudavärldarna och 

legender om gudarna. Skáldarskaparmál, skaldskapens språk, innehåller förklaringar för att 

förstå myternas bildspråk och legender och Snorre citerar där många äldre diktningar bland andra 

Sigurdsagan. Den sista delen Háttatal, verslistan, är en uppräkning av versarter. Heimdalls 

Gjallarhorn omnämns i Snorres Edda och i kapitel 72 i Skaldskapens språk beskrivs under ordet 

språk även sång och galder. Ordet ljud beskrivs med – ”Ljud kallas även läte, röstljud, genljud, 

vinande, oväsen, gny, eko, larm, mummel, brak, väsen, smäll, buller”.132  

     I Snorres Edda kastas en harpa ned i ormgropen av en ej namngiven person, Gunnar spelar 

med tårna och ormarna somnar alla utom en. Motivet liknar prosaavsnittet i den poetiska Eddan 

och Völsungasagans avrättningsscen. 

 
Snorre Sturlassons Edda, ur Skáldarskaparmál  
Vers 42 
                                                 
128 Eddan, 1992, s 265. Översättning av Brate. 
129 Den poetiska Eddan, 1964, s 278. Översättning av Collinder. 
130 http://www.heimskringla.no/original/edda/atlamal.php (6 dec 05) 
131 Kristjánsson, 1997, s 25. KLNM, Holtsmark: Edda, den yngre. s 475. Codex Upsaliensis är troligtvis samma 
handskrift som Holtsmark kallar ”De la Gardie” på UUB. (Uppsala universitetsbibliotek) Snorres Edda är även 
kallad den yngre Eddan.  
132 Sturlasson, 1997, s 55, s 86, s 217. 
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Gunnar lät han kasta ner i en ormgrop, men i hemlighet fick han en harpa som han slog an med tårna eftersom hans 
händer var bundna, så att alla ormar somnade utom en. Den angrep honom och högg så hårt under bröstbenet att den 
drev huvudet in i hålet och hängde fast i levern tills han dog.133  
 
Skáldskaparmál  
Gunnari lét hann kasta í ormgarð, en honum var fengin leyniliga harpa, ok sló hann með tánum, því at hendr hans 
váru bundnar, en svá lék hann hörpuna, svá at allir ormarnir sofnuðu nema sú naða, er renndi at honum ok hjó svá 
fyrir flagbrjóskat, at hon steypði höfðinu inn í holit, ok hangði hon á lifrinni, þar til er hann dó.134  
 

     Völsungasagan har troligtvis en upphovsman och är nedtecknad på 1400-talet, möjligtvis är 

den tillkommen på 1300-talet.135 Det finns i Völsungasagan avsnitt som är hämtade ur Didriks 

saga, vilket tyder på att Völsungasagan inte kan vara äldre än 1250-60.136 Med hjälp av 

Völsungasagan har handlingen i den poetiska Eddan rekonstruerats och författaren kände 

troligtvis till den poetiska Eddan. Völsungasagan är ett prosaverk som börjar med berättelsen om 

Oden, Sigurds förfader. Fortsättningen på Völsungasagan kallas Ragnar Lodbroks saga, den 

börjar med att berätta om Aslaug, Sigurds och Brynhildes dotter. I berättelsen om Aslaug ingår 

ett harpmotiv som behandlas i nästa kapitel. Völsungasagans version har den utförligaste 

beskrivningen av avrättningen av Gunnar och liknar prosaavsnittet Nivelungarnas dråp i den 

poetiska Eddan och vers 42 i Snorres Edda.  

   
Völsungasagan 
Kap 37 
Nu sattes kung Gunnar i en ormgrop; i den fanns det många ormar och hans händer var hårt bundna. Gudrun sände 
en harpa till honom och han visade sin skicklighet och spelade konstfullt på harpan genom att slå an strängarna med 
tårna, och han spelade så utomordentligt väl att få tyckte sig ha hört någon spela så vackert ens med händerna. Och 
han utövade sin konst tills alla ormar utom en hade somnat, och detta stora och ondskefulla kräldjur kröp fram till 
honom och borrade in sitt huvud i bröstet på honom och högg honom i hjärtat, och där lät han sitt liv med stort 
mod.137  
 
Völsunga saga 
Nú er Gunnarr konungr settr í einn ormgarð. Þar váru margir ormar fyrir, ok váru hendr hans fast bundnar. Guðrún 
sendi honum hörpu eina, en hann sýndi sína list ok sló hörpuna með mikilli list, at hann drap strengina með tánum ok 
lék svá vel ok afbragðliga, at fáir þóttust heyrt hafa svá með höndum slegit, ok þar til lék hann þessa íðrótt, at allir 
sofnuðu ormarnir, nema ein naðra mikil ok illilig skreið til hans ok gróf inn sínum rana, þar til er hún hjó hans hjarta, 
ok þar lét hann sitt líf með mikilli hreysti. 138  
 

                                                 
133 Sturlasson, 1997, s 149. Översättning av Johansson och Malm. 
134 http://www.heimskringla.no/original/snorre/skaldskaparmal.php (6 dec 05) 
135 Knutsson, 1991, s 9. Kristjánsson anger att dateringen kan vara så tidig som mitten av 1200-talet, men verkar 
själv anse att det är yngre. Kristjánsson, 1997, s 346ff. 
136 KLNM, Halvorsen, Volsunga saga, s 348. Enligt Halvorsen liknar språket och stilen 1200-tals sagorna. 
137 Völsungasagan, 1991, s 153. Översättning av Inge Knutsson. 
138 http://www.heimskringla.no/original/fornaldersagaene/volsungasaga.php (6 dec 05) 
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     Eftersom prosaavsnittet i den poetiska Eddan troligtvis är tillagt när samlingen 

sammanställdes, kanske av Snorre, och Snorres Edda och Völsungasagan är de yngsta källorna 

till Sigurdsagan är det möjligt att motivet som presenteras i dessa är det yngsta. De är alla tre 

prosavarianter och beskriver på liknande sätt avrättningen med Gunnar som söver alla ormar, 

eller spelar tills alla ormar somnat utom en som biter ihjäl honom. Endast i en av de tre sångerna 

från den poetiska Eddan, och inte den äldsta, spelar Gunnar harpa med tårna. Möjligtvis är detta 

motiv yngre än det motiv där han spelar med händerna.  

     Nibelungenlied skrevs ned i ett furstehov i Passau mellan åren 1190 och 1240. Troligtvis var 

verkets författare från ett område som ligger i det nuvarande Österrike.139 Nibelungenlied har 

samma historiska ursprung och i stora drag samma handling som Sigurdsagan i de isländska 

källorna, men skiljer sig mycket i utförande. Den isländska varianten är placerad i en hednisk 

nordisk forntid medan Nibelungenlied utspelar sig vid feodala kristna hov.140 Den är påverkad av 

franska riddarromaner, och utspelar sig i samtida 1100-tals hovmiljö. Huvudpersonen är 

Krimhild, i den isländska Sigurdsagan kallad Gudrun. Den andra centralgestalten är Hagen som i 

den isländska Sigurdsagan kallas Hogne. Nibelungenlied saknar helt motivet med Gunnar i 

ormgropen, och någon harpa nämns aldrig i verket. Det finns musikaliska motiv av två typer, 

musik som hör till verkligheten och mytiska musikmotiv. Av den musik som hör till verkligheten 

beskrivs att trumpeter, trummor och flöjter hörs vid tornerspel, kyrkklockor ringer, mässor sjungs 

och man underhåller med spel och sång på fester. Två spelmän som även fungerar som sändebud 

återkommer flera gånger i berättelsen. De spelar fiddla på bröllop och får betalt minst 1000 

marker var för detta. En av dem drabbas i slutet av sången av ödet att få sin hand avhuggen så att 

han inte kan spela mer.141 Den musikmytiska delen handlar framför allt om spelman Folker som 

är den burgundiske kungens vasall. Han kallas spelman för att han spelar fiddla och han har sin 

fiddla med sig på sina resor. I trettionde sången, rad 1833-1836, spelar Folker så att burgunderna 

glömmer sin olycka och hemlängtan, därefter spelar han så att alla faller i sömn. I trettiotredje 

sången, Hur burgunderna stred med hunnerna, skildras hur Folker drar sin stråke som ett svärd, 

                                                 
139 Härd, 1993, s 9. 
140 Härd, 1989, s 28. Härds jämförelse gäller i första hand Nibelungenlied och Völsungasagan. 
141 I Härds översättning ”Hur griper jag nu strängar när borta är min högra hand?” Nibelungensången, 1993, s 384, 
vers 1964. I Genzmers tyska översättning står ”Wie bring ich hervor die Töne, da ich verloren meine Hand” Das 
Nibelungenlied, 2003, s 299, vers 2025. Möjligtvis har Härd gjort en feltolkning eller använt en annan källa. 
Verserna har olika numrering men Genzmer ger flera förslag till numrering av verserna, därav en som stämmer 
överens med Härds. 
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spelande vilda melodier färgas hans stråke röd av blod av fallna hunner. Vapnet är växelvis 

omnämnt som svärd och stråke. Folker är omöjlig att såra i denna blodiga musikaliska extas.142   

     Likheterna mellan de isländska varianterna av Sigurdsagan och Nibelungenlied är så stora att 

verken tveklöst är besläktade. Den största skillnaden är att den poetiska Eddan har en splittrad 

berättelse av många författare som främst beskriver nordisk forntid och Nibelungenlied är ett 

helgjutet verk som beskriver en kristen samtid. De troligtvis yngre Völsungasagan och Snorres 

Edda bygger troligtvis på material från den poetiska Eddan. Skillnader i miljöbeskrivningar gör 

att de isländska varianterna verkar betydligt äldre än den germanska. Även valet av instrument 

gör att Nibelungenlieds musikmotiv verkar modernare eftersom stråken inte introducerades i 

Europa förrän kring 1000-talet.143  

     Gunnars musicerande i ormgropen och att han spelar instrumentet harpa kan ha flera olika 

funktioner. Harpan kan i berättelsen vara ett högreståndsattribut och påvisa Gunnars börd och 

lärdom.144 Att Gunnar i flera av texterna spelar med tårna, och dessutom bättre än andra spelar 

med händerna, visar hans hjältestatus och han kan endast förgöras av större magi, som förklaras i 

Oddruns gråt där Gunnar bits ihjäl av Atles mor i ormskepnad. Det kan vara en berättarteknisk 

formel i muntlig tradition att ha med en scen med musikmagi där musik påverkar djur, människor 

och ting. En annan möjlighet är att Gunnar och harpan är en överförd äldre tradition från Orfeus 

lyrspel eller annan musikmagi, som även kan ha kristna motivparalleller. Musikmagi och 

musikpåverkan gränsar till varandra i många av skriftkällorna. I de olika Sigurdsagovarianterna 

påverkas omgivningen på olika sätt av Gunnars harpspel.  

      Musikens terapeutiska verkan finns beskriven i många antika verk och antika muntliga 

berättelser och texter kan ha varit spridda i Norden. En förebild kan ha varit Orfeus lyrspel där 

människor, djur och underjordens makter påverkas. Många scener i orfeusmyten är knutna till 

musik och själva lyrinstrumentet.145 Även andra antika berättelser med instrument och 

                                                 
142 Galpin återberättar en legand han kallar ”old Gaedhelic” om en lyra som när druiden kallade genast kommer till 
honom och dödar nio personer på vägen. På denna lyra spelar druiden även de tre typerna av musik den som ger 
sorg, den som ger glädje och den som ger sömn. Motiven i denna legend liknar musikmotiven i Nibelungenlied. 
Galpin, 1932, s 2. Sowinski anger att metaforen stråke-svärd anges i verserna 2037, 2063, 2067ff. Sowinski, 2003, s 
379, kommentar till vers 2027. 
143 Sachs anger att lyrinstrument började spelas med stråke på 1000-talet. Sachs, 1978, s 266. Bruce-Mitford anger att 
stråken introducerats på 800-900-talet. GMO, Bruce-Mitford: Rotte (ii). Homo-Lechner anger att ett möjligt fynd av 
stråke från 1000-talet är gjort i Dublin. Homo-Lechner, 1996, s 97f. 
144 Johansson, 1976, s 5f. Panum, 1915, s 112f. 
145 Hjortsø anger att instrumentet lyra i orfeusmyten egentligen är en kithara. Hjortsø, 1984, s 102. 
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musikmagi är möjliga förebilder som Apollos och Amphions lyrspel.146 Att de antika sagorna 

skulle vara kända i Norden stämmer med Snorres idéer i Eddan att nordisk kultur och mytologi 

skulle vara jämförbar med den grekiskt antika och att de är kända i nordisk kultursfär.  

     Även musikmotiv från bibliska berättelser som Davids harpspel för Saul i Första 

Samuelsboken 16:15-23 kan ha varit en av förebilderna för de isländska sagornas musikmagi. 

David är ofta avbildad i keltisk tidigmedeltida konst eftersom hjälteberättelserna om David 

troligtvis passade bättre att illustrera i keltisk tradition än till exempel korsfästelsescener.147  

     I irländsk tradition berättas om de tre typerna av musik, suantraighe som ger sömn, 

gentraighe som ger skratt och glädje och goltraighe som ger gråt och sorg.148 Liknande 

musikaliska motiv finns i de isländska sagorna, Nibelungenlied och andra litterära verk.  

     Men oavsett eventuella förebilder verkar harpmotivet i Sigurdsagan vara en genuint nordisk 

tilldiktning från isländskt-norskt område, men det är oklart när det diktades in. 

 

2.2.3 Andra isländska sagor med harpmotiv 

Flera andra isländska sagor innehåller harpmotiv, många av dessa sagor innehåller samma 

persongalleri som Sigurdsagan och några av dessa innehåller även återberättande av Sigurdsagan 

eller delar av den.  

     Ragnar Lodbroks saga är en fornaldarsaga som är en direkt fortsättning på Völsungasagan.149 

Ragnar var troligtvis en historisk person som levde på 800-talet. Det finns beskrivningar av 

Ragnar och hans söners räder i engelska annaler.150 Han kan även ha varit den Ragnar som i ett 

vikingatåg besökte Paris 845.151 I Saxos danska krönika från 1200-talet berättas om hur Ragnar 

kastas i ormgrop av den engelske kungen Ella. Ragnar dör genom att ormar gnager på hans lever 

och hans hjärta, vilket liknar Gunnars död i ormgropen.152 Sagans popularitet kan förklaras av 

                                                 
146 GMO, Anderson/Mathisen: Amphion (i). GMO, Anderson/Mathisen: Orpheus 1. GMO, Anderson/Mathisen: 
Apollo. 
147 Rimmer, 1977, s 15. Jag använder här termen tidigmedeltida i kontinental betydelse dvs före år 1000. 
148 Panum, 1915, s 107. Galpin, 1932, s 2. Rimmer, 1977, s 24. Tyvärr är dateringen av deras källor oklar. Panum 
kan möjligtvis syfta på tiden strax före vikingatiden. Galpin återberättar ”old Gaedhelic legend”.  
149 Knutsson har i sin översättning placerat det första kapitlet i Ragnar Lodbroks saga sist i Völsungasagan. 
Völsungasagan, 1991, s 168f. Levy anger att sista kapitlet i Völsungasagan är det första i Ragnar Lodbroks saga. 
Levy, 1974, s 52. Rangar Lodbroks saga återfinns i samma handskrift som Völsungasagan som är daterad till 1400-
talet. 
150 Kristjánsson, 1997, s 359. 
151 Näsström, 2001, s 192. 
152 Saxo, 1999a, s 360. I Saxos krönika är inte Ragnar gift med Aslaug. 
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dess politiska värde. I slutet av Ragnar Lodbroks saga berättas att kungen av Norge, Harald 

Hårfager, är ättling till Ragnar och Aslaug. Enligt Völsungasagan är då Harald ättling till Oden 

själv, och med många hjältar som förfäder.153  

     Harpan i sagan är isärtagbar och rymmer både ett barn på tre år och dyrbarheter. Det här är det 

äldsta belägget för att beskrivningen berättar om ett harpinstrument och inte ett lyrinstrument 

eftersom klanglådan är stor nog att rymma ett barn.154 Den enda möjliga tolkningen av att harpan 

är isärtagbar är att det går att öppna klanglådan från baksidan utan att förändra strängspänningen 

eftersom det annars hade varit tämligen opraktiskt om han vill spela för barnet. Det berättas om 

musikens terapeutiska verkan när Heimer spelar för Aslaug så hon slutar gråta. Harpspel beskrivs 

som en ”idrott som var vanlig på den tiden”, vilket i sagan verkar syfta på en obestämd forntid. 

Detta kan tolkas som att harpspel när sagan skrevs inte längre var vanligt utan tillhörde sagornas 

värld.  

 
Kap 43 i Völsungasagan, Kap 1 i Ragnar Lodbroks saga 
Om Heimer och Aslaug i sammanfattning 
Sigurd och Brynhilds dotter Aslaug växer upp hos sin fosterfar Heimer. Heimer inser att Aslaug är i fara och bygger 
en harpa som han gömmer Aslaug och diverse dyrbarheter i, ger sig av på vandring och hamnar i Norden. När det 
inte är någon fara tar han isär harpan och Aslaug får komma ut. När flickan gråter spelar han för henne och det 
lugnar henne, ”ty Heimer var mycket skicklig i de idrotter som var vanliga på den tiden”155 På gården Spangareid i 
Norge slår värdfolket ihjäl Heimer för det guld de skymtar i harpan. När de finner Aslaug i harpan låter de henne 
växa upp som deras eget barn och de kallar henne Kråka (Kraka) eftersom hon är för liten att säga sitt namn eller 
kanske låtsas att hon inte kan tala. Aslaug gifter sig senare med kungen Ragnar Lodbrok. 
 
Frá Heimi ok Áslaugu  
Heimir í Hlymdölum spyrr nú þessi tíðendi, at dauðr er Sigurðr ok Brynhildr. En Áslaug, dóttir þeira, en fóstra 
Heimis, var þá þrévetr. Veit hann nú, at eptir mun leitat at týna meyjunni ok ætt hennar. Er honum svá mikill harmr 
eptir Brynhildi, fóstru sína, at hann gætti ekki ríkis síns né fjár, sér nú, at hann fær eigi meyjunni þar leynt; lætr nú 
gera eina hörpu svá mikla, at þar lét hann meyna Áslaugu í koma ok margar gersimar í gulli ok silfri ok gengr á brott 
síðan víða um lönd ok um síðir hingat á Norðrlönd.  
Svá var harpa hans hagliga ger, at hana mátti taka í sundr ok saman at fellingum, ok var hann því vanr um daga, þá er 
hann fór í hjá vatnföllum ok hvergi í nánd bæjum, at hann tók hörpuna í sundr ok þó meyjunni, ok hann hafði vínlauk 
einn ok gaf henni at eta. En þat er náttúra þess lauks, at maðr má lengi lifa, þótt hann hafi enga aðra fæðu. Ok þá er 
mærin grét, sló hann hörpuna, ok þagnaði hún þá, fyrir því at Heimir var vel at íþróttum búinn, þeim er þá váru tíðar. 
Hann hafði ok mörg klæði dýrlig hjá henni í hörpunni ok mikit gull.156 
 

                                                 
153 Blindheim, 1973, s 26. Se även avsnitt 3.3 om hur bilder ur Völungasagan kan ha använts politiskt. 
154 Sachs nämner att Gottfried von Strassburg i Tristan från 1200-talet berättar om en rotta med klanglåda stor nog att 
gömma en liten hund, vilket tyder på att instrumentet som där kallas rotta har en relativt stor klanglåda. Att ange 
storlek på instrument med vad som får plats i klanglådan är således inte enbart förekommande i isländska sagor. 
Dock skriver inte Sachs att man gömde någon hund där. Sachs, 1978, s 262. 
155 Völsungasagan, 1991, s 168f. Inge Knutssons översättning.  
156 Början på kapitlet om Heimer och Aslaug. http://www.snerpa.is/net/forn/ragnar.htm (5 aug 05) 
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     Sagan om Norna-Gäst är en tåt, en inflätad episod, från Sagan om Olav Tryggvason i 

Flatöboken nedskriven i slutet av 1300-talet.157 Även i denna fornaldarsaga berättas om musik 

som ”idrott”. Möjligtvis är denna episod en äldre historia som vävts in i Sagan om Olaf 

Tryggvason, likheter med det fornengelska poemet Widsith har påvisats. Båda handlar om en 

vandringsman, sagoberättare och musiker som träffat alla personer han berättar om.158 

Musikmotiven i Widsith kommer att behandlas i kapitel 2.3. 

     Sagan berättar om Gäst som är på besök vid norska konungen Olav Tryggvasons hov. Han 

underhåller med harpspel och berättar historier, bland andra berättar han om Sigurd Fafnersbane 

som han hävdar att han träffat, vilket i sagan gör honom till ungefär 300 år. Vid Gästs födelse 

hade en norna spått att han skall leva tills ljuset vid hans vagga brunnit ner, en annan norna 

släckte då ljuset och Gäst bär alltid med sig sitt ljus. Vid ungefär 300 års ålder blir Gäst döpt hos 

Olav Tryggvason. Efter att ha blivit döpt tycker han att han levt länge nog. Han tar fram ljuset 

som han förvarar i sin harpa och tänder det, i samma stund som ljuset brinner ner dör Norna-

Gäst.159  

     I Norna-Gästs saga berättas om de ”idrotter” som uppskattas att en gäst behärskar nämligen 

berättande och harpspel.160 Idrott har här betydelsen kunskaper eller färdigheter.161 I berättelsen 

omnämns två titlar på musikstycken – ”Gunnarsslaget” och ”Gudruns list”. De tycks vara 

solostycken spelade på harpa och är antagligen de äldsta kända instrumentalstyckena i någon 

nordisk skriftkälla. ”Gunnarsslaget” kan syfta på det musikstycke Gunnar spelade i ormgropen 

och ”Gudruns list” kan syfta på Gudrun i Sigurdsagan. Eftersom ”Gudruns list” omnämns som 

musik åhörarna inte hört tidigare är det möjligt att dra slutsatsen att ”Gunnarsslaget” var välkänt 

för åhörarna. Översättningen ”den gamla ’Gudruns list’” ger en lite annan betydelse än det 

isländska originalet ”Guðrúnarbrögð in forni” där forni snarare kan betyda det forntida eller 

åldriga. Titelnamnet påminner om sånger i den poetiska Eddan, kanske det inte alls beskriver ett 

instrumentalstycke utan sången är underförstådd i beskrivningen av musicerandet. 

                                                 
157 Lönnroth, 1995, s 89. Benediksson anger 1380-talet och precicerar årtalet till 1394 som möjligt tillkomstdatum. 
KLNM. Benediktsson: Flateyarbók, s 412. Kristjánsson anger att den kan vara från första halvan av 1300-talet. 
Kristjánsson, 1997, s 353f. 
158 Lönnroth, 1995, s 89f.  
159 Han tar fram ljuset ur sitt harpfodral enligt Lönnroth men ur sin harpa enligt A. Ekermann. Originalet är 
"hörpustokki" så troligtvis är Ekermanns tolkning den rätta. Isländska mytsagor, 1995, s 116. Fornnordiska sagor, 
uå, s 116. 
160 Lönnroth betonar att i Norna-gästs saga omnämns harpspel och berättande åtskilt. Han anser att de äldre verken, 
som Beowulf, framfördes halvsjungande till harpspel. Lönnroth, 1978, s 31ff. 
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Kan du några idrotter, frågade kungen. 
Han sade sig kunna spela harpa och berätta sagor så folk hade nöje av det.162  
 
Konungr mælti: ”Ertu nokkurr íþróttamaðr?” 
Hann kvaðst leika á hörpu eða segja sögur, svá at gaman þætti at.163  
 
Gäst tog sin harpa och spelade länge och väl den kvällen, så att alla tyckte det var en fröjd att lyssna. ”Gunnarslaget” 
spelade han dock bäst. Som avslutning spelade han den gamla ”Gudruns list”, som ingen hade hört förut. Därefter 
gick man till vila för natten.164  
 
Tekr Gestr hörpu sína ok slær vel ok lengi um kveldit, svá at öllum þykkir unað í at heyra, ok slær þo Gunnarsslag 
bezt. Ok at lyktum slær hann Guðrúnarbrögð in fornu. Þau höfðu menn eigi fyrr hryrt. Ok eptir þat sváfu menn af um 
nóttina.165  
 

     Harpspel och diktning nämns även i kombination i Orkneyinga saga, vars tidigaste bevarade 

handskrift är från 1230 men sagan är ursprungligen troligtvis från 1100-talet.166 I denna 

Lausavísa i Orkneyinga saga berättar Ragnvald Kali, Earl Rognvald, om sina nio färdigheter, 

idrotter, varav harpspel är en. Det finns även andra passager i Orkneyinga saga där möjligtvis 

harpspel kan förekomma men där det är svårtolkat exakt vad som beskrivs i texten.167 Rognvald, 

som var jarl av Orkney, dog 1158 och härstammade från Agder i Nordnorge.168 Denna 

Lausavísur är det enda verk som beskriver harpspel i en nordisk 1100-tals samtid, av en person 

som själv spelar harpa.169 Men detta är en inlagd dikt i ett större litterärt verk och är inte 

nödvändigtvis en sann utsaga från Rognvald. 

 
Brädspel är jag bra på, 
-idrotter kan jag nio- 
Jag glömmer inte runorna, 
Jag ägnar mig åt böcker och att smida, 
Jag kan åka skidor, 
Jag kan kasta spjut och jag kan ro, 
                                                                                                                                                              
161

 ”Íþrótt – idræt, færdighed (af hvilkensomhelst art).” Egilsson, 1913-16, s 323. 
162 Citerat efter Isländska mytsagor, 1995, s 92. Översättning av Lönnroth. 
163 http://www.snerpa.is/net/forn/nornages.htm (5 aug 05) 
164 Citerat efter Isländska mytsagor, 1995, s 95. Översättning av Lönnroth. Enligt Lönnroth syftar Gunnarslaget på 
den melodi som Gunnar skulle ha spelat i ormgropen och Gudruns list syftar på Gudrun i Sigurdsagan.  
165 http://www.snerpa.is/net/forn/nornages.htm (5 aug 05) 
166 KLMN, Guðmundsson, Orkneyinga saga, s 699. 
167 De Geer, 1985, s 222ff. 
168 Levy, 1974, s 44, s 53. Agder har många portaler med Sigurdssageavbildningar från 1200-talet. I Háttalykill, 
diktad av Ragnvald Kale och islänningen Hallr återberättas delar av Sigurdsagan. Levy gör här kopplingen att 
harpspel var känt i Nordnorge och Sigurdsdiktningen var spridd i Nordnorge. 
169 Lausavísur är en diktning utan förlagor inlagda i prosatext. ”(…) the two main groups of scaldic poetry, poems on 
kings and great men and ”free-standing” or ”occational” stanzas, Icelandic lausavísur (…)” Kristjánsson, 1997, s 90 
samt s 92f. 
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Jag är skicklig på både 
harpspel och diktning.170  
 
Lausavísur 1. 
Tafl emk örr at efla,  
íþróttir kannk níu,  
týnik trauðla rúnum,  
tíð er mér bók ok smíðir.  
Skríða kannk á skíðum,  
skýtk ok rœ’k, svát nýtir,  
hvárt tveggja kannk hyggja  
harpslótt ok bragþóttu.171 
 

     Bósa och Herrauðs saga är en sen fornaldarsaga nedtecknad på 1400-talet men möjligtvis från 

slutet av 1300-talet.172 Sagan är sammanknuten med Ragnar Lodbroks saga genom 

persongalleriet. Den har i sig de mest spektakulära harpskrönorna i någon isländsk saga, och 

innehåller även det mest svårtolkade avsnittet. Vad innebär det när Bosa spelar på ”den sträng 

som ligger över de andra”? Är sagan skriven av någon som inte vet hur en harpa ser ut och 

fungerar eller syftar det på en stråke? Några typer av lyror har kunnats spelas med fingrarna och 

med stråke.173 Men storleken på klanglådan, även om den är överdriven, tyder på ett 

harpinstrument. Kanske beskriver sagan flera olika instrument under samma instrumentnamn. 

Förvarande av föremål i instrumentet, i detta fall ett par handskar, återfinns även i denna saga. Ett 

flertal titlar på musikstycken nämns, och spelmannen spelar en ny sång till varje skål.174   

 
Bosasagan 
Bosa klär sig i spelmannen Sigurds skinn och lurar alla att han är Sigurd för att ta sig in på bröllopet. Med Sigurds 
skinn verkar följa även förmågan att kunna spela harpa. Vid bröllopet spelar ”Sigurd” så väl att de närvarande säger 
sig aldrig har hört hans like. Vid Tors skål spelar han så att alla lösa föremål, knivar och tallrikar börjar röra sig och 
gästerna reser sig från sina platser. Vid alla Asars skål ändrade han melodin och spelade så starkt att det ekade, alla 
gäster är tvungna att vandra runt i hallen. Kungen frågade om ”Sigurd” kunde fler låtar, han svarade att kan kunde 
några små till och föreslog att alla vilade sig först. Då spelade han Jättekvinnans sång, Drömbud och Hjarrands 
melodi. Därefter kom Odens skål, då öppnade Sigurd harpan, den var så stor att en vuxen man kunde stå upprätt i 
den och var som av guld. Ur harpan tog han fram sina guldbroderade handskar, och han spelade det stycke som heter 
Huvudlinstormaren som fick alla kvinnors huvudlin att dansa på taksparrarna. Ingenting kunde vara stilla i hallen. 
Efter detta kom den sista skålen som var helgad Freja, och ”Sigurd” tog strängen som låg tvärs över de andra och bad 
kungen förbereda sig på Det stora slaget. Alla var nu tvungna att dansa. Under denna vilda dans stjäl Bosa och hans 
kumpaner från kungen, även bruden stoppas in i harpan och bärs till skeppet.175  

                                                 
170 Min översättning gjord efter De Geers engelska översättning. De Geer, 1985, s 220. 
171 http://www.hi.is/~eybjorn/ugm/skindex/rv.html (28 feb 06) 
172 Levy, 1974, s 48ff. 
173 Bergelt, 1986, s 230. 
174 Levy skriver om möjliga släktskap mellan Hjarrand som kan ha gett namn åt Hjarrands melodi i Bosasagan och 
andra texter, bland annat i Widsith. Levy, 1974, s 50f. Det förvånar mig att jag inte mött förslaget att Jättekvinnans 
sång kan syfta på Eggder, jättekvinnans herde, och hans harpspel. 
175 Min sammanfattning, fritt efter isländskan. Kap 12-13. 
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12. Frá brullaupsveizlu.  
Um morguninn snemma kemr Bósi til Herrauðar ok segir honum, hvat hann hefir frétt um náttina, ok síðan bjuggust 
þeir frá  bónda, ok gaf Bósi dóttur hans fingrgull, ok fóru þeir nú at tilvísan hennar, þar til at þeir sá þann bæ, er 
Sigurðr var á. Þeir sá nú, hvar hann fór ok einn sveinn með honum ok stefndu heim til hallarinnar. Þeir gengu nú á 
veginn fyrir Sigurð. Bósi rak spjótit í gegnum hann, en Herrauðr kyrkti sveininn til bana. Síðan fló Bósi belg af þeim 
báðum ok fór síðan til skips, ok sögðu Smið, hvat þeir höfðu afrekat. Þeir gerðu nú ráð sín. Smiðr færði Bósa í aðra 
nágrímuna, en fór sjálfr í aðra ok í þann búning, sem sveinninn hafði haft, en Bósi í þann, er Sigurðr hafði átt.  
 
Þeir sögðu Herrauð fyrir allt, hversu hann skyldi bera sik at, ok fara þeir nú heim til borgarinnar ok kómu at þeim 
hallardyrum, sem Goðmundr konungr var fyrir. Þóttist hann þar kenna Sigurð, ok fagnar hann honum vel ok leiðir 
hann inn, ok tók hann þegar við féhirzlum konungs ok ölgögnum ok kjallara ok hefir skipan á, hvert öl fyrst skal 
ganga, ok segir byrlurum fyrir, hversu ákaft þeir skulu skenkja. Sagði hann, at þat varðar mestu, at menn verði it 
fyrsta kveld sem drukknastir, því at þar eimir lengst af. Þessu næst var höfðingjum í sæti skipat ok brúðrin inn leidd 
ok á bekk sett ok með henni margar meyjar hæverskar.  
 
Goðmundr konungr sat í hásæti ok brúðguminn hjá honum. Hrærekr þjónaði brúðgumanum. Eigi er greint, hversu 
höfðingjum var skipat, en þess getr, at Sigurðr sló hörpu fyrir brúðunum. En er minni váru inn borin, sló Sigurðr svá, 
at menn sögðu, at eigi mundi fást hans líki, en hann kvað þar lítit mark at fyrst. Konungr bað hann eigi af spara. Ok 
sem inn kom þat minni, sem signat var Þór, þá skipti Sigurðr um slagina, ok tók þá at ókyrrast allt þat, sem laust var, 
hnífar ok borðdiskar ok allt þat, sem engi helt á, ok fjöldi manna stukku upp ór sínum sætum ok léku á gólfinu, ok 
gekk þetta langa stund. Því næst kom þat minni inn, er helgat var öllum Ásum. Sigurðr skipti þá enn um slagina ok 
stillti þá svá hátt, at dvergmála kvað í höllunni. Stóðu þá upp allir þeir, sem inni váru, nema brúðguminn ok brúðrin 
ok konungrinn, ok var nú allt á ferð ok för innan um alla höllina, ok gekk því langa stund.  
 
Konungr spyrr nú, hvárt hann kann nokkut fleiri slagi, en hann segir eftir vera nokkura smáleika ok bað fólkit hvílast 
fyrst. Settust menn nú til drykkju. Sló hann þar Gýgjarslag ok Drömbuð ok Hjarrandahljóð. Því næst kom inn Óðins 
minni. Þá lauk Sigurðr upp hörpunni. Hún var svá stór, at maðr mátti standa réttr í maganum á henni; hún var öll sem 
á gull sæi. Þar tók hann upp hvíta glófa gullsaumaða. Hann sló nú þann slag, sem Faldafeykir heitir, ok stukku þá 
faldarnir af konunum, ok léku þeir fyrir ofan þvertréin. Stukku þá upp konurnar ok allir menninir, ok engi hlutr var 
þá sá, at kyrr þoldi.  
 
En er þetta minni var af gengit, kom inn þat minni, er signat var Freyju, ok átti þat síðast at drekka. Tók Sigurðr þá 
þann streng, er lá um þvera strengina, ok bað konung búast við Rammaslag. En konungi brá svá við, at hann stökk 
upp ok svá brúðguminn ok brúðrin, ok léku nú engir vakrara en þau, ok gekk þessu langa stund. Smiðr tók nú í hönd 
brúðinni ok lék allra vakrast. Hann tók borðbúnað af stólnum ok kastaði upp í sængina, þegar hann sá sér færi á.  
 
En frá Herrauði er þat at segja, at hann lætr menn sína meiða öll þau skip, sem með sjónum váru, svá at ekki var 
sjófært. Suma hafði hann heima í borginni, ok báru þeir til sjóvar gull ok gersemar, er Smiðr hafði lagit þeim til 
handargagns. Var nú mjök húmat. Sumir váru uppi á höllunni ok skynjuðu, hvat inni var, ok drógu � tum gluggann 
þat, sem upp var kastat í sængina, en sumir færðu til skipa ok sneru stöfnum frá landi.  
 
13. Brúðarrán.  
Þat berr nú til nýlundu, at þá þeir léku sem glaðast í höllunni, at maðr gekk inn í höllina. Sá var mikill vexti ok fríðr 
sýnum. Hann var í rauðum skarlatskyrtli ok silfrbelti um sik ok gullhlað um enni. Hann var slyppr ok fór leikandi 
sem aðrir, þar til er hann kom fyrir konung. Hann reiðir þá upp hnefann ok dregr svá snöggt um nasir konungi, at ór 
honum hrutu þrjár tennrnar, en blóð stökk ór nösum hans ok munni, en hann fell sjálfr í öngvit.  
 
Sigurðr sér nú þetta. Hann kastar nú hörpunni upp í sængina, en rak báða hnefana í millum herða kvámumanninum, 
en hann sneri undan, en Sigurðr eftir honum ok þeir Siggeirr ok allir aðrir, en sumir styrmdu yfir konunginum. Smiðr 
tók í hönd brúðinni ok leiddi hana upp í sængina ok læsti hana innan í maga hörpunnar, en þeir drógu hana � tum 
glugginn, sem úti váru, ok svá Smið með, ok flýttu sér til skips ok gengu síðan út á þat. Þá var sá þar kominn, er 
konunginn hafði slegit. Sigurðr gekk ok út á skipit, er hann kom at, en Siggeirr eftir honum með brugðit sverð. 
Sigurðr snýr þá aftr í móti honum ok hratt honum á kaf; urðu hans menn at draga hann á land verr en dauðan. En 
Smiðr hjó landfestina, ok drógu menn segl upp ok gerðu bæði at sigla ok róa ok létu ganga út á haf slíkt er mátti. 
Hrærekr hljóp til skips ok margir menn aðrir með honum, en er skipum var fram hrundit, fell þar inn kolblár sjór, ok 
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urðu þeir at landi at leggja ok urðu at hafa sitt hugarmót svá búit, váru ok allir menn verr en ráðlausir af 
drykkjuskap.176  
 

     Två islänningasagor som innehåller harpmotiv har möjligtvis haft samma författare. Sagorna 

Bård snäfellsasens saga och Viglunds saga kan vara från mitten av 1300-talet.177  

     I Viglunds saga består underhållningen på en fest av bland annat sång och strängaspel. Jarlen 

bär fram gåvor och den sista och finaste är en harpa som ges till kungen. Att strängarna var av 

guld och silver får kanske räknas till sagans sätt att berätta om instrumentets värde men 

metallsträngade instrument omnämns i en skrift från 1100-talet av Giraldus Cambrensis.178 

Harpisten Ann Heymann experimenterar med strängar av silver, guld och elektrum som är en 

blandning av silver och guld. Hon är dock försiktig med att använda textkällor som grund för sin 

forskning på grund av dess ofta mytiska innehåll utan använder i första hand bildkällor och 

bevarade instrument.179  

 
Viglunds saga 
Sist bland gåvorna lät jarlen bära fram en harpa där varannan sträng var av guld och varannan av silver. Det var det 
konstskickligaste handarbete. Kungen lutade sig fram mot harpan och började slå på den, och denna harpa hade ett så 
högt och så fagert ljud att alla förundrade sig och menade sig aldrig förr ha hört något sådant.180  
 
Viglundarsaga 
Og að enduðum gjöfum lét jarl fram bera eina hörpu. Annar hvor hennar strengur var með gull en annar hvor með 
silfur. Var þetta smíði hið virðulegasta. Konungur seildist móti og tók að slá en þessi harpa bar svo mikið hljóðað 
allir undruðust og þóttust eigi fyrr slíkt heyrt hafa.181  
 

     I Bård snäfellsasens saga tillbringar Helga Bårdarsson i hemlighet en vinter på Hjalle i Ölvus 

eftersom hon inte trivs hos sin far. När hon inte kan sova spelar hon harpa. Detta är den första 

omnämnda kvinnliga harpspelaren i de isländska sagorna. 

 
Bård snäfellsasens saga 
Hon satt och slog harpa natten i ända ty då som eljest fick hon inte mycket sömn.182  
 
Bárðar saga snæfellsáss 

                                                 
176 http://www.snerpa.is/net/forn/bosa.htm (5 aug 05) 
177 Ohlmarks, uå, s 6f. Enligt Kristjánsson är Víglundarsaga en av de yngsta islänningasagorna. Han ger dock ingen 
datering. Kristjánsson, 1997, s 289. 
178 Lawson, 1980, s 130. 
179 Heymann, 2003. Braun omnämner instrument gjorda av elektrum. GMO, Braun: Biblical instruments.§3 Old 
Testament instruments. (iv) Kinnor. 
180 Ohlmarks, uå, s 106. 
181 http://www.snerpa.is/net/isl/viglund.htm (5 aug 05) 
182 Ohlmarks, uå, s 81. 
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Hún sló hörpu nær allar nætur því að henni var þa enn sem oftar ekki mjörg svefnsamt183  
 

     I Sagan om den helige biskop Jón Ögmundsson drömmer Jon att han lär sig spela harpa av 

kung David.184 Jón levde mellan 1052 och 1121, sagan skrevs ungefär 1201-1210 av Gunlaugr 

Leifsson.185 Musikmotivet kan ha varit en del av miraklerna som beskrevs inför 

helgonförklaringen eller vara en del av beskrivningen av helgonets liv. I Jóns saga berättas även 

om en frankisk man, Ríkini, som undervisade i bland annat liturgisk sång vid katedralskolan i 

Hólar.186 
Han drömde att han hörde kung David spela en härlig melodi på harpa, och berättade att han själv skulle kunna spela 
denna melodi. Kungen befallde att han skulle få en harpa och han slog denna så skickligt att kungen själv och alla 
närvarande sa att han spelade förträffligt.187 
 

2.2.4 Instrumentuppräkningar och kringvandrande spelmän i isländska sagor 

I många medeltida skriftkällor finns uppräkningar av instrument. Det finns liknande uppräkningar 

i isländska sagor, krönikor och till exempel i den svenska Äldre västgötalagen från 1225.188 

Uppräkningar av instrument, ofta inom samma instrumentgrupp, verkar vara vanliga inte bara i 

nordiska diktverk.189 I dessa två nedanstående fornaldarsagor är det tydligt att det inte bara är 

                                                 
183 http://www.snerpa.is/net/isl/b-snae.htm (5 aug 05) 
184 Levy, 1974, s 52.  
185 KLNM, Lárusson: Jón helgi Ögmundarson, s 608. KLNM, Lárusson: Jóns saga helgas, s 617. De äldsta 
handskrifterna är från ungefär 1340 samt 1360. Kristjánsson, 1997, s 182. 
186 Kristjánsson, 1997, s 116.  
187 Min översättning fritt efter Jónsson. ”Wärend dieses Aufenthaltes träumte er, daß er König David eine herrliche 
Melodie auf seiner Harfe spielen hörte, und er sagte dem König, daß, wenn er eine Harfe bekomme, würde er die 
Melodie auf dieser spielen können. Der Köning befahl, ihm eine Harfe zu geben ”und er schlug sie mit einer so 
großen Kunst, daß der König selbst und alle Anwesenden davon sprachen, wie vortrefflich er gespielt hätte”. 
Jónsson, 1907/8, s 534. 
188 Andersson, 1923, s 177. Andersson skriver även om instrumentuppräkningar i andra litterära verk samt diskuterar 
vilka instrument som kan dölja sig bakom beteckningarna. Norlind anger flera isländska sagor med 
instrumentuppräkningar som inte är upptagna i denna uppsats. Sigurd Jorsalafale: ”allskonar songføri, organ, sinfon 
ok salterium, hörpur ok gigjur ok alskonar streingleikar”. Knyttingasagan: ”allskyns streingleik ok klukknahjoð”. 
Strengleikar: ”i horpum oc i gigium, symphoniis oc organis hin fægrstu strængleiks lioð”. Norlind, 1940, s 38f. 
Kristjánsson anger att Strengleikar har norskt ursprung. Kristjánsson, 1997, s 322, s 327. Norlind citerar även en 
uppräkning av instrument med bland andra ”harpoleker” från 1394 då Christina återvände till Sverige med sin mors, 
den heliga Birgittas, kvarlevor. Norlind, 1940, s 45. 
189 Se van Schaiks citat ur framförallt tyska verk från 900-1200-tal. van Schaik, 1992, s 19ff. Lloyd Wood citerar 
Chaucers ”Heere is the queene of Faeyre, with harpe and pipe and symphonye,” och hävdar att Chaucer här avser en 
komisk effekt genom att nämna harpor och pipor som instrument passande för en fedrottning tillsammans med 
symphonye, vevlira, som är ett tiggarinstrument. Emot denna teori talar uppräkningarna i de isländska sagorna, som 
inte alls verkar som de vill framhäva en komisk effekt genom instrumentval. Lloyd Wood, 1998, s 8. Svårigheten är 
naturligtvis vilka instrument som gömmer sig bakom beteckningarna. 
     I Gamla Testamentet ingår ofta harpor i instrumentuppräkningar. Ofta omnämns stränginstrument, 
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samma stränginstrument som radas upp, de nämns i samma ordning. Är det en formel för hur en 

festlighet skall berättas, kopierar det ena verket det andra just i den här meningen eller är det en 

verklig ensemble som beskrivs? 

     Gånge Rolfs saga är en fornaldarsaga som i samband med ett bröllop nämner: 
(…)stränginstrument, harpor, gigor, simfon och psalterium. Där var bambaspelare och pipblåsare med alla sorters 
instrument(…) 190  
 
Göngu-hrólfs saga 
Ok at brullaupinu settu ok veislunni svá skipaðri mátti heyra alls konar strengleika, hörpur ok gígjur, símphón ok 
salteríum. Þar váru bumbur barðar ok pípur blásnar með alls kyns lystiligum leikum, er líkaminn mátti við gleðjast. 
191  
 

     Hjalmthes saga och Ölvis är en fornaldarsaga som berättar: 
 
Nu sände konungen efter sin dotter, och hon kom med sin kvinnoskara. Lekare slog harpor, gigor, simfon, psalterium 
och allahanda ljudredskap. 192  
 
Hjálmþés saga ok Ölvis 
Nú sendir konungr eptir dóttur sinni, ok kemr hún með sínum kvennaskara. Leikarar slógu hörpur, gígjur, simfón, 
salteríum ok allra handa hljóðfæri. 193  
 

     I Ynglingasagan i Snorre Sturlassons Heimskringla återfinns även en instrumentuppräkning: 
 
Han hade vid sitt hov alla möjliga typer av lekare, harpspelare, gigaspelare och fiddlare.194 
 
Ynglinga saga 
Hann hafði mjög í hirð sinni alls konar leikara, harpara og gígjara og fiðlara.195  
 

      Didriks saga är en spridd samgermansk legend som finns i många varianter och 

översättningar.196 Troligtvis var den äldsta nordiska varianten nedtecknad i Norge mot slutet av 

1200-talet.197  I Didriks saga ingår även Sigurdsagan med Gunnars död i ormgropen, i denna saga 

kallad ormatorn. Ingen harpa finns omnämnd i samband med Gunnar utan endast i avsnittet med 

                                                                                                                                                              
slagverksinstrument och blåsinstrument tillsammans i dessa uppräkningar. GMO, Braun: Biblical instruments.§3 Old 
Testament instruments. (iv) Kinnor listar alla omnämningar av harpor i GT. Jämför även med avsnitt 3.4 
Musikikonografi i kyrkor. 
190 Min översättning från isländskan, tyvärr har jag ingen datering av sagan eller den äldsta handskriften. Enligt 
Kristjánsson har sagan endast namnet gemensamt med Gånge-Rolf som erövrade Normandie på 800-talet. 
Kristjánsson, 1997, s 361. 
191 http://www.snerpa.is/net/forn/gonguhr.htm (5 aug 05) 
192 Min översättning från isländskan, tyvärr har jag ingen datering av sagan eller den äldsta handskriften. 
193 http://www.snerpa.is/net/forn/hjalm-ol.htm (5 aug 05) 
194 Min översättning efter isländskan. 
195 http://www.snerpa.is/net/snorri/yngl-sag.htm (5 aug 05) 
196 Se avsnitt 2.2.2 om Theodorik den store. 
197 Kristjánsson, 1997, s 331. 
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Isung.198 Spelmannen eller lekaren Isung spelar ett flertal instrument, harpor, fiddlor och diverse 

stränginstrument. Isung spelar på harpan som kungen tar fram och Isungs björn dansar till hans 

spel. Remarkabelt här är att Isung verkar ha en björn med sig men inget instrument att spela på 

utan lånar ett av kungen. Frågan är om kungen och hans män anser att han är en bra lekare på 

grund av sitt harpspel eller på grund av sitt djurtämjeri. Den fornsvenska varianten från 1450-tal 

är troligtvis lik den äldsta norska versionen.199  

 

Från Sagan om Didrik av Bern på fornsvenska 
Kap. 138  
ysung kom till slottit oc gik in fore konungen. Konungen bad hanum wälkomen wara / konungen talade till hanum / 
hwat kant tw at lekä hwi heter tw then besztä lekare i wärildena war / ysung swarade jak wänter iak kan alla the lekä 
som i wilcinä land äre bade a harpor oc fidlor oc alsköns strengelek . konungen lot hänta ena harpä . ysung slog ther 
vti thz besztä som han kunde / hans biorn hoppade sa vppa golffuit som han slog for hanum . han kallade biornen 
wisa leon . konungen oc alla hans men thakkade hanum oc kallade hanum then besztä lekare som wara matte . 
biornen stadde engen till sig ga . vtan ysung lekare. 200  
 

2.3 Krönikor och andra litterära verk som källa till vikingatidens musik 

De äldsta texterna som använts musikvetenskapligt som källor till nordbors musik finns i antika 

krönikor och beskrivningar av folkstammar, där vid några få tillfällen musicerande nämns. 

Svårigheten med att använda dessa källor är om man kan tolka dessa litterära källor generellt för 

hela den germanska kultursfären och då även för Norden. De germanska stammarna hade 

emellertid besläktade språk och deras diktning och framförandet av diktningen kan ha varit 

liknande i de olika stammarna.201 Användandet av dessa texter som källor till nordisk musik kan 

möjligtvis härledas till 1900-talets nationalistiska och pangermanska tankegångar.202 

Pangermanism är en samlingsterm för att det finns en gemenskap, en gemensam kultur och ett 

gemensamt språk för hela den germanska kultursfären som framförallt användes under slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet. I denna germanska kultur hade under första delen av 1900-

talet Norden, i synnerhet Sverige, en särställning som det land som hade minst genetisk 

                                                 
198 Sagan om Didrik af Bern, 1850, s 253. 
199 Enligt Halvorsen är den svenska översättningen från 1450 lik den äldsta bevarade norska versionen från slutet av 
1200-talet. KLNM, Halvorsen: Didriks saga af Bern, s 74. Norlind har en svensk översättning av den isländska 
texten, oklart om det är den isländska handskriften från 1600-talet. Norlind, 1940, s 39. Sagan om Didrik af Bern, 
1850, s XLIf. ’Inledning’ (utgiven av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius). 
200 Sagan om Didrik af Bern, 1850, s 108. 
201 Kristjánsson, 1993, s 172. 
202 Hagerman beskriver dessa idéer men inte utifrån ett musikhistoriskt perspektiv. Hagerman, 2006. Se även 
Nordenborg Myhres artikel om nationalism, nazism och arkeologi i Norge. Artkeln har många beröringspunkter med 
innehållet i denna uppsats. Nordenborg Myhre, 2001. 
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inblandning av degenererade raser. För musikhistorikerna under denna period gör det att de 

samtidigt kan använda romerska texter som beskriver ett allmänt germanskt musikutövande samt 

texter som kan tolkas nordiskt nationalistiskt som till exempel isländska sagor. Termen germaner 

är liksom termen kelter en romersk konstruktion för att beskriva folkslag utanför det romerska 

riket. Det är möjligt att de nordiska musikhistorikerna relativt ofta citerar även keltiska källor för 

att de definierar världen som det romerska riket och världen utanför den, de följer den antika 

indelningen av världen. Kelter och germaner tycks därför ha mer gemensamt med varandra än 

med det romerska riket.  

     De utsagor som beskriver dessa kelter och germaners kultur är osäkra, dels för att de romerska 

indelningarna kanske inte har en motsvarighet hos stammarna, dels för att många av uppgifterna 

kan vara osäkra redan vid nedtecknandet. Kontexten som dessa antika skrifter om germanska 

folkstammar nedtecknades i och vad de skulle ha för funktion är även väsentliga för att kunna 

tolka dessa källor.  

     De latinska textkällorna som innehåller beskrivningar av germanskt musicerande är skrivna 

från 100-talet f Kr till 500-talet e Kr. Jag anser att dessa källor är för tidiga för att utan förbehåll 

använda dem som en källa till ett annat geografiskt område och ofta till en period minst 300 år 

senare. De antika latinska källorna framförallt från 500-talet e Kr beskriver citharaspelare vid 

germanska och gotiska hov.203 Flera av dessa källor omnämner även sång och sångliknande 

stridsrop.204 Antika författare beskriver även kelters sång och stränginstrumentspel.205  

                                                 
203 ”Appollinaris Sidonius omtalar vid 500-talets mitt västgoterkonungen Theodoriks hov, hur vid måltiderna musik 
av sång och strängaspel utfördes. Han tyckte mest om den musik, där instrumentisternas [sic!] skicklighet förenades 
med sång.” ”Frankernas konung Chlodvig (=511) utbad sig, enligt Cassiodoros, av östgoternas konung Theodorik en 
kitharaspelare som skulle underhålla honom vid måltiderna med sång och spel. Man må här lägga märke till, at [sic!] 
det är en skicklig instrumentist (citaroedum arte sua doctum) han önskar, som samtidigt kan sjunga (ore manibusque 
cansona voce cantando).” ”Även Jordanes omtalar på 500-talet, att vid de gotiska konungarnas hov funnos sångare 
som till kithara besjöngo förfädernas bragder” ”Procopius berättar om den 533 tillfångatagne vandalerkonungen 
Gelimer, att han begärde en svamp för att avtorka sina tårar och en kithara att beledsaga en av honom diktad sång.” 
Dessa fyra citat ur Norlind, 1945, s 178. Även nästan ordagrant i Norlind, 1947, s 69f. 
     Norlind har även hänvisningar till enbart sång. Norlind, 1945, s 178f, Norlind, 1931, s 161. Norlind ger intryck av 
att generellt tolka ordet cithara till den trekantiga ramharpan. Jämförelser med instrumentfynd i gravar från 
germanskt område tyder snarare på lyrinstrument.  
     Flera av musikhistorieböckerna presenterar de antika källorna som möjlig källa till nordisk musik. Se till exempel 
Lund, 1994, s 32ff. Schiørring, 1977, s 31ff. Lund anger även Priscus och Gregorius den store som källa till sång 
eller harpspel. Priscus nämner ingen harpa i sin text men det kan möjligtvis tolkas som om harpan inte nämns 
eftersom den är ett ackompanjemangsinstrument. Norlind citerar Priscus i artiklarna nämnda ovan och anser att 
sångarna bör ha beledsagats av instrument. Anderson anger att Gregorius den store skriver om langobardernas 
”avskyvärda sånger”, men nämner inget harpspel. Andersson, 1934, s 11. 
204 Tacitus beskriver ca år 100 germaners sång och stridsrop. Se citat i Ling, 1983, s 57. 
205 Diodorus Siculus 80 f Kr: ”lyriska poeter som de [kelterna] kallar barder. De sjunger till ackompanjemang av 
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     Två arabiska reseberättelser från 900-talet har möjligtvis hänvisningar till nordiskt 

musicerande och är samtida med den nordiska vikingatiden. Ahmad ibn Fadlan skickades år 921 

av den dåvarande kalifen i Bagdad, Al-Muqtader, på en forskningsexpedition till ett område vid 

Volga.206 I sin reseberättelse skriver han bland annat om begravningen av en hövding hos 

ruserna.207 Bland gravgåvorna finns ett stränginstrument, oklart är vilket instrument som 

originalets tanbur eller taunbuur syftar på, men troligtvis är det ett stränginstrument.208 Dock är 

det endast i första delen av begravningen, förvaringen av kroppen i jorden innan den bränns som 

instrumentet nämns. I den slutgiltiga begravningen står inte om tanbur-instrumentet återbegravs, 

bränns med kroppen eller om det redan har fyllt sin funktion och inte begravs. Textens ”rus” kan 

syfta på folk från Norden men det finns även flera andra teorier som att det skulle syfta på slaver 

eller att ordet har en helt annat etymologiskt ursprung. Benämningen kan även vara en feltolkning 

av ibn Fadlan själv.209  

     Den andra krönikören Ibrahim ibn Ahmad at-Tartushi besökte Slesvig, möjligtvis Hedeby, på 

900-talet och skriver om sången han hörde, ”Den består i ett brummande, som kommer från deras 

strupar liksom hundars tjut, blott än mer djuriskt”.210 Men det har ifrågasatts om det verkligen var 

Slesvig-Hedeby som han besökte, möjligtvis var det en handelsplats som låg vid Oders mynning 

vid det nuvarande Wolin.211  

      Även andra samtida källor uppvisar tydliga problem med att kunna användas som källa till 

musicerande. Adam av Bremen skriver på 1000-talet om de skamliga kultsånger som sjöngs vid 

hednatemplet i Uppsala, men refererar något han inte själv hört och har naturligtvis en teologisk 

orsak att tycka dem skamliga. ”För övrigt sjunger man, som vanligt är vid dylika offerhögtider, 

                                                                                                                                                              
instrument som liknar lyror, ibland lovprisningar, ibland satirer.” Ammianus Marcellinus (330-395): ”Dessa barder 
sjunger oavbrutet om berömda män i heroiska verser med njutbara melodier på lyra.” citerat efter Ling, 1983, s 59.  
”Slutligen meddelar Beda Venerabilis (= 735) om förhållanderna i England på 600-talet, att hos angelsachsarna gick 
harpan vid festmåltiderna från hand till hand, och alla gästerna måste äga förmåga att spela och sjunga.” Citerat efter 
Norlind, 1931, s 161. 
206 Reseberättelsen är inte bevarad i original utan endast i utdrag från senare arabiska källor. NE. Ibn Fadlan, Ahmad. 
207 Enligt Abu-Chakra kan textens rus syfta på vikingarnas hemtrakt Roslagen, norr om Stockholm. Abu-Chakra 
2004, s 28. Det är oklart om textens rus syftar på folk som härstammar från ruserna och är bosatta vid Volga eller om 
de är tillresta ruser. 
208 Andersson anger det kaukasiska kordofonstamnamnet fendir - pandur - tanbur, efter Sachs Handbuch der 
musikinstrumentkunde från 1920. Andersson, 1923, s 25.  
209 Montgomery, 2000, s 3, s 23f. Montgomery citerar Logan "in 839 the Rus were Swedes, in 1043 the Rus were 
Slavs. Somwhere between 839 and 1043 two changes took place (…)" Montgomery, 2000, s 25. (Logan, F. Donald, 
Vikings in history, London 2001, s 203.) Jansson anger att ungefär från 900-talet började rus användas som namn på 
ryskt område och dess invånare. Jansson, 1992, s 75f. 
210 Citerat efter Andersson, 1934, s 11. 
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mångfaldiga sånger, som är oanständiga och därför bäst bör förtigas”212 Även existensen av ett 

hednatempel i Uppsala under denna period är omtvistat vilket gör utsagan än mer osäker.213 

     Widsith, är ett fornengelskt poem på 144 rader nedtecknat ca 970-990, möjligtvis är det en 

nedskriven muntlig berättelse från 600-talet.214 Troligtvis är Widsith det äldsta belägget för den 

kringvandrande barden som blev ett vanligt motiv i senare medeltida litterära verk.215 Likheter 

har påvisats med den tidigare i uppsatsen omnämnda Norna-Gästs saga, vilken kan ha påverkats 

av Widsith. Personnamn- och sagoinnehållsjämförelser i Widsith har gjorts med historiska källor, 

isländska sagor och andra legender. Widsith berättar i poemet om sina resor och besök vid olika 

hov, vid ett tillfälle nämns sång i samband med harpspel.216 Han berättar att ”gleomen”, barder, 

reser och berättar vid de olika hoven. Scilling har tolkats som namnet på Widsiths reskamrat även 

han bard, eller möjligtvis kallade Widsith sin harpa för Scilling. Det kan alltså tolkas som att 

barderna Widsith och Scilling sjunger till harpackompanjemang eller att Widsith sjunger till eget 

ackompanjemang på harpan han kallar Scilling.217 Scilling kan översättas med ”den välljudande” 

och kan följa en tradition med besjälade instrument.218  

 
Ur Widsith 

 
Då vi, Scilling och jag, våra klara röster 
för vår segerrike konung höjde 
starkt, med harpan, sången klingade 
många ädla stolta män 
sade att de visste 
att de aldrig hört så bra sång förut.  
 
Ðonne wit Scilling sciran reorde 

                                                                                                                                                              
211 Schiørring, 1977, s 34ff. Jag har inte funnit någon annan källa som bekräftar denna teori. 
212 Citerat efter Svenbergs översättning. Adam av Bremen, 1984, s 225, IV:27. Näsström, 2001, s 12. I Magnussons 
artikel citeras Henrik Janssons översättning av texten. Jansson försöker att ligga så nära en ordagrann översättning 
som möjligt. Hans översättning tycks inte implicera sång. ”För övrigt är de ramsor som brukar framföras i dylik 
dryckesrit [ritus libationis] mångfaldiga och vanhedrande, och därför bättre förtigna.” Magnusson, 1999, s 59. 
213 Magnusson, 1999. 
214 Malone anger att den yngsta kända hjälten i poemet är Ælfvind som dog 573. Malone, 1962, s 15, s 112. Lönnroth 
anger att Widsith kan vara tillkommet före 700-talet. Lönnroth, 1995, s 89. Van Schaik anger 600-tal. van Schaik, 
1992, s 20. 
215 Lawson, 1980, s 140. Ett annat anglosaxiskt poem med kringvandrande bard är Deor. Kristjánsson, 1997, s 32. 
216 Lönnroth, 1995, s 89. 
217 Malone, 1962, s 50f, s 194. 
218 Lawson, 1980, s 52. Enligt Lawson kan Scilling översättas till ”sonorous one”. Han påpekar att det finns fler 
besjälade och namngivna föremål i legender, bland annat svärd. Han hänvisar även till Galpins återberättande om 
historien om den magiska lyran ”coircethairchuir” som kan översättas till ”Du rektangulära välljudande” (Thou 
quadrangular harmonious one). Galpin, 1932, s 2. 
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for uncrum sigedryhtne song ahofan, 
hlude bi hearpan hleoþor swinsade; 
þonne monige men modum wlonce 
wordum sprecan, þa þe wel culþan, 
þæt hi næfre song sellan ne hyrdon. 219 
 

      Beowulf är ett fornengelskt epos som utspelar sig i Norden.220 Eposet har troligtvis en 

författare och är påverkat av kristendom och annan litteratur. Den äldsta bevarade handskriften är 

från 1000-talet men möjligtvis är verket tillkommet på 700-talet.221 Att Beowulf utspelar sig i 

Norden behöver inte betyda att det beskriver Norden eftersom det är skrivet på fornengelska för 

en troligtvis fornengelsk publik. De musikaliska motiven som finns kan vara ett sätt att beskriva 

de utländska hovens exotiska miljöer men kan också beskriva en miljö som publiken kände sig 

bekant med. Möjligtvis kan de två kulturerna likna varandra.222 I de första citaten ur Beowulf 

beskrivs musicerandet i hallen vilket består av sång av välkända visor, berättande, sång eller 

reciterande av legender och harpspel. Det verkar som både hovskalden och hjälten själv spelar. I 

de tre sista utdragen omnämns harpan, eller snarare frånvaron av harpa, enbart som metafor för 

förändring och död. I Gamla Testamentet finns liknande metafor i Jesaja 24:8, ”Det är förbi med 

fröjden vid pukornas ljud, de gladas larm har tystnat; det är förbi med fröjden vid harpans klang”. 

 
Ur Beowulf 

86-90  
Utbölingsanden i avgrundsmörkret 
grämde sig i gruvlig ilska 
då han hörde i hallen hela dygnet 
högljudd gamman och harposlag, 
klangfull skaldesång. 
 
Ða se ellengæst earfoðlice  
þrage geþolode, se þe in þystrum bad,  
þæt he dogora gehwam dream gehyrde  
hludne in healle; þær wæs hearpan sweg,  
swutol sang scopes. 
                                                 
219 Citerat efter Widsith, 1962, s 26. Min översättning efter fornengelskan. 
220 Att delar av eposet utspelar sig på danskt område tycks de flesta forskare vara överens om, vad geatar betyder är 
mer osäkert. Det har föreslagits jutar, goter och gutar. NE, Frykman: Beowulf. Gannholm driver tesen att det är gutar 
från Gotland. Gannholm, 1992, s 8ff. Jensen påpekar att det är samma etmonologiska stam till jutar, goter och götar. 
Beteckningen syftar på ”de som utgjuter” eller ”de som bor där vatten utgjuts”. Jensen, 2002, s 37. 
221 Van Schaik anger 600-tal. van Schaik, 1992, s 20. Frykman anger att den är daterad mellan 700-900-tal. NE, 
Frykman: Beowulf. Kristjánsson anger att den möjligtvis är tillkommen på 800-talet. Kristjánsson, 1997, s 31. 
222 De flesta lyrfragment funna i arkeologiska utgrävningar finns på brittiskt område och är daterade mellan 500-tal 
och 700-tal. Skriftkällor som Beda Venerabilis skriver om anglosachsarnas lyrspel på 600-talet men är nedskriven 
under 700-talet. I bästa fall kan dessa källor komplettera varandra, om man accepterar den tidigaste dateringen av 
Beowulfeposet, men visar då på harp- eller lyrspel på brittiskt område och inte på nordiskt område. 
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496-497 
Klangfullt tonade  
skaldens sång i Herot,(….) 
 
Scop hwilum sang  
hador on Heorote. 
 
1063-1067, innehållet i visan tom-1160 
Toner och sång tillsammans ljödo 
inför kung Halfdans härhövitsman. 
Hrodgars hovskald på harpan slog- 
till gamman för män som i mjödbänk sutto 
ville han välkänd visa sjunga. 
 
Þær wæs sang ond sweg samod ætgædere  
fore Healfdenes hildewisan,  
gomenwudu greted, gid oft wrecen,  
ðonne healgamen Hroþgares scop  
æfter medobence mænan scolde  
 
2105- 2110 
Där var sång och glam; den gamle skyldung 
som mångt hade sport, han mälte om fornrön. 
Stundom grep hjälten den ljuvliga harpan, 
storfägnedonet, stundom kvad han  
sorgliga sannsånger, sällsamma sägner 
kunde den högsinte kungen förtälja. 
 
Þær wæs gidd ond gleo; gomela Scilding –  
felafricgende – feorran rehte;  
hwilum hildedeor hearpan wynne,  
gomenwudu grette, hwilum gyd awræc  
soð ond sarlic, hwilum syllic spell  
rehte æfter rihte rumheort cyning; 
 
2262-2266 
(…)Harpospel hörs ej, 
tyst är glädjedonet, den goda höken 
flyger ej längs salen, den snabba springarn 
stampar ej på borggården. Bråd död har sänt  
så många av släkten på sista resan! 
 
Næs hearpan wyn,  
gomen gleobeames, ne god hafoc  
geond sæl swingeð, ne se swifta mearh  
burhstede beateð. Bealocwealm hafað  
fela feorhcynna forð onsended! 
 
2458-2459 
(…)Nu ljuder ej harpospel, 
ej gamman i gårdarna som i gamla dar. 
 
Nis þær hearpan sweg,  
gomen in geardum, swylce ðær iu wæron. 
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3021-3024 
(…)I gryningstimmen 
skall mången härman hålla om det kalla  
spjutet med handen; ej skall harpans slag 
stridsmannen väcka,  
 
Forðon sceall gar wesan  
monig morgenceald, mundum bewunden,  
hæfen on handa, nalles hearpan sweg  
wigend weccean, 223 
 

     Kanske biskop Patrik, den andra biskopen i Dublin kan sägas tillhöra nordisk kultursfär 

eftersom Dublin under 1000-talet hade stark norsk påverkan. I en dikt på latin, troligtvis från 

slutet av 1000-talet, beskriver han sitt harpspel. Likheter finns med den under isländska sagor 

omnämnda texten av Rognvald Kali eftersom författarna i dikterna beskriver sitt eget harpspel. 

Harpan med sex strängar kan jämföras med de äldre sexsträngade lyror som återfunnits i 

gravar.224 Möjligtvis kan den ”nya harpan” vara en ramharpa.225 Eftersom denna text, liksom 

lausavísan av Rognvald Kali, är en dikt finns det viss tvekan om texten kan användas som 

samtidsutsaga om harpspel. 
Sen lärde mig kvinnan (hon var den första) poem med musik 
på en harpa med sex strängar: 
på den spelar jag musik för folk, fast oftast för mig själv. 
 
Femina tum docuit (prima est) modulaminis odas 
Me cithara chordis que sex resonare solebat: 
Qua populis modulor, michimet que sepius utor. 
 
Vem kan sjunga om lyror med tillhörande musik  
Psalterium, nya harpor och trestämmig orgel? 
 
Quisque lyras aut omne genus modulaminis aptum 
Psalterium cytaresque novas aut organa terna?226  
 

     Saxo Grammaticus Danmarkskrönika, Gesta Danorum, är skriven på latin på 1200-talet. Saxo 

var en dansk munk verksam i Östdanmark, nuvarande Skåne.227 Målet med Saxos 

historieskrivning är att ge Danmark en lång och ärofull historia, och han lånar från engelsk och 

germansk historia, fornaldarsagor och legender. Saxo vill liksom Snorre visa världen att den 

                                                 
223 Beowulf, 1992, Collinders översättning. Fornengelska texten från Beowulf, 1946. 
224 Se Bilaga 1. 
225 Rimmer, 1977, s 25f. 
226 Citerat efter Rimmer, 1977, s 25. Min översättning. 
227 Näsström, 2001, s 18. 
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nordiska diktningen är likvärdig med den klassiska antika.228 Vid ett flertal ställen i krönikan 

omnämns instrumentspel. I början på berättelsen om Hød nämns ett flertal instrument vid namn, 

oftast översätts dessa med stränginstrumentnamn. Instrumentnamnet”chelys” syftade troligtvis 

ursprungligen på lyrinstrument av sköldpaddskal men betydde på medeltida latin luta, ”lyræ” och 

”barbito” står troligtvis för lyrinstrument. ”Sistrum” är en typ av grekiskt rasselinstrument vilket 

inte verkar passa in i uppräkningen av instrument.229 Senare i berättelsen om Hød nämns först 

”citharoedum” därefter instrumentnamnet ”chelyn” vilket tyder på att det första syftar på allmänt 

stränginstrumentspel och det andra på själva instrumentet. I berättelsen om Erik Ejegod omtalas 

”cithara”, som ofta översätts med harpa, samt ”lyrae”. Spelmannen påverkar i denna berättelse 

med hjälp av musik omgivningen att känna sorg, glädje och till slut ett rasande vanvett. 

     I berättelsen om Stærkodder finns det enda exemplet på misslyckad musikpåverkan ur 

sagorna. Drottningens försök att musik ska göra kämpen Stærkodders sinne mildare lyckas inte 

utan Stærkodders respons på musiken är att slå ett köttben i huvudet på flöjtspelaren.230 

 

Om Hød berättas: 
Han var också oöverträffad i lut- och lyrspel och driven i harpspel och annat strängaspel. Åhörarna kände sorg, 
glädje, medlidande eller vrede. Tonerna smekte deras öron eller gjorde dem skräckslagna, helt efter hans vilja.231  
 
3.2.1 
[6] Nemo illo chelis aut lyrae scientior fuerat. [7] Praeterea sistro ac barbito omnique fidium modulatione callebat. 
[8] Ad quoscumque volebat motus, variis modorum generibus humanos impellebat affectus: gaudio, maestitia, 
miseratione vel odio mortales afficere noverat. [9] Ita aurium voluptate aut horrore animos implicare solebat.  
 

När Hød är ute och spionerar: 
Han följde dom och nådde fram till flickornas hus, där han utgav sig för att vara harpspelare. Som bevis stämde han 
den harpa de räckte honom. Han slog an strängarna och spelade de livligaste toner.232  
 
3.3.6 
[8] Igitur ab his, quisnam esset, rogatus citharoedum se dixit; nec experimentum professioni dissonum fuit. [9] 
Oblatam namque chelyn inflexis ad musam nervis compositisque plectro fidibus moderatus gratum auribus melos 
promptissima modulatione fundebat.  
 

                                                 
228 Meulengracht Sørensen, 1992, s 167f. 
229 GMO, Okänd författare: Chelys. GMO, Snyder: Barbitos. GMO, McKinnon, Anderson: Sistrum. Norlind 
redovisar andra tolkningar av instrumentnamnen efter W. Horn: chelis-luta, lyra-lyra, sister-hackbräde, barbiton-lira 
(vielle). Själv föreslår Norlind lyra-giga, sister- knäppt giga, barbiton-stråkspelad rundlyra och chelis-knäppt 
rundlyra. Norlind, 1947, s 64f.  
230 Saxo, 1999a, s 226. 
231 Min översättning efter danskan. Saxo, 1999a, s 101.  
232 Min översättning efter danskan. Saxo, 1999a, s 108. 
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Spelmannen hos Erik Ejegod 
Jag ska nu berätta en sorglig händelse. Efter hemkomsten höll Erik på kungligt vis ett gille dit alla hade tillträde. 
Bland de många närvarande fanns en spelman, som skröt högt med sina kunskaper. Han ansåg sig vara en sann 
mästare i att med strängaspel få alla från sina sinnen, ut i vanvett. På anmodan från den orädde kungen medgav 
spelmannen till att göra ett försök. Men han kände till tonernas verkan och lät föra ut alla vapen ur salen. Därefter 
skulle män ställas ut utanför salen, utom hörhåll, de skulle gripa in när raseriet bröt lös. De skulle slita harpan ur hans 
händer och om det var nödvändigt slå honom i huvudet med den, annars skulle även de bli förryckta. Vapnen blev 
utburna och utlåsta, resten gick som förutsagt. Spelmannen slog an strängarna. Först spelade han ett sorgligt stycke 
som fick åhörarna att känna en förlamande sorg. Därefter spelade han glada toner och alla sprang uppsluppet 
omkring. Men klangen steg och blev vildare och vildare, det rev och slet i alla tills de skrek som galna. Till sådant 
lyckades spelmannen få sina åhörare. Då de utanför förstod att sinnessjukdomen sluppit lös i hallen, även hos 
kungen, kom de in i salen. Men raseriet hade ökat kungens väldiga krafter och han slog sig fri från dem, slog upp 
dörren, fick tag i sitt svärd och dräpte fyra av de hirdmän som försökte hålla honom tillbaka. Till sist lyckades den 
övriga hirden få stopp på kungen genom att täcka över honom med kuddar och dynor.233  
 
Dan 12.6.1 (p. 335,32 )  
[1] Sed tristioris fortunae, quod sequitur. [2] Reversus namque Ericus, cum more regio domi in propatulo cenitaret, 
inter alios quendam musicae rationis professorem adesse contigit. [3] Qui cum multa super artis suae laudibus 
disputasset, inter cetera quoque sonorum modis homines in amentiam furoremque pertrahi posse firmabat. [4] Quin 
etiam tantas fidibus vires inesse dicebat, ut, perceptis earum modulationibus, astantes mente constaturos negaret. [5] 
Cumque, an eiusmodi usu calleret, interrogatus, peritiam fateretur, tum precibus regis, tum etiam minis effectum 
praesentare compellitur. [6] Qui cum nec vecordiae metu nec periculi praedictione imperantem avertere potuisset, ne 
furori nocendi materia suppeteret, primum, aede armis vacuefacta, complures extra auditum citharae in ambitu 
collocandos curavit, oriente vesaniae strepitu fores irrumpere ereptamque manibus suis citharam capiti illidere 
iussos, ne ulterior eius modulatio supervenientes quoque mente captos efficeret. [7] Monuit quoque praesto esse, qui 
furentium vesaniae valenter occurrerent, ne lymphantes, dementia in rixam versa, mutuis se ipsos viribus 
interimerent.  
 
Dan 12.6.2 (p. 336,8 )  
[1] Obtemperatum consilio est. [2] Igitur armis domo egestis claustrorumque custodia obseratis, fidibus operam dare 
exorsus, inusitatae severitatis musam edidit. [3] Cuius prima specie praesentes veluti maestitia ac stupore complevit. 
[4] Qui postmodum ad petulantiorem mentis statum vegetioribus lyrae sonis adducti, iocabundis corporum motibus 
gestiendo dolorem plausu permutare coeperunt. [5] Postremo ad rabiem et temeritatem usque modis acrioribus 
incitati, captum amentia spiritum clamoribus prodiderunt. [6] Ita animorum habitus modorum varietas inflectebat. [7] 
Igitur qui in atrio melodiae expertes constiterant, regem cum admissis dementire cognoscunt irruptaque aede 
furentem complexi comprehensum continere nequibant. [8] Quippe nimio captu furoris instinctus eorum se valide 
complexibus eruebat; naturae siquidem eius vires etiam rabies cumulabat. [9] Victo itaque colluctantium robore, 
procursum nactus, convulsis regiae foribus arreptoque ense, quattuor militum continendi eius gratia propius 
accedentium necem peregit. [10] Ad ultimum pulvinarium mole, quae undique a satellitibus congerebantur, obrutus, 
magno cum omnium periculo comprehenditur. [11] Ubi vero mente constitit, laesae primum militiae iusta 
persolvit.234 
 

     Skriftkällor med hänvisningar till musik, instrument och musiker kan även sökas i andra typer 

av handskrifter som lagar, domstolsprotokoll och räkenskapsböcker.235 Troligtvis finns det fler, i 

synnerhet medeltida, textkällor att hämta material om stränginstrumentspel från. 

                                                 
233 Min översättning efter danskan. Saxo, 1999b, s 99f. 
234 Saxo Grammaticus: Gesta Danorum. 
http://www.kb.dk/elib/lit/dan/saxo/lat/or.dsr/index.htm (12 sept 05) 
235 De ofta citerade svenska medeltida lagarna där lekare nämns har möjligtvis utomnordiska förlagor. Nilsson, 
1994a, s 140. Nilsson, 1994c, s 57. 
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2.4 Musikmotiv i skriftliga källor 

Jag har funnit fem typer av musikmotiv i texterna: skrönor och sagobetonade motiv, 

musikpåverkan, instrument som metafor, samtida musicerande och musikinstrument som attribut. 

I några fall kan gränserna mellan de olika motiven vara flytande eller samma beskrivna situation 

ingå i flera av indelningarna. 

      Skrönor och de sagobetonade motiven är vanliga när musicerande omnämns i berättelserna. 

Grunden för att ett motiv i en skröna ska vara intressant för en åhörare är möjligheten att motivet 

är sant eller sannolikt. I två av de isländska sagorna, Bosasagan och Ragnar Lodbroks saga 

berättas om människor som göms i klanglådan på harporna, i det ena fallet en vuxen kvinna i det 

andra ett barn. Jämförelser med dessa motiv kan göras med de i Bilaga 1 omnämnda tre bevarade 

skotsk-irländska harpor daterade till 1300-1500-tal med relativt stor klanglåda, kanske är de stora 

nog att gömma ett barn. Att barn gömdes i harpan får dock räknas till skrönorna. Storleken på 

Bosasagans harpa som kan rymma en vuxen man verkar ytterst osannolik liksom det mesta av 

beskrivningarna av musikens verkan i Bosasagan. I flera av de isländska sagorna förvaras 

föremål i harporna. För mig förefaller det inte orimligt att en spelman på resa förvarade föremål i 

harpans klanglåda för att minska packningens volym. Många av motiven som handlar om 

musikpåverkan kan räknas till skrönorna. 

     Sagobetonad musikpåverkan på omgivningen med ormar som somnar, taksparrar som brister 

och föremål som dansar finns i flera av sagorna. Sägner där en spelman tvingar föremål och 

människor att dansa är vanliga i nordisk berättartradition.236 Besläktat med den påverkan musik 

har på föremål är den påverkan musiken har på människor. Ett vanligt motiv i dessa texter är 

exekutörens medvetna påverkan av omgivningen, spelmannen får barn att sluta gråta och vuxna 

människor att somna eller gå bärsärkagång med sitt val av melodier. Det finns drag av både 

musik av terapeutisk natur och musik som ett djävulskt tvång och mycket av denna 

musikpåverkan kan nog tveklöst räknas till skrönorna. Musikpåverkan i myter och sagor är vanlig 

inte bara i nordisk tradition, jämför till exempel med Davids harpspel för Saul, Orfeus lyrspel i 

underjorden och sirenernas sång i Odysses. Även musikpåverkan som inte är magisk, musik som 

lockar fram känslor hos åhörarna, förekommer i sagorna. 

                                                 
236 Norlind, 1911, s 120-148. De flesta av Norlinds källor är dock yngre. 
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     Instrumentet som metafor finns i Beowulf, där ”harpan som tystnat” symboliserar död eller 

förändring, ett motiv som inte verkar finnas i de isländska sagorna. Det nämns tre gånger i den 

senare delen av Beowulf.237  

     Är det möjligt att dra slutsatser om samtidens musicerande från dessa textkällor? I flera av 

texterna berättas om underhållning av gäster i hallen. Berättande av historier eller diktande 

omnämns i samband med harpspel, osäkert är dock om det är kombinerat reciterande eller 

sjungande till harpspel eller om det är underhållning som framfördes vid samma tillfällen.238 Det 

beskrivs två typer av harpspelare, dels den kringresande berättaren och spelmannen, dels den 

välutbildade högreståndsmannen. Ibland kan de vara kombinerade i samma person. I Norna-Gäst 

uppges även två titlar på musikstycken som verkar ha varit instrumentalstycken och i Bosasagan 

nämns ett flertal musikstycken, några även med vilken verkan de har på omgivningen. De flesta 

av de isländska sagorna beskriver en forntida eller mytisk-sagobetonad miljö vilket gör att de 

som samtidsdokument kan betraktas som tveksamma. Harpan ingår ofta tillsammans med andra 

stränginstrument i de instrumentuppräkningar som var vanliga i medeltida textkällor. Dessa 

uppräkningar kan ha annan funktion än att visa verkliga ensembler till exempel som 

berättarteknisk formel. 

     Instrumentet som attribut för igenkänning är kanske mest frekvent i bildkällorna och kommer 

att behandlas i nästa kapitel. Men även i texter kan harpan vara ett attribut eller symbol till 

exempel för en kringresande skald eller för högreståndspersoner. 

 

2.5 Sammanfattning 

     Det är mycket få av textkällorna som är både vikingatida och handlar om stränginstrument. I 

flera fall kan texter vara äldre nedtecknad muntlig tradition, men jag anser att det är omöjligt att 

bedöma enskilda motivs ålder före nedtecknandet. Många av de handskrifter som finns bevarade 

är avskrifter av äldre ej bevarade handskrifter vilket gör att det är svårt att ange enskilda sagors 

ålder. 

     De äldre antika texterna handlar mycket sällan om Norden och aldrig i kombination med 

stränginstrumentmusicerande. Jag är tveksam till att använda dessa texter generellt för hela det 

                                                 
237 Motsvarande metaforer finns i Gamla Testamentet. Se till exempel Jesaja 24:8.  
Hänvisningen som Hopkins gör till Den andra grammatiska avhandlingen där harpan omnämns som metafor vore 
intressant att undersöka närmare. GMO, Hopkins: Iceland 3. Indigenous instruments.  
238 De Geer refererar diskussionen om recitation och sång till harpspel. De Geer, 1985, s 215 ff. Se även Jónsson, 
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germanska språkområdet, och jag är mycket tveksam till att använda dem som källa till 

vikingatida musik. 

     Beowulf och Widsith anser jag endast med försiktighet kan användas som källor till nordisk 

musik, eftersom de endast är bevarade på fornengelska. Nordbor koloniserade visserligen en stor 

del av de Brittiska öarna från ungefär 800-talet till mitten av 1000-talet, så nedtecknandet av 

dessa två verk kan ha skett när kontakter mellan Norden och Brittiska öarna var täta. Beowulf 

utspelar sig i nordisk miljö men eftersom de troligtvis riktade sig till en fornengelsk publik är det 

svårt att tolka den som en källa till verkligt musicerande i Norden. Jag ser även en svårighet att 

tolka musikmotiv i en hjältedikt som källa till verkligt musicerande. Detta fornengelska verk kan 

möjligtvis vara en källa till nordiskt musicerande under vikingatiden, men kan även vara en källa 

som inte har med nordiskt musicerande alls att göra. 

     I Ibn Fadlans krönika är det svårt att bedöma vilket folkslag textens ”rus” egentligen beskriver 

och vilka seder begravningen beskriver eftersom det endast finns ett troligt lyrfynd, ett stall från 

Broa på Gotland, från en grav från nordiskt område som jämförelsematerial.239  

     De för nordisk forntid ofta använda isländska sagorna är nedtecknade från 1100-talet och 

framåt. Enskilda motiv från muntlig tradition anser jag alltför osäkert för att bygga teorier om 

verkligt musicerande på. De flesta av dessa sagor utspelar sig i en obestämd forntid vilket gör att 

harpspelet endast indirekt har en koppling till det verkliga musicerandet. Det kan vara möjligt att 

harpspel eller musikmagi ingick i en berättarteknisk formel. Harpan kan även vara ett 

högreståndsattribut som ingick i berättandet. De enda skalder som beskriver sin samtid och sitt 

harpspel är Rognvald Kali i Orkneyinga saga från 1100-talet och biskop Patrik på 1000-talet men 

även dessa verk har en skönlitterär prägel. Många av de isländska sagorna som utspelar sig i 

forntid är utan tvekan påverkade av kontinental litteratur och av kristendomen. Det är osäkert om 

även musikmotiven är det. Men det går inte att bortse ifrån att harpan är det vanligast 

förekommande musikinstrument som nämns i de isländska sagorna. Frånvaron av harpa i den 

samgermanska Didrik av Berns Sigurdssaga och i Nibelungenlied tyder på att harpmotivet i 

Gunnar i ormgropen är en nordisk tilldiktning. Jag kommer att behandla den nordiska traditionen 

av detta motiv i nästa avdelning som handlar om ikonografi. 

                                                                                                                                                              
1907/8. 
239 Övriga lyrfynd från nordiskt område som har kända fyndplatser kommer inte från gravar. 
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3 Ikonografi 
3.1 Introduktion 

Från Norden bedrevs handel över haven under bronsålder och järnålder, och nordbor deltog i de 

folkvandringar som pågick i Europa under folkvandringstiden som pågick ungefär mellan år 370 

och 600. Bland möjliga folkvandringar från Norden är de tidigare nämnda vandringarna från 

Skandinavien till Burgund samt anglosachsarnas invandring till England från Jylland och 

Sachsen på 400-talet.240 Kontakterna med andra länder var med andra ord täta även före 

plundringstågen som började vid 700-talets slut. Förutom plundringstågen bedrevs under 

vikingatiden även fredlig handel och kolonisering och en kulturell påverkan inom Norden och 

mellan Norden och utomnordiska områden bör ha skett. Troligtvis kände de till kulturyttringar i 

andra områden än sina egna även om det inte fanns en gemensam kultur. Det samgermanska 

stoffet som använts i många av de isländska sagorna och den samgermanska religiösa mytologin 

tyder på att vissa delar av den gemensamma kulturen var spridd över hela Norden.  

     På 500-talet började de Brittiska öarna att kristnas. Den irländska kyrkan var mycket stabil 

och ön Iona var ett viktigt iriskt missionssäte från 500-talet. Norden hörde formellt till 

ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremen fram till 1100-talet och missionärer från tyskt område var 

verksamma i Norden från 800-talet. Även missionärer från brittiskt område var verksamma 

framförallt i Norge och Danmark. Norden kristnades sent jämfört med övriga Europa. Island 

kristnades officiellt år 1000 genom ett beslut på alltinget även om det mesta tyder på att 

fornnordisk religion levde kvar parallellt med den kristna tron. Övriga Norden har inte ett bestämt 

år för sitt kristnande utan det pågick under längre tid, inskriptioner i Norge och Danmark ger 

bestämda årtal och vem som är ansvarig för kristnandet men kan anses vara del av 

missionerandets mytbildning. Lund blev ärkebiskopsdöme för Norden år 1103 eller 1104.241  

     Med kristnandet följde förutom kristendomens skrifter även musiken och bildvärlden. Skrifter 

med avbildade instrument och noter spreds till Norden, konstnärer från andra länder smyckade ut 

nordiska kyrkor, kyrkliga inventarier importerades och under mitten av 1400-talet började tryckta 

skrifter och bilder spridas.  

                                                 
240 Härd, 1993, s 11. Isakson & Cohat, 1992, s 54. NE, Harrison: Folkvandringstiden. 
241 Nilsson, 1998, passim. 
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     Hur mycket påverkades den nordiska musikbildvärlden av den kristna kyrkan? Finns det en 

förkristen bildvärld med anknytning till musik? Finns det ett samband mellan musikikonografi 

och musikutövande i Norden? 

 

3.2 Äldre avbildningar av musikinstrument 

I Norden finns avbildningar av musikinstrument före 800-talet bevarade på hällristningar och 

bildstenar. De enda avbildningarna som med säkerhet kan tolkas som musikinstrument är lurarna 

och de bekräftas genom arkeologiska fynd. På sten 8 i Kiviksgraven i Skåne och på en ristning i 

Brastad i Bohuslän har föremål i bilderna tolkats som möjliga lyror.242 Cajsa Lund diskuterar i 

Bevarade bildframställningar med musikinstrument från det förhistoriska Sverige problemen 

med tolkningar av hällristningar. Hon anser att materialet bör undersökas av musikarkeologer 

men ser svårigheter med att tolka bilderna eftersom det är alltför lätt att tolka avbildningar som 

instrument utan att kunna sätta in dem i sitt rätta sammanhang.243  

     Bildstenen i Lärbo, Källstäde på Gotland från 500-talet har sannolikt en lyra avbildad.244 

Lyran på avbildningen liknar de lyror som återfunnits i germanska gravar från 500-700-tal. 

245 

 

     På brittiska öarna finns relativt många bildstenar med stränginstrumentavbildningar. De äldsta 

avbildade trekantiga ramharporna på nordvästeuropeiskt område finns på piktiska bildstenar, 

daterade från 700-talet till 900-talet.246 Bildstenar och utsmyckningar daterade från 800-talet i 

                                                 
242 De Geer, 1985, s 34. Lund 1977, s 3. Lund, 1978, s 6. Lund har även gjort ett studium av hällristningar för att se 
hur många möjliga instrument hon hittat. Hon redovisar att från 93 undersökta ristningar från Bottna socken i 
Bohuslän finns 27 möjliga instrument, varav 7 möjliga lyrinstrument. Lund, 1977, s 6. 
243 Lund, 1977, s 6f 
244 Lund, 1977, s 4. Henschen-Nyman, 1980, s 8f. Lund anger i en artikel från 1978 ”(…) kan med tvekan tolkas som 
ett lyrinstrument, möjligen stråkharpa”. Lund, 1978, s 6. De flesta forskare anser att stråken började användas i 
Europa tidigast på 800-talet. Sachs, 1978, s 226. GMO, Bruce-Mitford: Rotte (ii).Se även Homo-Lechner, 1996, s 
97f. 
245 Lyran från Lärbro, Källstäde. Bild från Lund, 1984, s 23. 
246 Taylor nämner 12 pikto-skotska harpor (frame harps) daterade mellan 700-900-tal. Taylor anger att om bildstenen 
i Nigg är rätt daterad, från 700-talets senare del, är det den äldsta avbildningen i norra Europa. GMO, Taylor: Harp 
V,1. Enligt en muntlig uppgift från Taylor är det möjligt att tolka flera av dessa avbildningar som andra motiv än 
harpor. (12 april 06). Sanger & Kinnaird nämner 6 st harpor, Sanger & Kinnaird 1992, s 14ff, s 29f. De Geer nämner 
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kyrkor på Irland och Iona avbildar fyrkantiga ramharpor eller rottor.247 Yngre iriska källor visar 

även trekantiga ramharpor.248 En möjlig rundlyra finns avbildad på en bildsten från 800-talet i 

Masham, Yorkshire.249  

     Några få importföremål med stränginstrumentavbildningar har återfunnits i arkeologiska 

utgrävningar. En lyra avbildad på en möjligtvis koptisk bronsskål daterad 400-800-tal är funnen i 

Kent.250 Ett grekiskt mynt från äldre järnålder med avbildade lyror påträffades på Gotland 

1870.251 Lyrmotiv med uppenbart grekiskt ursprung finns på mynt som är myntade i andra delar 

av Europa.252 Instrumentavbildningar som dessa spreds troligtvis i Europa utan att ha en lokal 

förankring till musicerande. Troligtvis finns fler föremål med instrumentavbildningar som ännu 

inte betraktats som musikvetenskapligt intressanta på museer. 

3.2.1 En vikingatida stränginstrumentavbildning 

Ett stenkors kallat Mal Lumkun Cross eller Kirk Michael 104 på Isle of Man har en bild av en 

harpspelande man.253 Stenen är från 1000-talet och troligtvis av nordisk tillverkning. 

Avbildningen föreställer en sittande instrumentspelare hållande med en hand på varje sida om 

instrumentet som är en fyra- eller sexsträngad harpa eller möjligtvis rotta. Bland tolkningar har 

föreslagits att bilden föreställer Eggder ur Voluspá, men det är troligtvis David som avbildats.254 

Detta stenkors har den enda vikingatida stränginstrumentavbildningen med nordisk anknytning. 

                                                                                                                                                              
5 st. De Geer, 1985, s 50-57. Rensch nämner 6 st, Rensch, 1989, s 40ff. Pikter är romarnas namn på folkslag på 
skotskt område. På 800-talet uppgick pikternas område i det gaeliska riket Dalriada. NE, Okänd författare: Pikter. 
Pikterna har enligt Sanger & Kinnaird kristnats på 500-talet. Alla bildstenarna med harpinstrument har även kristna 
motiv, men Sanger & Kinnaird framhäver deras särställning och att de avspeglar piktiska hedniska förhållanden. De 
driver även tesen att trekantsramharpan har spritts från pikterna eller andra stammar i Skottland till övriga Europa. 
Sanger & Kinnaird, 1992, s 20. Rimmer daterar möjligtvis den tidigaste piktiska harpavbildningen till 800-talet. Hon 
omnämner fem skotska avbildningar. Rimmer, 1977, s 15f. 
247 Rench daterar den tidigaste bildstenen till 700-tal. Rensch, 1989, s 36ff. Sanger & Kinnaird, 1992, s 13f, s 17f, s 
29f. De Geer, 1985, s 50-57. Sanger & Kinnaird påpekar att lyror och tiompán är frekvent avbildade på iriska kristna 
stenkors. Sanger & Kinnaird, 1992, s 20. 
248 De Geer, 1985, s 38ff. Sanger & Kinnaird, 1992, s 17f.  
249 Möjligtvis avbildar denna sten både en harpa och en rundlyra. De Geer, 1985, s 56. Sanger & Kinnaird, 1992, s 
41. 
250 Panum nämner keramik funnen i Ungern på gränsen till Trakien. Panum, 1915, s 81. De Geer nämner flera 
föremål bl a avbildade lyror på keramik med grekisk påverkan från yngre bronsålder men inte fyndplats. De Geer, 
1985, s 34. Bruce-Mitford nämner Sopronfyndet samt ett österrikiskt fynd från tidig järnålder. GMO, Bruce-Mitford: 
Rotta,(ii). 
251 Lund, 1977, s 2. 
252 Rimmer, 1977, s 10. 
253 Kirk Michael 104, Mal Lumkun Cross. Kermode, 1994, s 196f. Plate 104A. 
254 Kermode, 1994, s 197. Rensch, 1989, s 40. 
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Avbildningen kan emellertid ha påverkats av stränginstrumentavbildningarna från piktiskt, 

irländskt och skotskt område nämnda ovan. 

255 

 

3.3 Gunnar i ormgropen – ett hedniskt eller kristet musikmotiv? 

Eftersom de isländska varianterna av Sigurdsagan utspelar sig i en obestämd forntid har de ofta 

under 1900-talet använts för att illustrera den nordiska hedniska forntiden. I detta avsnitt har jag 

bland annat undersökt hur motiven kan ha använts inom hednisk och kristen tradition under 

medeltiden. 

     Bildmotiv ur Sigurdsagan har återfunnits på svenskt, norskt, danskt, brittiskt och ryskt 

område.256 Av de tidigaste bilderna från 1000-talet på runstenar och ristningar i berg föreställer de 

flesta Fafnesdråpet och andra motiv ur den första delen av sagan.257 De flesta eller alla 

avbildningar av motiv ur Sigurdsagan är från kristen kontext.258 Framförallt under 1900-talets 

början hade många forskare förkärlek för att tolka en bunden man eller en man omgiven av ormar 

som Gunnar i ormgropen men många av dessa tolkningar har senare ifrågasatts. Kriterierna för att 

tolka bilden som Gunnar att motivet är en bunden man omgiven av ormar, med eller utan harpa. 

Jag anser att om det inte finns någon harpa är det nödvändigt med andra motiv ur Sigurdsagan för 

identifiering.259  

                                                 
255 Kirk Michael 104. Bild från Kermode, 1994, Pl. LIV, 104A. 
256 Det ryska fyndet är ett lösfynd, en dekorerad yxa, alla andra fynd har kunnat kopplats till platsen där de 
återfunnits. Blindheim har en översikt över de 41 kända och möjliga avbildningarna. Blindheim 1973, s 9. Blindheim 
har inte med de gotländska bildstenarna som ibland tolkas att med motiv ur Sigurdsagan. 
257 Jag har inte funnit någon jämförelse med Nibelungenlied eller avbildningar som inte har någon koppling till 
nordisk kultur. Blindheim avfärdar en bild i Nordspanien som Sigurdsmotiv. Blindheim 1973, s 7. 
258 Nordanskog, 2003, s 22. 
259 Johansson ger kriterierna för Gunnar: ormarna och harpan. Johansson, 1976, s 2. Jag anser att i de fall en harpa 
saknas på avbildningen behövs även andra motiv ur Sigurdsagan för en säker identifiering av motivet. Nordanskog 
diskuterar och refererar tolkningar och tolkningsproblem av ikonografiska motiv. Bland annat om hur bilder tolkas 
som illustration till kända litterära texter. Nordanskog, 2003, s 22ff. 
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     Av Gunnar i ormgropen finns nio säkra avbildningar, varav åtta med instrument, den tidigaste 

med instrument är daterad till 1100-talet. Alla avbildningar med instrument finns på norsk-

svenskt område som under föremålens tillverkningstid tillhörde norsk kultursfär. Den enda säkert 

identifierade Gunnar i ormgropen utan harpa finns på Isle of Man, som formellt hörde till Norge 

från 1000-talet fram till år 1266.260  

     Sigurdsagan och dess bildvärld kan ha fyllt en särskild funktion i kristnandet eftersom de 

flesta identifierade avbildningarna av Gunnar återfinns på kristna kyrkliga portaler och 

inventarier. De flesta av de här diskuterade avbildningarna är tillkomna då den kristna tron bör ha 

varit relativt etablerad. 

     Sigurdsagan kan ha använts som en överförd symbol för kristen tro. Det vill säga lokala 

legender och traditioner användes som ett sätt att förankra den nya kristna tron. Flera delar ur 

Sigurdsagan kan ha använts teologiskt som till exempel Sigurds kamp med draken. Draken skulle 

då symbolisera den hedniska tron som besegras av kristendomen.261 Delmotivet med Gunnar i 

ormgropen kan enligt denna teori användas teologiskt. En möjlighet är att den kontinentalt 

använda Orfeus med lyran som symbol för Kristus kan ha överförs på Gunnar med harpan som 

nordisk symbol.262 Det är även möjligt att Sigurdsagan och dess symbolvärld nådde Norden först 

med kristnandet.263 

     Avbildningen av Gunnar och ormgropen på kyrkliga inventarier och portaler kan även ha 

symboliserat förkristen religion, som symbol för den hedniska arvsynden som människan befrias 

ifrån genom dopet i funten eller inträdet i kyrkan.264 Även den hedniska ormgropen som straff 

kan ha en motsvarighet i den kristna pinogropen i helvetet.265 Gunnars död skulle möjligtvis visa 

straffet om man inte tog till sig det kristna budskapet.266 

     Bilderna kan ha använts politiskt genom att visa den norska kungaättens ärevördiga historia 

samt legitimera kungahusets makt genom att visa släktskapen med hjältarna som avbildas.267 

                                                 
260 NE, Okänd författare: Isle of man. 
261 Staecker, 2004, s 67f. 
262 Se även Johansson och där anförd litteratur. Johansson, 1976, s 6. 
263 Blindheim, 1973, s 23. 
264 Johansson, 1976, s 6. 
265 Johansson, 1976, s 6. 
266 Nordanskog, 2003, s 25. 
267 Staecker, 2004, s 68f. 



 69 

Avbildningarna behöver inte ha någon teologisk innebörd, möjligtvis hade utsmyckningarna 

sekulära förlagor till exempel från stormanshallar.268 

     Eftersom det inte var något problem att teckna ned och använda hedniska skalder, nordiska 

och antika, i kyrklig undervisning kanske inte heller avbildningar sågs som ett teologiskt 

problem. Intresse för den nordiska mytvärlden och historien kanske inte enbart bestod av 

nedtecknande av texter. Möjligtvis behövde dessa bilder under sin tillkomsttid vare sig tolkas 

som hedniska eller kristna.269 

     Det finns även andra möjliga antika ikonografiska förebilder än Orfeus: Apollon och 

Amphion avbildas ofta med lyror och det finns ett flertal berättelser om deras lyrspel.270 Även 

avbildningar av David kan ha varit förebild. En bildmässig eller teologisk koppling mellan 

Gunnar i ormgropen och avbildningar av ”den bundne djävulen” är även möjlig.271 

     Ormmotiv var vanliga motiv litterärt och ikonografiskt och strider mot drakar eller ormar 

ingår i många av hjältesagorna.272 I dessa kan ormarna symbolisera ondskan och fienden eller 

ljusets kamp mot onda makter.273 Den äldsta källan till ormgrop som straff är troligtvis 

Atlakvida.274 Men ormmotiv är inte enbart symbol för ondska, de kan även symbolisera krafter 

som är starkare än människan där människans kamp mot ormarna symboliserar kampen mot 

ödet.275 Det finns även litterära traditioner från grekiska antiken och främre Asien om ormar som 

snarare betraktas som lyckosymboler och även yngre nedtecknade sägner berättar om hus- eller 

tomtormar som skall behandlas väl.276 I antika källor finns även ormar som symbol för läkekonst 

                                                 
268 Nordanskog, 2003, s 26f. 
269 Nordanskog, 2003, s 28ff. Nordanskog redovisar många av dessa teorier i sin artikel. Även hans kommande 
avhandling ”Vägen ut ur Midgård - förkristna element i Skandinaviens romanska kyrkportar” kommer troligtvis att 
behandla dessa frågor. 
270 Hjortsø, 1984, s 52f, s 65ff, s 72f, s 136, s 192. 
271 Horneij återger en bild ur Geronaapokalypsen daterad till 975 med den bundne djävulen och en orm samt en bild 
ur ur Bambergapokalypsen daterad till 1000-talet med den bundne djävulen fastbunden vid en orm. Bilderna visar 
likheter med Gunnarsmotviet genom fjättrorna och ormmotivet. Horneij, 1991, s 137f. Apokalypserna är illustrerade 
handskrifter med Uppenbarelseboken. 
272 Dahlström, 2002, passim. Se även Johannes uppenbarelse 12:9. ”Och den store draken, den gamle ormen, blev 
nedkastad, han som kallas Djävul eller Satan(…)” Ordet drake kommer från grekiska drakon och betyder orm. 
Betydelsen är att blicka skarpt och syftar förmodligen på att ormen inte har rörliga ögonlock. Lindorm har ibland 
använts i nordiska sagor för drake. Dahlström, 2002, s 26. 
273 Hauglid, 1973, s 224. 
274 KLNM, Holtsmark: Ormer, s 2. Holtsmark anger även tre olika typer av orm, 1. real orm, 2. ord för drake, 3. ord 
eller symbol för djävulen eller hans redskap. Jag anser att vissa motiv saknas i denna uppdelning till exempel de 
ormar som omtalas som lyckosymbol. Rosendahl, 1992, s 334. KLNM, Holtsmark: Ormer, s 1. 
275 Broby-Johansen, 1972, s 162. 
276 KLNM, Bø: Ormkult, s 8ff. 
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och kan även ha haft samband med falloskult.277 Ormamuletter har använts som lyckosymbol 

under vikingatiden.278 Ormar har som synes haft många olika typer av symbolik under vikingatid 

och medeltid, det är även möjligt att den antika symboliken var känd även i Norden. 

Djurornament är vanliga på musikinstrument även från antik tid och flera av de arkeologiska 

fynden och bevarade instrumenten från medeltiden kan ha ormutsmyckningar.279  

     Av de åtta säkra avbildningarna av Gunnar i ormgropen med instrument är fem av 

instrumenten avbildade som lyror och tre som ramharpor. Tolkningen av ordet ”harpa” i sagan 

har tolkas både som harpinstrument och lyrinstrument. Det vill säga Gunnars harpa avbildades 

under 1100-1400-tal som lyrinstrument och som harpinstrument i ett relativt begränsat norsk-

svenskt område. Det verkar inte finnas någon geografisk eller tidsmässig skillnad viken typ av 

instrument som avbildats, med undantaget att den tidigaste avbildningen, som är daterad minst 

hundra år tidigare än de övriga, är en rundlyra. Några av dessa bilder förefaller vara avbildningar 

av existerande instrument, andra visar idéen eller grundformen av instrumentet. Det är möjligt att 

vissa av avbildningarna har haft samma förebild, är gjorda av samma konstnär eller haft en av de 

andra bilderna som förlaga. Intressant är att den äldsta bilden, på dopfunten från Norum, är gjord 

tidigare än de äldsta bevarade handskrifterna vilket visar att musikmotivet var känt och indiktat i 

Sigurdsagan under 1100-talet. Övriga avbildningar är ungefär samtida med de äldsta 

handskrifterna.280  

     Alla lyravbildningar med Gunnarsmotivet har en åttformad lyra, på de flesta avbildningarna 

har armarna liknande form vilket gör att det går att urskilja en karaktäristiskt mittöppning. Tre av 

lyravbildningarna har ett böjt ok och två har ett rakt ok. På flera av instrumenten går det att 

urskilja en knapp på ena kortsidan av instrumentet, på vissa avbildningar på båda kortsidorna. 

Det kan även vara den knapp som stränghållaren fästs i. Liknande knappar på den undre 

kortsidan av instrument finns på lyran från grav 31 i Oberflacht daterad till 600-tal, lyran från 

                                                 
277 Stolt, 1997, s 36. 
278 Rosendahl, 1992, s 334. 
279 Lawson, 1980, s 41-50. Stallet från Concerveux kan möjligen ha ormutsmyckning liksom en eller möjligtvis flera 
av de bevarade skotsk-irländska harporna och möjligtvis ett av gusliinstrumenten från Novgorod. Om beslagen med 
fågelutsmyckning på Sutton Hoolyran och Taplowlyran skriver Lawson att de möjligtvis kan vara Hugin och Munin, 
de skulle kunna symbolisera bardens uppdrag att samla nyheter och information. Lawson, 1980, s 50. Möjligtvis har 
stämskruven från York fågelhuvudmotiv. (Bilaga 1, nr 105.)  
280 De äldsta säkert identifierade ristningarna från 1000-talet har andra motiv ur Sigurdsagan som Fafnesdråpet, 
Blindheim, 1973, s 9. 
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grav 84 i Oberflacht daterad till 500-600-tal samt 1200-1300-talslyran från Kravik.281 

Utsmyckningen på ena kortsidan på instrumenten kan tolkas som hopsamling av strängar eller en 

kronliknande utsmyckning.282 På lyravbildningen från Hylestad förefaller det som om strängarna 

träs igenom instrumentet liksom på den bevarade lyran från Kravik. Antalet strängar är för det 

mesta omöjligt att urskilja, på två av instrumenten förefaller de ha ungefär tio till tolv strängar, på 

ett instrument täcker strängarna hela hålet i mitten. Lyran på dryckeshornet från Mo som tycks ha 

tio strängar har även sex stycken prickar som förefaller vara stämskruvar. Antalet strängar 

avspeglar inte nödvändigtvis det verkliga förhållandet hos instrumentet utan kan ha en teologisk 

förklaring.283 Rundlyran formad som en åtta finns avbildad i sydtyska skrifter. 284 

     Harpavbildningarna i Uvdal och Kravik anges likna varandra men det är osäkert om samma 

drakmotiv finns avbildat på Kraviksportalen.285 Norumsfunten visar en tydlig harpa av romansk 

typ där de olika delarna på instrumentet är tydligt urskiljbara.  

     De nedanstående åtta avbildningarna är alla bekräftade avbildningar av motivet med Gunnar i 

ormgropen med harpa. 

     Hylestadsportalen har en rundlyra i åttform, möjligtvis med stall och stränghållare. 

Instrumentet har ca 12 strängar som förefaller att träs igenom instrumentet.286 Ser ut att ha 

knappar på kortsidorna av instrumentet. Knappen på undersidan troligtvis för att fästa 

stränghållaren. Knappen på ovansidan har okänd funktion eller är en utsmyckning.  

Föremål  Stavkyrkoportal287 
Var  Hylestads kyrka, Setesdal, Norge288  
Nuvarande plats Universitetets oldsaksamling, Oslo. Inventarienummer: C4321. 
Datering   Rosendahl, 1992, ca 1200. Hauglid, 1973, tidigt 1200-tal. Blindheim, 1973, ca 1200. 
Material  trä, furu 
Motiv  Sigurdsscener i medaljonger, Gunnar i ormgropen 
Instrumentbeskrivning Rundlyra 

                                                 
281 Bruce-Mitford, M. & Bruce-Mitford, R., 1983, s 686, s 695f. (Bilaga 1, nr 34, 35, 44) 
282 Johansson, 1976, s 4. 
283 van Schaik, 1992, s 76ff. Van Schaiks text handlar inte specifikt om avbildningar av Gunnar. 
284 Panum anger en 1100-talshandskrift som nu finns i München, samt ett 1100-talsaltare i Wien och hon presenterar 
även ett par liknande instrument men inte med lika tydlig åttform. Panum, 1915, s 82f. M. Bruce-Mitford och R. 
Bruce-Mitford anger handskrifter från 900-talet, 1000-1100-talet från Allerheiligenberg och 1100-tals handskrifter 
från St Gall. Bruce-Mitford, M. & Bruce-Mitford, R. 1983, s 684f. M. och R. Bruce-Mitford anger att lyran från 
Cologne, (Bilaga 1, nr 36), har en liknande åttform som i de tyska handskrifterna. De tar inte upp 
Gunnarsavbildningarna som jämförelse. 
285 Johansson anger att portalen i Kravik är en ”förenklad spegelvänd upplaga av Uvdalsportalen”. Johansson, 1976, 
s 5.  
286 På Kravikslyran från 1200-1300-talet förefaller strängarna ha trätts igenom instrumentet. Bruce-Mitford, M. & 
Bruce-Mitford, R., 1983, s 691. Figure 504c.  
287 Enligt Hauglid är det samma konstnär som gjort Austads och Hylestads portaler. Hauglid, 1973, s 228. 
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  289 

 

     Uvdalsportalen har en harpa med ca 15 strängar. Den är utsmyckad med ett 

drakhuvudmotiv.290 Harpan har en tydlig ram och böjd pelare, klanglådan är liten och välvd. 

Föremål  Stavkyrkoportal 
Var  Uvdal kyrka, Numedal, Norge291  
Datering   Blindheim, 1973, 1200-tal. Hauglid, 1973, tidigt 1300-tal. 
Material  Trä 
Motiv  Gunnar i ormgropen, växtornamentik,  
Instrumentbeskrivning harpa 

 

  292 
 

     Austadsportalen har en rundlyra i åttform med många strängar som täcker hela instrumentets 

mitthål. Mitthålet har en ojämn åttform. Kronan på instrumentets övre kortsida kan tolkas som 

                                                                                                                                                              
288 Rosendahl, 1992, s 344, nr 44. Blindheim, 1973, s 9f. Hauglid, 1973, s 221, s 228. 
289 Bild från Hauglid, 1973, Pl. 197. 
290 Se avsnittet om ormar och drakar i 3.3 ovan. 
291 Blindheim, 1973, s 9, s 21. Hauglid, 1973, s 238. 
292 Bild från Hauglid, 1973, Pl. 211. 
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utsmyckning eller hopknytning av strängar men har okänd funktion. Instrumentet förefaller även 

att ha en liten knapp på kortsidan nedtill. Instrumentet har många strängar som täcker hela 

instrumentets mitthål. Mitthålet har en ojämn åttform. 

Föremål  Portal 
Var  Austad kirke, Setesdal, Norge293  
Nuvarande plats Universitetets oldsaksamling, Oslo 
Datering   Blindheim, 1973, 1200-tal. 
Material  Trä 
Motiv  Sigurdscener, Gunnar i ormgropen 
Instrumentbeskrivning rundlyra 

 

  294 

 

     Kraviksportalen har en ramharpa, möjligtvis lik harpan på Uvdalsportalen.295 Denna portal är 

den enda av de här behandlade som inte kommer från en kyrkobyggnad. På teckningen nedan, 

som tyvärr är den tydligaste jag funnit, tycks strängarna gå från klanglådan till pelaren. Om denna 

iakttagelse är riktig är instrumentet felaktigt avbildat. 

Föremål  Portal (Kraviksportalen) 
Var  Mellomkravik gård, Numedal, Norge (ingen kyrkobyggnad)296  
Datering   Blindheim, 1973, 1200-1300-tal. Hauglid, 1973, tidigt 1300-tal. 
Material  Trä 
Motiv  Gunnar i ormgropen, växtornamentik 
Instrumentbeskrivning harpa 

                                                 
293 Blindheim, 1973, s 9, s 20f. Hauglid, 1973, s 225ff. 
294 Bild från Hauglid, 1973, Pl. 201. 
295 Johansson, 1976, s 5. En tydligare bild eller teckning än de i Hauglid återgivna vore önskvärd. Hauglid, 1969, Pl. 
141. Hauglid, 1973, s 237, Bild 210. Enligt Hauglid är det olika konstnärer som gjort Uvdalsportalen och 
Kraviksportalen. Hauglid, 1973, s 238. 
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  297 

 

     Dopfunten från Näs kyrka har en harpa med ca 5 strängar. Det finns en tydlig avdelning 

mellan klangkroppen och skuldran och den har en böjd pelare, denna typ av instrument brukar 

benämnas romansk harpa. 

Föremål  Dopfunt 
Var  Näs kyrka, Jämtland (tidigare kallad Locknefunten)298  
Nuvarande plats Statens Historiska museum, Stockholm. Inventarienummer: 23002:5. 
Datering   Rosendahl, 1992, omkring år 1200. Blindheim, 1973, ca 1200-1300-tal. Hauglid, 

1973, 1200-tal.  
Material  trä, furu, troligtvis skandinavisk tillverkning  
Motiv  Växtornamentik, fabeldjur, Gunnar i ormgropen 
Instrumentbeskrivning harpa 

 

  299 

 

                                                                                                                                                              
296 Blindheim, 1973, s 9. Hauglid, 1973, s 237f. 
297 Illustration efter Nicolay Nicolaysen. Andersen, 2005.  
298 Blindheim, 1973, s 9. Rosendahl, 1992, s 346, nr 453. Hauglid, 1973, s 220, s 222. 
299 Bild efter Nilsson, 1994c, s 53. 
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     Dopfunten från Norums kyrka har en rundlyra i åttform. Instrumentet ser ut att ha en liten 

knapp eller krona på ena kortsidan, troligtvis övre kortsidan med tanke på mitthålets form. 

Mitthålet har åttform. Denna avbildning är den äldsta bevarade. 

Föremål  Dopfunt 
Var  Norums kyrka, Bohuslän, Sverige300  
Nuvarande plats Statens Historiska museum, Stockholm, inv nr SHM 1700 
Datering   Blindheim, 1973: 1100-tal  
Material  sten  
Motiv  Gunnar i ormgropen, runtext tolkad som ”Sven gjorde mig”. 
Instrumentbeskrivning rundlyra 

 

  301 

 

     Bänken från Heddals kyrka har en rundlyra i åttform. Mitthålet har åttform med rak kant mot 

oket. Instrumentet har rakt ok liksom hornet från Mo. Möjligtvis finns en knapp på undre 

kortsidan. 

Föremål  Bänk 
Var  Heddal kyrka, Telemark, Norge302  
Nuvarande plats Norskt folkemuseum, Oslo 
Datering   Blindheim, 1973, 1200-tal. Hauglid, 1973, 1300-tal. 
Material  Trä 
Motiv  Fabeldjur, växtornamentik, Gunnar i ormgropen 
Instrumentbeskrivning rundlyra 

 

                                                 
300 Blindheim, 1973, s 9, s 21. Hauglid, 1973, s 222. 
301 Bild funnen som lös kopia i bok. Jag kan bekräfta att bilden föreställer dopfunten på SHM eftersom jag studerat 
föremålet på plats. 
302 Blindheim, 1973, s 9, s 18. Hauglid, 1973, s 416. 
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  303 

 

      Dryckeshornet har en rundlyra med 6 fästen för strängar och ser ut att ha ca 10 strängar. 

Instrumentet har rakt ok som liknar avbildningen i Heddal, även mitthålet liknar Heddal men inte 

med lika tydlig åttform. Möjligtvis en knapp på undre kortsidan. Denna avbildning är troligtvis 

den yngsta. 

Föremål  Dryckeshorn 
Var  möjligtvis från Mo, Telemark, Norge304  
Nuvarande plats Vestagder Fylkesmuseum, Kristiansand 
Datering   Blindheim, 1973, 1300-1400-tal. Grieg, 1959, s 99, ca år 1300. 
Material  horn? 
Motiv  Ormmotiv, krigare - eventuellt motiv från Sigurdsagan, Gunnar i ormgropen. 
Instrumentbeskrivning  rundlyra 

 

  305 

 

     Det finns fyra bildstenar på Isle of Man med motiv ur Sigurdsagan. Bildstenen vid Kirk 

Andreas har troligtvis Gunnar som motiv men utan harpa, tolkningen grundar sig på att andra 

motiv ur Sigurdsagan är avbildade på samma sten.306 Fjättrorna runt fötterna har tolkats som en 

                                                 
303 Bild från Hauglid, 1973, Pl 366. 
304 Blindheim, 1973, s 9, s 21. Grieg, 1959, s 95-102. 
305 Bild från Grieg, 1959, s 96, fig. 5. 
306 Kermode, 1994, s 177f. Plate 95B. 
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stiliserad harpa.307 Jag är mycket tveksam till denna tolkning eftersom mannen även är fjättrad på 

liknande sätt runt armarna. En möjlighet är att det på Isle of Man har berättats varianter av 

Sigurdsagan där harpan inte är nämnd eller kanske harpdelen av legenden ännu inte var tilldiktad. 

Dateringen av bildstenen är troligtvis tidigt 1000-tal och den är samtida med Kirk 

Michaelavbildningen, nämnd i 3.2 ovan, vilket visar att harpinstrument var kända på Isle of Man. 

  308 

 

     Några av de bilder som ibland tolkats som Gunnar i ormgropen är diskuterade nedan. Det är 

bilder utan instrument, bilder som ursprungligen kan ha haft instrument samt bilder med 

eventuellt stiliserade instrument. De flesta av dessa bilder har även andra tolkningsmöjligheter. 

     En runsten från Västerljung, Sverige, har tolkats som Gunnar med harpa, men stenen är så 

svårt skadad att det är omöjligt att urskilja något instrument. Bilden är från 1000-talet. Mannen 

på bilden sitter på en stol möjligtvis omgiven av ormar och har armarna framsträckta vilket kan 

tyda på att han håller i ett föremål, möjligtvis en harpa.309  

                                                 
307 Johansson, 1976, s 3. Bildjämförelser kan göras med andra bilder av fjättrade män. Rosendahl, 1992, s 325. 
308 Bild från Kermode, 1994, Pl. XLV, 95B. 
309 Johansson, 1976, s 3, s 10. Kjellberg och Ling har en bild av runstenen och bildtexten ”På en runsten (...) en 
bildframställning med en sittande harpspelare som motiv.” Observera att författarna inte anger att det finns en harpa 
på bilden utan endast en harpspelare. Kjellberg och Ling, 1991, s 39, bild 2.2. En annan lösning har Allmo och 
Bergelt gjort, de har ritat till en harpa på bilden. Allmo & Bergelt, 1995, s 19. En bild ur Book of Kells från 800-talet 
har enligt Rench ibland tolkats som harpspelare. Mannen på bilden är omslingrad av ormar eller ormliknande 
utsmyckning och håller en hand framsträckt till bokstaven han illustrerar. Rench, 1989, s 33, bild 24. 
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  310 

 

     Ett motiv med eventuellt stiliserad harpa återfinns på tre spännen hittade på Gotland. 

Avbildningarna visar en man med vågiga linjer under fötterna, linjerna har tolkats som en 

stiliserad harpa. En orm förefaller komma ut ur mannens kropp. Spännena är daterade till 700-

800-tal och även andra motivtolkningar är möjliga.311 

     Dessa nedanstående motiv som ibland har tolkats som Gunnar i ormgropen är alla utan 

instrument. De flesta av dessa bilder har även andra tolkningar. 
Nes kirke  Norge 1100-tal otydlig bild, kanske inte Gunnar312 
Överhogdalsbonaden Sverige 800-1100-tal även andra tolkningar313 
Hunninge, Klinte, Gotland Sverige 700-800-tal även andra tolkningar314 
Osebergsvagnen Norge 834 troligtvis ej 315   
Stenkyrka, Smiss 1, Gotland Sverige 700-800-tal även andra tolkningar316 
Arde VIII, Gotland Sverige 700-800-tal även andra tolkningar317 
Lärbro St. Hammar, Gotland Sverige ? även andra tolkningar318 

                                                 
310 Bild från Kjellberg och Ling, 1991, s 39, bild 2.2. 
311 Johansson, 1976, s 3, s 10. Nerman, 1955. 
312 Blindheim, 1973, s 9, s 25. Kontakt med kyrkomusikern i Nes, Henrik Ødegaard gav följande svar: ”Bildet 
(relieffet) er veldig utydelig, og jeg kan ikke skimte noe instrument, og ikke noe særlig av Gunnar heller, forresten.” 
(mail 26 april 05) 
313 Geijer, 1980, s 284. Horneij, 1991, s 42, s 135ff. Blindheim, 1973, s 9, s 18. 
314 KLNM, Blindheim: Sagnmotiver i kunsten, s 664. Hagerman, 1999, s 15ff. Wilson, 1995, s 72. Johansson, 1976, s 
2. 
315 KLNM, Blindheim: Sagnmotiver i kunsten, s 664. Blindheim, 1973, s 7, s 9. Wilson, 1995, s 76. Johansson, 1976, 
s 2. Shetelig har tolkat motivet på Osebergsvagnen som Gunnar i ormgropen och redovisar Just Bings teorier om en 
möjlig nordisk variant av laokoongruppen. Scheteligs tolkning av en möjlig bildmässig likhet med laokoongruppen 
förefaller osannolik om han syftar på den antika skulpturgruppen, eftersom laokoongruppen under sen järnålder och 
medeltid ännu inte var återfunnen, samt att de flesta forskare idag anser att det är mycket tveksamt att motivet på 
Osebergsvagnen föreställer Gunnar. Shetelig menar att Gunnarsmotivet har antikt ursprung. Shetelig, 1931, s 222. 
NE, Okänd författare: Laokoongruppen.  
316 KLNM, Blindheim: Sagnmotiver i kunsten, s 664. Staecker, 2004, s 66f. 
317 KLNM, Blindheim: Sagnmotiver i kunsten, s 664. Wilson, 1995, s 69. Johansson, 1976, s 2. Staecker, 2004, s 
59ff. 
318 Staecker redovisar en teori om att Gunnar här skulle avbildas som hängd enligt Den grönländska sången om Atle. 
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Jurby    Isle of Man 1000-tal sammanblandning med andra motiv?319 
Blakerstolen, Gudbrandsdal Norge ? sammanblandning med andra motiv?320 
Bildsten, York  Storbritannien ca 700-tal? ej bekräftat motiv321 
 

      Bundna figurer är vanliga i anglo-skandinavisk konst och flera av de bundna män omgivna av 

ormar som tidigare tolkats som Gunnar har senare tolkats som Loke, Kristus eller den bundne 

djävulen.322 I flera fall, som på bonaden från Överhogdal och bildstenen från Hunninge, kan 

andra delmotiv tolkas som andra scener ur Sigurdsagan men även dessa tolkningar är omstridda. 

Värt att notera är att de flesta av dessa föremål är daterade före 1100-talet. Om någon eller några 

av dessa bilder föreställer Gunnar beror det möjligtvis på att de gjordes innan harpmotivet 

diktades in i sagan eller kanske på den geografiska spridningen av sagan. Det finns endast säkra 

avbildningar av Gunnar, harpa och ormgrop från norsk-svenskt område. Det finns inga säkra 

förkristna bilder av Gunnar. 

 

3.4 Musikikonografi i kyrkor 

Kyrkorna erbjuder ett enormt rikt musikikonografiskt material, tyvärr finns ännu ingen 

heltäckande undersökning från nordiskt område. De två verk som är publicerade täcker danskt 

och sydsvenskt område samt Uppland. De instrument som är utförda i annat material än 

kalkmåleri samt de instrument som finns på inventarier och gravstenar saknas i den danska 

undersökningen.323 Kanske ger dessa två undersökningar en missvisande bild av musikikonografi 

i resten av Norden men jag gör ändå en genomgång av motiv och vilken typ av instrument som 

avbildas, med betoning på motiv före år 1400. Den tidsmässiga avgränsningen är gjord dels för 

att vara ett ungefär samtida jämförelsematerial med avbildningarna av Gunnar och dels vara äldre 

än de under 1400-talet spridda tryckta instrumentavbildningarna. 

     I Dorthe Falcon-Møllers Klang på kalk – musiksymbolik i danskt kalkmaleri finns 

avbildningar av 27 harpor daterade mellan ungefär 1175 och 1582, 3 psalterier daterade mellan ca 

                                                                                                                                                              
Staecker, 2004, s 61f. 
319 KLNM, Blindheim: Sagnmotiver i kunsten, s 664. Blindheim (1973) skriver om ett kors med bland annat 
Fafnesdråpet som motiv. Blindheim, 1973, s 9, s 14. 
320 KLNM, Blindheim: Sagnmotiver i kunsten, s 664. Blindheim (1973) skriver om en stol från Blaker gård med 
Fafnesdråpet som motiv. Blindheim, 1973, s 9. 
321 Staecker, 2004, s 67f. 
322 Rosendahl, 1992, s 325. 
323 Panum återger tre av de danska harpbilderna som inte finns med i Falcon-Møller, bland annat en liten handhållen 
harpa från Vejlby kirke, tyvärr odaterad, samt en harpa på en dopfunt i Lille Lyngby Kirke, daterad till 1100-talet. 
Panum, 1915, s 97f. 
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1380 och 1515, en rundlyra daterad mellan 1200 och 1225 och en brädcittra daterad ungefär 

1560-70.324 Av motiven föreställer 17 stycken änglar, 10 stycken David, av andra motiv finns en 

munk, en räv, en av ”de 24 äldste”, en sjöjungfru och en häxa. Fyra av dessa bilder är gjorda före 

år 1400, av dessa finns motiven David med ett psalterium, David med en rundlyra, David med en 

harpa och en av ”de 24 äldste” med harpa.325 Den tresträngade lyran i Åls kyrka är från början av 

1200-talet och har form som en åtta liksom rundlyrorna avbildade tillsammans med Gunnar.326 

Denna avbildade lyra saknar dock vissa karaktäristiska drag, till exempel går det inte att urskilja 

ok och armar. Enligt min uppfattning kan den även vara ett psalterium eller en hybridform.327 Ett 

tiosträngat psalterium är avbildat i Østofte kyrka. 

 328 329 

 

     Ingebjørg Barth Magnus och Birgit Kjellström har i Musikmotiv i svensk kyrkokonst. Uppland 

fram till 1625 undersökt 79 kyrkor och funnit ungefär 400 instrumentavbildningar.330 Av dessa 

finns 28 harpor daterade mellan ca 1425 till ca 1520 och ett psalterium från 1300-talet. 331 Den 

lyra som finns i undersökningen är troligtvis nymålad eller hårt restaurerad 1899. Av motiven 

föreställer 19 stycken änglar, 4 eventuellt 5 stycken David, av andra motiv är tre kvinnor, två män 

                                                 
324 Falcon-Möller, 1996, passim. 
325 Förklaring av motivet med de 24 äldste och dess förhållande till änglakonserterna se Falcon-Møller, 1996, s 15ff 
och s 33ff. Harpan i Fraugde med motivet 24 äldste är tyvärr så otydlig på bilden att jag inte kan beskriva den. 
Falcon-Møller, 1996, s 18. I Østofte spelar David på ett 10-strängat psalterium. Falcon-Møller, 1996, s 56f. Harpan i 
Brarup finns tyvärr inte på bild. Falcon-Møller, 1996, s 56. Van Schaik skriver om symboliken med talet 10. van 
Schaik, 1992, s 80f. 
326 Falcon-Møller, 1996, s 19f. van Schaik, 1992, s 78f. Antalet strängar kan ha en teologisk grund till exempel tre 
strängar som symbol för den heliga treenigheten och behöver inte visa det verkliga förhållandet. Jämför även med 
tretalet i många litterära texter, till exempel de tre typerna av musik inom irländsk tradition eller de tre harpstängarna 
i balladen De två systrarna. Jonsson, 1983, s 96-135. Panum, 1915, s 107. Galpin, 1932, s 2. Rimmer, 1977, s 24. 
327 Även Falcon-Møller är tveksam till tolkningen att instrumentet är en lyra. Falcon-Møller, 1996, s 20. 
328 Lyran från Åls kyrka. Bild från Falcon Møller, 1996, s 19. 
329 Psalteriet från Østofte kyrka. Bild från Falcon Møller, 1996, s 56. 
330 Barth Magnus och Kjellström, 1993. 
331 Möjligtvis är tre av de listade harporna daterade mellan 1425 och 1440 inte harpor utan psalterier. 
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varav en kan vara David, en gris och näcken. De flesta motiv är tidigast daterade från början av 

1400-talet. Endast en skulptur på Uppsala domkyrka är daterad från början av 1300-talet och 

föreställer David med ett psalterium. Psalteriet har åtta strängar och är rundat nedtill och 

avsmalnande upptill, kanske kan det kallas fiskformat.332  

  333 

 

     Det stränginstrument som David spelade är i Gamla Testamentet omnämnt som kinnor, 

översatt används ofta den latinska termen cithara och den folkspråkliga harpa men även andra 

instrumentnamn används. På bilderna före 1400-talet i dessa två studier så föreställer fyra motiv 

David och ett ”de 24 äldste”, och de har instrumenten två harpor, två psalterier och en rundlyra, 

vilket tyder på att före år 1400 var tolkningen av ”kinnor” lyra, harpa eller psalterium. Änglar är 

aldrig omnämnda som musikanter i Bibeln men är troligtvis en överförd tradition från ”de 24 

äldste” som spelar harpa i Johannes uppenbarelse.334 Det finns endast en avbildning av ”de 24 

äldste” i Norden, men motivet var populärt i andra länder fram till 1200-talets slut.335 Änglar med 

harpinstrument finns avbildade från 1400-talet och senare i dessa två undersökningar.  

     Före 1400-talets mitt då bildtryck började spridas i Europa fanns det troligtvis inte lika stor 

spridning av bildmaterial och förlagor vilket kan innebära att instrumentavbildningarna 

påverkades av lokala instrument och att bilderna skiljer sig mer. Innan musikinstrumentbilder 

började spridas i tryckta böcker och grafiska blad på 1400-talet spreds de i handskrifter, 

framförallt i anfanger till psaltarpsalmer. I dessa verk finns många av de tidigaste avbildningarna 

från 700-talets slut.336 

     Av alla instrument som är visade på bilder i undersökningarna kan jag dela upp instrumenten i 

avbildningar av verkliga instrument, avbildningar av grundformen och felaktigt eller märkligt 

                                                 
332 Barth Magnus och Kjellström, 1993, s 295f. 
333 Psalteriet på Uppsala domkyrka. Bild från Barth Magnus och Kjellström, 1993, s 295, fig. 221. 
334 Johannes uppenbarelse kapitel 4-5. 
335 Falcon-Møller, 1996, s 16f. 
336 GMO, Taylor: Harp V, 1. van Schaik, 1992, Chapter 4, The harp in the psalm initials, s 91-115. 
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utformade instrument. Det finns även de som avbildat troliga speltekniker och avbildningar av 

gissade eller felaktiga speltekniker.337 Bildernas primära funktion var inte heller att avbilda 

spelsätt eller verkliga instrument. Kyrkomålningarna av knäppta stränginstrument utan hals i 

dessa två undersökningar håller sig inom sex motivsfärer: David, en av de 24 äldste, 

änglamusikanter, vanliga kvinnor och män, djur och mytologiska figurer. Före år 1400 föreställer 

de flesta bilder kung David.  

 

3.5 Musikmotiv i bildkällor 

Jag ser fem olika funktioner som musikinstrument kan ha på bilder: instrument som attribut, 

instrument som dekoration, avbildade verkliga musiksituationer, instrument som symbol och 

instrument som ingår i en berättande bild. Ofta kan de ingå i flera av kategorierna samtidigt. 

     Instrument som attribut används till exempel för igenkänning av David. Även för Gunnar kan 

harpan fylla samma funktion.  

     Instrument som dekoration är nog en av orsakerna till instrumentavbildningar, till exempel 

änglakonserterna kring Maria som förutom sin symbolik kan ha en rent dekorativ funktion. 

     Avbildade verkliga musiksituationer är den vanskligaste delen att dra några slutsatser från. På 

vissa avbildningar syns det att det har funnits riktiga instrument som förlagor men de flesta 

verkar inte föreställa riktiga instrument. Är avbildade instrumentgrupper verkliga ensembler? 

Instrumentgrupper kan vara en motsvarighet till uppräkningen av instrument i litterära källor till 

exempel i Gamla Testamentet.338 De kan även vara symboler eller dekorativa element. 

Änglakonserterna har troligtvis mer symbolisk funktion än ett försök att visa musicerande.339 Jag 

är mycket tveksam till om det går att utläsa något om tidens musicerande genom enbart 

ikonografiska källor. 

                                                 
337 Barth Magnus och Kjellström nämner ett par förlagor till den uppländska konsten under 1400-talet, bl a 
blocktryck med bilder av Biblia pauperum, Ars Morendi, Speculum humanae salvationis och spridning av grafiska 
blad framförallt från Tyskland. De diskuterar även de flesta av problemen med medeltida musikikonografi bland 
annat relationen mellan ett möjligt lokalt musicerande och instrumentens kontinentala förlagor, konstnärernas 
möjliga instrumentkännedom, konstnärernas måleritekniska kunnande och problem med tidigare restaureringar. 
Barth Magnus och Kjellström, 1993, s 35ff, s 60-82. 
338 Braun hänvisar till alla bibelcitat med harpinstrument. GMO, Braun: Biblical instruments.§3 Old Testament 
instruments. (iv) Kinnor. GMO, Braun: Biblical instruments.§4 New Testament instruments. (ii) Kithara. 
339 Barth Magnus och Kjellström, 1993, s 67. 
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     Ett exempel på instrument som symbol är Maria omgiven av en harp- och en lutspelande ängel 

där lutan symboliserar Marias renhet och harpan Kristi lidande och död på korset.340 Bland 

instrument som symbol placerar jag även in försöken att påverka med bilder, till exempel att den 

världsliga musiken bildmässigt kopplades samman med synd och helvetet.341 Symbolik inom 

bilderna är vanligt förekommande till exempel talsymbolik genom antalet strängar. 

     Många av bilderna fungerar som en illustration till en berättelse, till exempel David som 

spelar för Saul från Samuel 16:23, eller en bunden Gunnar som spelar med tårna. 

 

3.6 Sammanfattning 

På förkristna hällristningar finns möjligtvis lyror avbildade men bristen på kunskap om den 

förkristna bildvärldens symbolspråk gör att det är svårt att tolka bilderna entydigt som 

musikinstrument. De enda bilder som kan tolkas entydigt är lurarna dels eftersom bilderna 

avbildar musicerande människor och dels för att det finns arkeologiska fynd som bekräftar 

bildframställningarna. Den enda bekräftade nordiska förkristna bilden av ett stränginstrument är 

troligtvis lyran på en gotländsk bildsten från 500-talet. Bland de äldsta säkra avbildningarna av 

knäppta stränginstrument i norra Europa är trekantsharpor från piktiskt område, kvadratiska 

harpor eller rottor från Irland samt instrumentavbildningar i handskrifter. På de piktiska och 

irländska bildstenarna finns även kristna symboler och stränginstrumentavbildningarna kan vara 

kristna symboler till exempel som symbol för David. Eftersom harp- och lyrinstrument inom den 

kristna kultursfären ofta används som symbol, attribut, illustration och dekoration är det svårt att 

veta hur frekventa instrumenten var och om de har något samband med musicerandet i samtiden. 

     Före 1400-talet har ordet harpa i Norden ikonografiskt tolkats som olika typer av knäppta 

stränginstrument: harpa, lyra och psalterium. Både Gunnars harpa och Davids kinnor framställs 

på avbildningar som olika typer av knäppta stänginstrument. 

     Den enda samtida vikingatida stränginstrumentavbildningen med nordisk anknytning finns på 

bildstenen kallad Kirk Michael 104 på Isle of Man och föreställer troligtvis David med harpa. 

     En säker vikingatida avbildning av Gunnar i ormgropen finns på Isle of Man. Ingen harpa 

finns på denna avbildning. Ingen av de vikingatida möjliga Gunnarsavbildningarna har någon 

                                                 
340 Lutans symbol för Maria är genom sin form "mandelformad" associerad med mandeln som är en annan 
Mariasymbol och att spänna strängarna på en harpa associeras med att sträcka upp Kristus på korset. Helenius-
Öberg, 1988, s 6f.  
341 Helenius-Öberg, 1992. 
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harpa som går att säkert identifiera. Inga förkristna bilder finns av Gunnar med harpa, den äldsta 

avbildningen finns på en dopfunt från 1100-talet. Avbildningar av Gunnar i ormgropen finns 

nästan enbart på kyrkliga portaler och inventarier, vilket tyder på att motivet kunde användas 

kristet teologiskt. Motivet kunde möjligtvis ha använts med överförd kristen betydelse eller som 

kristen symbol för förkristen religion. För den förra teorin talar den traditionellt starka 

symboliken med harp-lyrinstrument från antik tradition och biblisk tradition. För den senare 

teorin talar placeringen av bilderna vid kyrkans ingång och dopfuntens utsida. Motivet kan även 

ha använts utan att ha en teologisk koppling. Det finns åtta avbildningar med instrument 

bevarade, tre av dessa har harpinstrument och fem lyrinstrument. Alla dessa avbildningar finns 

från norsk-svenskt område och är daterade mellan 1100-tal och 1400-tal. 

     Ikonografiska källor måste liksom de litterära sättas in i ett sammanhang för att kunna 

användas. Det verkar som om de flesta bilder av musikinstrument under vikingatid och tidig 

medeltid i Nordeuropa hör till kristen kultursfär och bildvärld. Svårigheten är att försöka utläsa 

om bilderna kan ha något samband med lokalt musicerande. Men det går även att vända på 

frågeställningen: kan det lokala musicerandet ha påverkats av bilderna?  
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4 Arkeologi 
4.1 Organologisk introduktion, de olika stränginstrumenten och deras namn 

Den instrumentuppdelning som vi använder idag är en konstruktion efter de vanligast 

förekommande instrumentnamnen. Indelningen har sin grund i Victor Mahillons systematisering 

från 1888 som utvecklats av bland andra Curt Sachs och E. M. Von Hornbostel.342 En brist i 

Sachs-Hornbostelkategoriseringarna är att de inte tydligt visar möjliga släktskap mellan olika 

stränginstrument.343  

     I de flesta fall är det oklart vilka instrument som döljs bakom termerna i de äldsta 

skriftkällorna.344 Termerna harpa, rotta, lyra och cithara verkar ha använts parallellt för samma 

typ av instrument.345 Flera av namnen som cruit, hearpe och cithara har under den tidigare 

perioden betecknat lyrinstrument och under den senare främst harpinstrument. De flesta av dessa 

instrumentnamn har även använts för andra typer av instrument, oftast knäppta stränginstrument 

eller stränginstrument spelade med stråke.  

 

Nomenklatur lyra:   Nomenklatur harpa: 

   
 

                                                 
342 Andersson, 1923, s 31. Mahillons system bygger på äldre indelningar men avviker så mycket att Andersson anser 
att det är ett nytt system.  
343 Som exempel se Bergelts skiss över släktskap mellan lyror, psalteriuminstrument och stråklyror. Bergelt, 1986, s 
231. 
344  Fortfarande idag kan andra instrumentnamn användas, dels som smeknamn till exempel violinister kan kalla sin 
fiol för harpa, dels finns även olika instrumentnamnvarianter till exempel mungiga och munharpa. Något, som jag 
tycker att man ska ta i beaktande även när man läser äldre skriftkällor är att när man inte vet vad ett instrument heter 
så kallar man det något annat liknande, harpor kallas ofta cittror som beteckning för instrument med många strängar. 
345 GMO, Bruce-Mitford: Rotte (ii). Rench anger att Sebastian Virdung år 1511 skriver: ”Das welches einer ein 
Harpffen hat genennet, das heisst ein ander ein Lier” vilket visar att termerna fortfarande på 1500-talet kunde 
beteckna samma instrument. Rench, 1989, s 89. 
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4.1.1 Lyrinstrument 

Lyrinstrument har två armar och ett ok, ofta även ett stall och strängarna löper längs med 

klangkroppen. De kan delas in i lyror med lådformad korpus och lyror med skålformad korpus. 

Indelningen kan även göras i symmetrisk och asymmetrisk lyra vilket syftar på armarnas 

längd.346  

     I mellanöstern finns bildbelägg av lyror från 2700 f Kr och lyran utvecklades i många 

varianter. Lyror var populära instrument i antikens Grekland och romarriket och det finns många 

typer och namn på lyror till exempel phorminx och kitharis. Det gammaltestamentliga namnet 

kinnor syftar på ett lyrinstrument som utvecklades på 100-talet f Kr. I Europa finns det förutom 

de grekiska och romerska ikonografiska källorna till lyror även bilder från Österrike och Ungern 

från 500-talet f Kr.  

     Några av de skriftkällor som beskriver stränginstrumentspel från germanskt och 

nordeuropeiskt område beskriver troligtvis lyror. Den sexsträngade cithara som biskop Patrik från 

Dublin beskriver i sitt poem från 1000-talet är troligtvis en lyra.347 Om det är en lyra som 

avbildas på bildstenen från 500-talet på Gotland är det troligtvis en av de äldsta bilderna från 

Nordeuropa. Ett möjligt lyrfynd från brittiskt område är daterat till ca 200 f Kr. Ett flertal 

välbevarade lyrfynd daterade mellan 400-talet och 700-talet är funna i gravar på engelskt och 

germanskt område.348 

     Från 1200-talet finns färre lyror på bilder, kanske för att det förlorat sitt symbolvärde som 

kungligt och nobelt instrument till harpinstrumenten. Bara ett lyrfynd, lyran från Kravik i Norge, 

är daterat efter 1000-talet vilket också kan tyda på att instrumentet inte är lika vanligt eller på att 

begravningssederna ändrats med kristendomens införande eftersom de flesta lyrfynd gjorts i 

gravar. Fram till ungefär 1000 e Kr var lyran knäppt med fingrarna eller plektrum, därefter ofta 

spelad med stråke.349 De knäppta lyrorna och stråkspelade lyrorna lever kvar i Norden, på 

Brittiska öarna och i Östeuropa som folkmusikinstrument.350  

                                                 
346 Den indelning av lyrinstrument i symmetriska och asymmetriska lyror som Panum använder har även 
Wachsmann i Grove music online. GMO, Wachsmann: Lyre. 1. General. Panum, 1915, s 13ff. 
347 Rimmer diskuterar även om den av biskop Patrick i samma poem beskrivna ”nya harpan”, cytaresque nova, 
möjligtvis kan vara en ramharpa. Rimmer, 1977, s 25f. Se avsnitt 2.3 
348 GMO, Wachsmann: Lyre. 1. General. GMO, Lawergren: Lyre 2. Ancient lyres. 
349 Sachs, 1978, s 266. Bruce-Mitford anger att stråken introducerats på 800-900-talet. GMO, Bruce -Mitford: Rotte 
(ii). Homo-Lechner, 1996, s 97f. 
350 Crane, 1972, s 8. 
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     Giraldus Cambrensis, Gerald från Wales, skriver i sin bok Topographia Hiberniae från slutet 

av 1300-talet om musicerandet på Irland, i Skottland och Wales. Han är troligtvis den första som 

verkligen försöker beskriva musiken spelad på stränginstrument i sin samtid men hans 

beskrivningar är inte lättolkade. Vissa utsagor som att metallsträngar användes till vissa 

instrument är relativt enkla, men vilka instrument göms bakom utsagan att irländarna spelar 

cithara och tympanum, skottarna cithara, tympanum och choro, walesarna cithara, tibiæ och 

choro?351 

     Den tyska medeltida termen rotte anses ha använts som namn på det som idag ofta kallas 

rundlyra eller germansk lyra.352 Ordet har etymologisk släktskap med keltisk crwth, cruit, crot, 

engelsk rote, crowd och fransk rote.353 De tidigaste bildkällorna till den nordeuropeiska rottan är i 

anglosaxiska handskrifter från 700-tal, på bildstenar från Irland och franska och tyska 

handskrifter. 

     Timpán eller tiompán är troligtvis ett lyrliknande instrument med 3 strängar, en mindre variant 

av rotta, och finns omnämnt i irländska skriftkällor från 700-talet till 1600-talet.354 

 

4.1.2 Harpinstrument 

Harpinstrument har strängar som utgår från klangkroppen. De kan delas in i öppna harpor och 

slutna harpor. Öppna harpor har underavdelningarna vinkelharpa, med klangkropp och hals i 

vinkel och bågharpa som är ett flersträngat instrument i bågform. Slutna harpor är en ramharpa 

där klangkropp, hals och pelare har en sluten triangelform. Den medeltida ramharpan före 1450 

kallas romansk harpa, romanesque harp, och har böjd pelare med tydlig avdelning mellan kropp, 

                                                 
351 Nixons tolkning av instrumentnamnen: cithara - harpa, tympano - tiompán, choro - säckpipa eller annan typ av 
pipa, tibiis - flöjt eller dubbelt rörbladsinstrument. Nixon, 1992, s 269f. Galpin har annan tolkning av 
instrumentnamnen: tympano - psalterium, citara - harpa, choros - liten cruit, tibiæ - säckpipa. Galpin, 1932, s 67f, s 
74, s 174f. Rimmer tolkar instrumentnamnen som: cithara - harpa, tympanum - lyra eller stråkharpa, tibiæ - ”pipes” 
som kan betyda flöjt eller säckpipa. Rimmer, 1977, s 28ff. Före 1100-talet finns inga belägg för metallsträngar. 
Lawson, 1980, s 130. 
352 Ordet rotta har liksom de flesta instrumentnamn betecknat även andra instrument, namnet rotta har betecknat 
psalterium samt i några källor andra instrument. GMO, Bruce-Mitford: Rotte (i). Ling anser att rottan kan vara ett 
psalteriuminstrument och hävdar även att instrumentnamnet ”förekommer i källor från 700-talet och framöver”. 
Ling, 1983, s 57.  
353 GMO, Bruce-Mitford: Rotte. (ii) 
354 GMO, Buckley: Timpán, tiompán. Jämför även med Davidsavbildningen i Åhls kyrka, där David håller ett 
tresträngat instrument. Falcon-Møller, 1996, s 19f. Lawson anser Buckleys tolkning av ordet tiompán osäker. 
Lawson, 1980, s vii. 
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hals och pelare, efter 1450 finns även gotisk harpa, gothic harp, med rak pelare och en enhetlig 

konstruktion utan tydliga skarvar mellan delarna.355  

     Bågharpor finns på bilder från Mellanöstern ungefär 3000 f Kr och vinkelharpor från ungefär 

1900 f Kr i Mesopotamien. De är rikt avbildade i källor från hela Mellanöstern och tidiga 

egyptiska perioder. I antika Grekland verkar lyrinstrument ha varit ett populärare instrument än 

harpinstrument, möjligtvis på grund av dess mer begränsade tonomfång som passade de grekiska 

musikteorierna bättre.356  

     Från ca 2800-2300 f Kr finns bevarat marmorskulpturer med harpspelare, troligtvis med 

ramharpor, från Kykladerna.357 Det verkar ha funnits en ovilja, i synnerhet hos organologer med 

harpinriktning, att tolka dessa instrument som ramharpor kanske eftersom det skulle innebära att 

de äldsta ramharporna inte utvecklades i norra Europa.358 Förutom dessa finns de äldsta 

europeiska vinkelharpavbildningarna på grekiska och italiensk-grekiska vaser från 400-300 f 

Kr.359 Från perioden mellan de italiensk-grekiska avbildningarna och 700 e Kr finns inga 

ikonografiska källor av harpor. Ramharpor finns avbildade i handskrifter från 700-talet, 

framförallt i psalmillustrationer, oftast i samband med avbildningar av David.360 Sachs påpekar 

ett möjligt samband mellan de syriska harporna och syrisk handel med Europa under tidig 

medeltid.361 De trekantiga ramharpor som är avbildade på piktiska bildstenar från 700-900-talet 

samt de fyrkantiga instrument avbildade på irländska bildstenar är det tidigaste beläggen för 

harpinstrument i norra Europa.362  

                                                 
355 Sachs, 1978, s 264.  
356 GMO, Lawergren: Harp II Antient harps,(iii) Egypt 
357 van Schaik, 2000, s 245. 
358 Rimmer anger att de första ramharporna är från 800-talet. Rimmer, 1977, s 13. Sanger & Kinnaird anger att det 
inte finns några ramharpor äldre än de picto-skottska avbildningarna. Sanger & Kinnaird, 1992, s 20. Rensch 
omnämner de kykladiska harporna som triangelformade men anger senare att pelaren på harpan kanske är tillagd av 
en kelt, anglosaxare eller viking. Rensch, 1989, s 18f, s 29. 
359 GMO, Taylor: Harp V, 1 the Middle Ages. Lawergren anger årtalen 450-350 f Kr. GMO, Lawergren: Harp 
Ancient harps II. 
360 Den äldsta handskriften med avbildningar av både öppna harpor och ramharpor anses vara Utrecht Psalter gjord i 
Reims i Frankrike på 800-talet. David med en lyra finns i 700-tals handskrifter. Rensch, 1989, s 30ff.  
361 Sachs, 1978, s 263. Sachs anger inte om tidig medeltid betyder att det är före de första avbildningarna av 
harpinstument på de brittiska öarna. 
362 Panum ser de fyrkantiga instrumenten som ett mellanting mellan harpor och lyror. Panum, 1915, s 100f. Galpin 
tolkar dem som rottor. Galpin, 1932, s 4, plate I. Lawson är tveksam till om de är riktiga instrument eftersom de 
tidigaste avbildningarna ser ut som lyror och anser att fyrkantsinstrumenten kan vara en en ikonografisk hybrid. Inga 
arkeologiska fynd av denna typ av instrument finns. En av orsakerna till att Lawson anser att det enbart  är 
ikonografiskt förekommande instrument är att intrumentkonstruktionen är instabil. Lawson, 1980, s vi, s 113, s 177f. 
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     De skriftliga beläggen för ordet harpa finns från 500-talet, men troligtvis syftade ordet då på 

stränginstrument av lyrtyp. Det äldsta kända text som finns bevarad där ordet harpa nämns första 

gången, är i en dikt av Venitianus Fortunatus från 500-talet.363 ”Låt romarna prisa dig med lyra, 

barbarerna med harpa, grekerna med achilliaca, britterna (eller bretagnarna) med rotta.”364 

Ruodlieb från 1000-talet kan vara det första litterära verket som hänvisar till ett 

harpinstrument.365 Från nordiskt område är det första litterära belägget för harpinstrument den i 

avsnittet om skriftliga källor omnämnda Ragnar Lodbroks saga vars äldsta kända handskrift är 

daterad till 1400-talet.  

 

4.1.3 Psalteriuminstrument 

Psalterium har betecknat många olika typer av stränginstrument, mestadels ett kvadratiskt eller 

triangulärt stränginstrument som knäpps med fingrarna eller plektrum. Det är möjligt att 

psalteriet kan ha kommit till Europa med korstågen från orienten.366 En annan möjlighet är 

europeiska handelsförbindelser med Bysans eller att det har förts till Spanien med morerna på 

700-talet.367 Det besläktade hackbrädet som spelas med hammare finns tidigast avbildat i en bok 

från 1100-talets Bysans. Till Västeuropa kom det först på 1400-talet.368  

     Gusli är en typ av psalterium som kan ha kommit till Ryssland från Bysans på 1000-talet. Den 

tidigaste ikonografiska källan av gusliinstrument är från 1200-talet. I Novgorod har man funnit 

14 instrument i arkeologiska utgrävningar, två instrument finns bevarade från Polen och ett från 

Lettland. Indelning av gusliinstrumenten kan göras i lyrliknande ”gusli med handhål” och 

psalteriumliknande ”gusli utan handhål”.369 Liksom lyrinstrument finns olika 

                                                 
363 Möjligen är det även den tidigaste källa där crotta nämns första gången, jag har aldrig sett det nämnas. 
364 "Romanusque lyra, plaudat tibi barbarus harpa, graecus achilliaca, chrotta Brittanna canat” Min svenska 
översättning är gjord efter den engelska översättningen i GMO, Bruce-Mitford: Rotte ii. Enligt Bruce-Mitford syftar 
de olika namnen på samma  instrument. Andra översättare har tolkat dem som olika typer av instrument. Galpin 
verkar övertygad om att barbarernas harpa är en trekantig ramharpa. Galpin verkar även föredra tolkningen att 
norrmännen först konstruerade den trekantiga ramharpan. Galpin, 1932, s 9f. Rimmer föreslår att Fortunatus avsåg 
fyra olika instrument men de var olika varianter av lyror. Rimmer, 1977, s 22f. 
365 van Schaik, 1992, s 22. 
366 Panum, 1915, s 125. 
367 GMO, Remnant & van Ree Bernard: Psaltery, 2. The instrument: Medieval and Renaissance 
368 GMO, Kettlewell: Dulcimer. 
369 Crane, 1972, s 7ff. Rahkonen gör en annan indelning av gusliinstrument. GMO, Rahkonen: Gusli. 
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psalteriuminstrument kvar som folkmusikinstrument i Baltikum, Finland, Ryssland och 

Vitryssland.370  

 

4.2 Musikarkeologisk introduktion 

Musikarkeologin är en disciplin där tvärvetenskapligt arbete är nödvändigt, både med andra 

humanistiska vetenskaper och med naturvetenskap.371 Musikarkeologiska fynd består till största 

delen av instrument och instrumentdelar, men även ikonografiska källor, litteratur och i sällsynta 

fall även noterad musik kan ingå i materialet.372 Eftersom jag i uppsatsen hittills behandlat 

ikonografi och litteraturkällor och i del fem kommer att diskutera den noterade musiken och 

andra aspekter och metoder som kan ingå i musikarkeologin lägger jag här betoningen på de 

arkeologiska fynden. Jag har valt denna snäva behandling av ämnet musikarkeologi i detta avsnitt 

eftersom uppsatsen redan har en tvärvetenskaplig inriktning. 

     Det är relativt sällan instrumentfragment återfinns i arkeologiska utgrävningar, detta kan ha 

flera olika orsaker. En av orsakerna till att få vikingatida stränginstrument och 

stränginstrumentfragment återfunnits kan naturligtvis vara att instrumenten var ovanliga under 

vikingatiden. Här kan jämförelser med andra typer av källor ge en missvisande bild av de faktiska 

förhållandena.373 Instrumenten kan ha även bestått av organiska material som lätt förstörts eller 

bevaringsförhållandena kan ha varit olämpliga. I de flesta fall har återfunnits endast fragment av 

instrument, och flera av dessa fragment är av relativt stabila material som ben och bärnsten. Det 

är även möjligt att många föremål är felidentifierade.374 Kunskap behövs bland arkeologer och 

museipersonal och det är få musikvetare som ägnat sig åt musikarkeologi och få arkeologer som 

ägnat sig åt musikvetenskap.375 Musikarkeologin har även haft svårigheter att etablera sig som 

del av arkeologin. Detta kan ha med dess tvärvetenskapliga natur att göra, det är få forskare som 

har kompetens inom flera discipliner.376 En möjlighet är att definitionen av vad som är musik och 

                                                 
370 Crane, 1972, s 8. 
371 GMO, Hickmann: Archaeomusicology. 
372 GMO, Hickmann: Archaeomusicology. 
373 Se även Jónsson, 1907/8. 
374 Jämför även Lunds problemdiskussion gällande instrument och ljudredskapsfynd som behandlar ett betydligt 
större område än denna uppsats. Lund, 1978, s 5f. 
375 Se De Geer, 1988, s 275. Inom Riksinventeringens rapporter har Lund och Lawson gett ut vägledning för att 
identifiera instrument. Lund, 1978. Lawson, 1978. Se även Lawson, 1986. 
376 Lund föreslår att ett av problemen är att den äldre föremålsinriktade forskningen har dominerat inom 
musikarkeologin och inte modernare arkeologiska forskningsmetoder. Lund, 1998, s 17, s 21. 
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instrument har varit alltför begränsad.377 Jag tror även att det är möjligt att fornmusikforskningen 

från slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft länge associerades med nazismen och den 

nordiska nationalismen för att vara riktigt rumsren för senare tids musikforskare.378 En annan av 

orsakerna kan vara att många av de forskare som ägnade sig åt denna typ av forskning, eller 

möjligtvis de teorier som de framställde, inte betraktades som seriösa av arkeologer.379 

     Ett av problemen inom musikarkeologin är att identifiera fynd som musikinstrument eller 

fragment av musikinstrument. Följande metod som Lawson presenterar bygger på att identifiera 

ett eller flera karaktäristiska drag hos fynden.380 
IA Bekräftade instrument. 

IB Fynd med mer än två karaktäristiska drag som kan jämföras med IA. 

II Fynd med ett karaktäristiskt drag [jämfört med IA] 

III Fynd jämförbara med andra källor än IA, t ex från bild eller textkällor. 

IV Fynd som troligtvis inte är musikinstrument men som har liknande drag 

V Fynd som tidigare tolkats som musikinstrument men som nu är avfärdade. 

 

     Eftersom det sällan återfinns instrument i utgrävningar har jag valt att presentera alla 

dokumenterade bekräftade, troliga och möjliga knäppta stränginstrumentfynd i Bilaga 1. Bilagan 

innehåller europeiska arkeologiska fynd och bevarade instrument från ca 400 f Kr till ca 1500 e 

Kr. Listan gör inga anspråk på att vara komplett, den är främst en sammanställning av fynd från 

sekundärlitteraturen jag studerat inför denna uppsats. Urvalet och problem med 

sammanställningen diskuteras i inledningen i bilagan. 

  

                                                 
377 Lund, 1977, s 20. 
378 Andra ämnen som till exempel arkeologi och anropologi har länge bortsett från sin egen forskningshistoria i 
Sverige. Se t ex Hagerman, 2006. Se även Geisler, 2006, om svensk musikforskning om tiden kring andra 
världskriget 
379 Till exempel Carl Erik Södling (1819-1884) och Norlind. Sohlex, Johnsson: Södling. Bd 5, s 568. Lund framhäver 
bland andra dess två forskare, i synnerhet Norlind, men påpekar även deras brister som forskare. Norlind för hans 
”vårdslösa handskande med det arkeologiska materialet” och Södling med att beskriva att Carl-Allan Moberg 
beskrev Södlings idéer som ”rudbeckianskt storvulna”. Lund, 1977, s 19f. Lund, 1979, s 48f. Se även Dahlstedt, 
1986, passim. 
380 Lawson, 1980, s 23f. Jämför även med Lunds ”sannolikhetsgruppering”. Lunds sannoliksgruppering består av 
fem grupper: 1. Föremål med primär funktion som ljudredskap. 2. Föremål som troligtvis var primärt ljudredskap. 3. 
Föremål som har flera funktioner, varav en är ljudalstrande. 4. Förmål vars huvudfunktion ej ha varit ljudalstrande, 
men som på grund av sin konstruktion alstrar ljud. 5. Föremål med okänd funktion, men som möjligtvis har kunnat 
alstra ljud beroende på olika omständigheter mm. Lund, 1978, s 10. GMO, Hickmann, Archaeomusicology. 
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4.2.1 Fyndplatser 

Fyndplatser av instrument är ofta gravar, i synnerhet från den förkristna tiden och i 

brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Förändring av begravningsseder gör att yngre 

fynd ofta återfinns på handelsplatser. I kristna gravar återfinns mycket sällan gravgåvor. 

     Många av de fynd som gjorts är från handelsplatser och städer som har anknytning till 

vikingar och nordbor. Även om man inte med detta kan dra slutsatsen att instrumenten även 

spelades av nordbor i förskingringen och i Norden är det troligt att de kände till instrumenten. 

Eftersom fynden är gjorda på handelsplatser är det möjligt att instrumenten spelades av bofasta 

från orten, inflyttade eller besökande. Instrumenten och instrumentdelarna kan även ha varit 

handelsvaror. Några av bärnstenstallfynden har gjorts där de tillverkades, vid ”bärnstensfabriken” 

i Sleswig, och troligtvis var dessa avsedda för försäljning. Det vill säga fyndplatserna visar inte 

vem som spelade instrumentet och vilken anknytning denna person hade till orten. 

     Flera av det platser där arkeologiska fynd gjorts har under vikingatid varit viktiga 

handelsplatser. Birka och Hedeby var två av de handelsplatser där Ansgar lät bygga Nordens 

första kyrkor på 800-talet, från dessa platser finns fynd från ca 800-900-tal. Stadsbildningen i 

Norden började relativt sent om man jämför med övriga Europa. Dorestad var en viktig 

handelsplats och hantverksstad som även plundrades och möjligtvis förstördes av vikingar på 

800-talet. Från Dorestad har återfunnits bärnstensstall som oftast är daterade till 700-800-tal. 

Sigtuna grundades som stad på 900-talets slut, i Sigtuna har återfunnits en stämnyckel från 1100-

talet. De danska vikingarna gjorde även flera plundringståg mot Paris i slutet av 800-talet, 

stränginstrumentfynden från Paris är dock betydligt yngre.  

     Vikingatåg utgående från danskt område plundrade nästan enbart under sent 700-tal och 

början på 800-talet, men från 850-talet började danskar bosätta sig i England, bland annat i York. 

Danelagen innefattade stora delar av England fram till 1066. Rollo, som troligtvis är densamme 

som Gånge-Rolf, grundade på 900-talet det normandiska hertigdömet som år 1066 under Vilhem 

Erövraren invaderade England. 

     Från norskt håll koloniserades Irland, Island och många av Atlantöarna och flera av de större 

städerna på Irland, bland andra Dublin, grundlades av vikingar. Från Brittiska öarna finns många 

stränginstrumentfynd, de mest kända är troligtvis de många lyrfynd som hittats i anglo-sachsiska 

600-talsgravar. De mest frekventa fynden är stämskruvar från slutet av medeltiden. 
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     Enligt Nestorskrönikan från 1100-talet grundade de inbjudna svearnas ledare Rurik det land 

som skulle komma att bli Ryssland. Rurik bosatte sig i Novgorod, en stad som även bar det 

nordiska vikingatida namnet Holmgård. Novgorod grundades på 900-talet och var en viktig 

handelsplats. Vissa av fynden, som guslifynden från Novgorod, är dock så sena att det är svårt att 

göra en direkt koppling till nordbor, även om Novgorod fortfarande var en viktig handelsplats 

under hansatiden.381  

     Förutom fynd i gravar och på handelsplatser har även instrument bevarats genom att de är 

sammankopplade med legender eller historiska personer som till exempel den harpa som Brian 

Boru sades ha ägt.  

 

4.3 De arkeologiska fynden 

4.3.1 Lyror och lyrfragment 

Från nordiskt område finns endast två lyrfynd som inte är stall bevarade, Kravikslyran och 

okfragmentet från Hedeby. Lyran från Kravik är ett mycket välbevarat instrument daterat till 

1300-talet men det finns önskemål från forskare att göra en ny och pålitlig datering med de 

metoder som finns tillgängliga idag.382 900-talsfyndet från Hedeby är en del av ett ok som blev 

återfunnet i en avfallsgrop i Hedeby i närheten av det nuvarande Schleswig.383 Hedeby var en 

vikingatida handelsplats tillhörande danskt område. Hedebyfyndet är det enda vikingatida 

nordiska bekräftade lyrfyndet. 

     Många lyrfynd har gjorts i företrädesvis förkristna gravar daterade till 500-700-tal på engelskt 

och tyskt område. Forskare har placerat in framförallt de engelska fynden i två kategorier, gravar 

för ädlingar och spelmansgravar. Gravar som har rikt med gravgåvor där instrumenten inte är 

nära kroppen och är en bland många gåvor har betraktats som gravar för ädlingar. Gravar där den 

döde förefaller att ha hållit i instrumentet har betraktats som spelmans, scope, gravar.384 Några av 

de tyska fynden har angetts som krigargravar, d v s gravar med vapenfynd.385 Dessa instrument, 

                                                 
381 Uppgifter om vikingafärder och städer hämtade från Rosendahl, 1992, passim. Isaksson & Cohat, 1992, passim. 
Clarke & Ambrosiani, 1993, passim. 
382 Kristensen, 1994, s 75. Bilaga 1, nr 45. 
383 Bilaga 1, nr 44. 
384 Reimers, 1980, s 20f. 
385 Lawson, 1980, s 207. 
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några av den relativt välbevarade, har framförallt bevarats genom de förkristna gravskicket. 

Tyvärr förstördes två av de tyska instrumenten under andra världskriget. 

     Flera fragment som kan vara möjliga lyrfynd har diskuterats, och en del av de föremål som 

behandlas här nedan som stall, stämskruvar och stränghållare kan tillhöra lyror. 

     I bilaga 1 presenteras lyror och lyrfragment från nr 25 till och med nr 45.  

 

4.3.2 Harpor och harpfragment 

Inga harpfynd finns från nordiskt område. Harpfragment är relativt sällan hittade i arkeologiska 

utgrävningar och det finns flera möjliga orsaker. En är att harpinstrument inte var vanliga före 

700-talet och därför inte finns bland de förkristna gravgåvorna. Det finns inte några ikonografiska 

källor före denna period och textkällorna ger ingen indikation att det är harpinstrument som 

nämns förrän tidigast på 1000-talet. En annan orsak kan vara att en harpa inte har så många delar 

som lätt kan bevaras, utan det mesta på en harpa är av trä. Graeme Lawson gav 1978 inom 

riksinventeringen ut en vägledning om hur spår efter stränginstrument ser ut i utgrävningar, i 

denna kan tydligt ses hur lite som bevaras av en harpa jämfört med en lyra.386 

     Förutom sju bevarade instrument från 1300-1500-tal finns det två arkeologiska fynd som 

anses höra till harpor, tyvärr är ett av dessa inte daterat och numera förkommet. Tre av de 

bevarade instrumenten har skotsk-iriskt ursprung. Ej säkert identifierade harpfragment som 

stämskruvar är presenterade nedan. 

     I bilaga 1 presenteras harpor och harpfragment från nr 45 till och med nr 53 

 

4.3.3 Gusli och guslifragment 

Guslifynden är framförallt funna i utgrävningarna av det medeltida Novgorod. Fynden är 

daterade mellan 1281 och 1422.387 Det äldsta guslifragmentet är fyndet från Opole som är daterat 

till 1000-talet och ett av de med runinskriptioner försedda fynden från Riga är daterat till 1100-

talet. Både lyrliknande gusli med handhål och psalteriumliknande gusli utan handhål finns 

bevarade. Även ett stall och flera stämskruvar hör till fynden. 

                                                 
386 Lawson, 1978. 
387 1993 pågick justeringar av dateringarna. Clarke & Ambrosiani, 1993, s 108. 
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     I bilaga 1 presenteras gusli och guslifragment från nr 62 till och med nr 72, samt stall nr 20 

och stämskruvar nr 93.  

 

4.3.4 Stall 

Från nordiskt område finns två vikingatida stall bevarade, stallet från en grav i Broa på Gotland 

och stallet från ”svarta jorden”, bosättningsområdet, på Birka.388 Möjligtvis finns även ett 

vikingatida bronsstall från okänd fyndplats på Gotland men detta fynds existens har inte kunnat 

bekräftas.389 Bärnstensstallet från Broa visar likheter med andra bärnstensstall som fynden från 

Elisenhof och Dorestad. Det äldsta bevarade trästallet är från York och daterat till 900-tal och kan 

räknas till de nordiska fynden eftersom York var centralort i Danelagen.390 

     De äldsta bevarade stallen är gjorda i hållbara material som bärnsten och brons.391 Inga stall är 

återfunna tillsammans med träinstrumentrester.392 Endast ett stall från Scole är återfunnet 

tillsammans ett annat lösfynd, en stämskruv. Ett norskt möjligt trästall med runinskriptionen 

”ruhta”, rotta, är daterat till 1175-1225.  

     I bilaga 1 presenteras stall från nr 1 till och med nr 24 

 

4.3.5 Stränghållare 

De flesta återfunna stränghållare är tillverkade av ben och är till instrument med tre strängar. Till 

den sexsträngade lyran från Köln hörde en stränghållare av järn och även stränghållaren från 

Teerns var gjord till ett sexsträngat instrument. Det äldsta bekräftade fyndet är stränghållaren till 

lyran från Köln, daterad till 600-700-tal. Inga fynd finns från nordiskt område.393  

     I bilaga 1 presenteras stränghållare från nr 54 till och med nr 60. 

 

                                                 
388 Bilaga 1, stallet från Broa har nr 6, stallet från Birka nr 10. 
389 Föremålet finns omnämnt i Lund, 1997, s 38. Fyndplats och nuvarande förvaring (SHM) enligt muntlig uppgift 
från Cajsa Lund (16 februari 06). Dessa uppgifter har inte kunnat bekräftas från Statens Historiska Museum. 
Mailkontakt med 1:a antikvarie Gunnar Andersson (8 mars, 14 mars, 23 mars 06). Bilaga 1, nr 11. 
390 Bilaga1, nr 12. 
391 Reimers diskuterar varför ett så stumt material som bärnsten används i stall. Reimers, 1980, s 18ff. 
392 GMO, Bruce-Mitford: Rotte, ii. 
393 Jag noterade under ett besök i Kina 2005 att stränghållare till folkliga stråkinstrument ofta var av läder. 
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4.3.6 Stämskruvar 

De flesta återfunna stämskruvarna är tillverkade av ben. Sutton Hoo lyran har stämskruvar av trä 

och en stämskruv av brons är funnen i Scole, dessa fynd är daterade till 600-talet.394 Alla typer av 

stränginstrument har stämskruvar och det är oftast osäkert vilken typ av instrument de hör till om 

de inte är funna tillsammans med instrumentet. I vissa fall är det möjligt att se hur stämskruvarna 

är slitna för att kunna bedöma vilken instrumenttyp de tillhört.395 Jag anser att det finns en 

osäkerhet i dessa tolkningar eftersom instrumentbygge under järnålder och medeltid knappast var 

standardiserat.396 En möjlig vikingatida stämskruv av ben är funnen i Uppåkra, även den anglo-

skandinaviska stämskruven från York kan möjligtvis räknas till fynd med nordisk anknytning.397 

     I bilaga 1 presenteras stämskruvar från nr 73 till och med nr 105. Se även nr 34, 36, 41, 44.  

 

4.3.7 Stämnyckel? 

Ett föremål som uppges vara en stämnyckel av ben är funnen i Sigtuna. Den är daterad till 1100-

talet och har en runinskription, ”Hör du vem som gjorde (?) detta. Er(r)e (?) sliþi denna harpa 

med fullgoda (lyckosamma) händer”.398 Detta är det tidigaste belägget för ordet harpa från 

svenskt område och kan vara det enda fyndet av en medeltida stämnyckel.399  

     Ett möjligt tidigt belägg för att stämnycklar användes är från en irisk lag från 700-talet där 

straff utdömdes till den som lånade och inte lämnade tillbaka crann-gleasa som kan översättas 

med stämträ.400 

     I bilaga 1 presenteras stämnyckeln som nr 61. 

 

4.4 Sammanfattning 

De arkeologiska fynden ger intryck av att lyrinstrument var mer frekventa än harpinstrument före 

1000-talet. Att många tidiga lyrfynd bevarats beror på en kombination av begravningsseder, 

                                                 
394 Även lyran från St Severin hade stämskruvar av trä men de blev inte konserverade, inga teckningar eller 
fotografier av dem finns. Bruce-Mitford, M. & Bruce-Mitford, R., 1983, s 690. 
395 Lawson, 1986, s 126f. 
396 Se Kravikslyran som har stämskruvar som går tvärs igenom instrumentet, d v s av harptyp. (Bilaga 1, nr 44) Som 
jämförelse har jag i min ägo en nytillverkad harpa med stämskruvar av lyrtyp. 
397 Bilaga 1, stämskruven från Uppåkra har nr 98, stämskruven från York har nr 105. 
398 Översättningen citerad efter Gustavson, 2001, s 27. 
399 Enligt Homo-Lechner är de äldsta från 1500-talet. Homo-Lechner, 1996, s 95. 
400 Rimmer, 1977, s 24. Den iriska lagen är kallad ”brehon law”. 
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gynnsamma förhållanden för bevarande och de material instrumenten är gjorda av. Stall av hårda 

material som bärnsten och beslag av metall har bevarats när trädelarna av instrumenten har 

förstörts. Till skillnad från lyror har harpor vanligtvis inte lika många delar som kan bevaras eller 

lätt identifieras. Det finns relativt många medeltida harpor som är bevarade framförallt genom sin 

koppling till historiska personer. 

     Fynden från vikingatida nordiskt område består möjligtvis av tre stall, ett från Birka och två 

från Gotland, en möjlig stämskruv samt en del av ett lyrok från Hedeby. Det är även möjligt att 

räkna fynden av stämskruv och stall från York som fynd med nordisk anknytning. Endast ett av 

dessa fynd är från en grav, de övriga från boplatser, handelsplatser eller har okända fyndplatser. 

Fyndplatserna gör att det är osäkert vem instrumenten kan ha tillhört eller trakterats av. Jag anser 

att de nordiska arkeologiska stränginstrumentfynden är för få för att bygga teorier om vikingatida 

nordiskt musicerande. 

     Många fynd har gjorts där musikarkeologer eller forskare med stränginstrument som 

specialitet varit verksamma. Detta kan vara en tillfällighet men det kan också finnas ett samband. 

Det är möjligt att en medvetenhet om organologiska fynd är större i dessa områden, det är även 

möjligt att fler forskar om organologi där fynd görs eller kanske är det material jag sett endast de 

publiceringar som gjorts och endast en liten del av det totala fyndmaterialet. 
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5 Musik 
5.1 Om källor till musik och musicerande  

Tyvärr vet vi mycket lite om den musik som spelades i Norden under vikingatid och tidig 

medeltid. De få källor med noter, notfragment och texter om musik som finns bevarade har gett 

upphov till många mer eller mindre fantasifulla teorier. Jag presenterar i denna avdelning källor 

och idéer som ofta används i rekonstrueringsförsök av nordisk vikingatida musik. 

 

5.1.1 Kyrkans musik 

Först med kristendomens införande fick nordborna tillgång till ett notationssystem för musik.401 

Den musik som spreds med kristendomens införande var i första hand musiken som var 

gemensam för kyrkan. Om det fanns en hednisk nordisk kultmusik kan den relativt snabbt ersatts 

av den kristna musiken.402 De flesta handskrifter med noter och notfragment som finns bevarade i 

Norden är sakrala verk som inte är komponerade i Norden. De sakrala verk som är nedtecknade i 

Norden är i de flesta fall adapteringar av melodier till nya texter men några kan vara 

nykomponerade i Norden.403  

     Från och med 1100-talet finns texter som handlar om nordiskt sakralt musicerande. Den äldsta 

text där det nordiska mötet med sakral musik omnämns är sannolikt den engelska Liber Eliensis 

från 1100-talet där en sång citeras: ”Gladeligen sjöng munkarna i Ely när kung Knud rodde förbi 

’Ro nära stranden pojkar så vi kan höra munkarnas sång’”404 Knuds besök på Ely kloster 

inträffade troligen ca 1020-1030. Den i texten återberättade sången beskriver en situation som 

inträffat ca 100 år tidigare. Det är oklart när den citerade sången komponerades och det är svårt 

att utläsa något om samtidens musicerande. 

     Om musicerande i nordiska kyrkor finns tidigast belägg för i korstatuter, det vill säga regler 

för musik inom gudstjänst. Den äldsta bevarade är från Lund år 1123.405 Det första musikstycke 

där nordbor omnäms är Summa pia i en fransk klosterhandskrift från 800-talet. Summa pia är en 

                                                 
401 Levy redovisar en teori från 1928 av musikforskaren John Cargill att slingorna på runstenarna kan tolkas som 
notskrift. Levy har själv försökt, men inte kommit till något tillfredsställande resultat. Levy, 1974, s 112. 
402 Lund, 2002, s 19. Lund anser att den profana musiken möjligtvis bevarades längre än den hedniska kultmusiken. 
403 Litteraturen om den sakrala musiken i Norden under medeltiden är mycket omfattande och jag redovisar mycket 
lite av materialet i denna uppsats.  
404 Citerat efter Bergsagel, 1997, s 54.  
405 Bergsagel, 1997, s 55. 
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bön om beskydd mot de vilda nordmännen.406 

     Flera av de nordiska sakrala sångerna är sammankopplade med nordiska helgon som det 

danska Knud Lavardofficiet från slutet av 1100-talet. Möjligtvis kan det räknas som ett danskt 

verk men det har påverkats av engelsk musik.407 Från norskt område finns ”Olavssekvensen” Lux 

illuxit bevarad, den tillskrivs ärkebiskop Eystein och dateras då till 1100-talet. Den äldsta 

bevarade handskriften till detta är från början av 1300-talet.408 Tre nordiska helgon som levde på 

1100-talet fick officier utformade på 1200-talet. Dessa officier är troligtvis påverkade av 

Dominicanorden.409  

     Jag är tveksam till om det i de flesta fall är meningsfullt att leta nationella särdrag i 

gregoriansk sång eftersom musikens mål var i första hand funktionellt liturgiskt och i många fall 

snarare att visa kyrkans musikaliska enhet. Synen på komposition av gregoriansk sång och den 

enskilde kompositörens verk kan i de flesta fall inte ses utifrån vårt perspektiv av verkhöjd. 

Däremot att veta vilken musik som spelats, kan för dem som försöker rekonstruera musiken, vara 

mer relevant. 

 

5.1.2 Musik till isländska sagor 

Den enda källa som direkt anknyter till den poetiska Eddan är de fem melodier som nedtecknades 

i slutet av 1700-talet varav tre melodier hör till skaldekvad, en till text ur Voluspá och en till text 

ur Havamal. Melodierna lär ha sjungits av islänningar på besök i Köpenhamn och nedtecknats av 

J. M. Hartmann. Den första utgåvan av dessa gjordes 1780 i fransmannen J.B. de La Bordes 

Essai sur la musique ancienne et moderne. De flesta forskare anser att dessa melodier inte är 

samtida med eddadiktningen och likheter har påvisats mellan melodierna och gregoriansk 

sång.410 

 

                                                 
406 "De gente fera normannica nos libera…" Bergsagel, 1999, s 11. Holten, 1999, s 8. Inspelning på Medieval Music 
in Denmark. (1999) (dacapo 8.224133). Spår 2. 
407 Bergsagel, 1999, s 12.  
408 Även Lux illuxit kan ha påverkats utifrån, Enligt Bergsagel liknar den sekvenser som är tillskrivna Adam, en 
fransk munk i S:t Victorsklostret i Paris. Bergsagel, 1997, s 56f. 
409 Helgonen är kung Erik, biskop Henrik samt biskop Þorlákur. Den äldsta versionen av Eriksofficiet visar engelsk 
påverkan. Bergsagel, 1997, s 58. Det är oklart om Bergsagel syftar på text och/eller musik, oklart är även hur mycket 
av officierna som är bevarade. 
410 Andersson, 1934, s 18f. Grinde, 1981, s 22f. 
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5.1.3 Flerstämmiga verk 

Några forskare har placerat den tersbaserade flerstämmighetens uppkomst hos nordborna, 

teorierna grundar sig främst på ett omnämnande i 1100-talslitteratur, ett bevarat musikstycke och 

isländsk folklig tradition.411 Central i denna teoribildning är Giraldus Cambrensis bok Descriptio 

Cambriæ skriven i slutet av 1100-talet om musiken i England. Cambrensis beskriver tvåstämmig 

sång som han anser är ett sångsätt möjligtvis övertaget från daner och norrmän.412 Framförallt 

utgående från Cambrensis text och den tidigaste dateringen av St. Magnushymnen har flera 

nordiska musikvetare byggt teorier om tersbaserad nordisk-brittisk flerstämmighet.413 Teorierna 

bygger på att flerstämmigheten som Cambrensis hört måste skilja sig från organum, eftersom han 

troligtvis var bekant med hur organum utfördes och han här beskriver en främmande 

flerstämmighet. St. Magnushymnen är en tvåstämmig hymn, till största delen i tersparalleller, 

skriven till St. Magnus från Orkeneys ära. Den äldsta handskriften är från 1280-talet men hymnen 

är möjligtvis från 1100-talet.414  

     Tvesangur eller tvisöngur kan syfta dels på omnämnanden av flerstämmig sång i äldre 

isländska källor, dels på en folklig isländsk sångtradition.415 Två- och trestämmig sång finns 

omnämnt i en isländsk saga från 1300-talet, Laurentius saga.416 En av de äldsta bevarade 

isländska källorna till 2-stämmig sång är ett pergament med notskrift från 1473. Den folkliga 

tvesangur är upptecknad på 1800-talet och vissa av dessa uppteckningar påvisar likheter med 

medeltida organum. Dessa två typer av tvesangur kan vara men är inte nödvändigtvis besläktade. 

Gymelsång är en annan term för sång i tersparalleller som brukar sättas i samband med 

Cambrensis utsaga, St Magnushymnen samt några engelska musikstycken från 1200-talet.417  

 

                                                 
411 Andersson, 1934 s 19f. 
412 För engelsk översättning och latinsk originaltext se De Geer eller Nixon. De Geer, 1985, s 157f. Nixon, 1992, s 
275f. Anderson verkar även vilja driva en teori om att om skandinavisk musik påverkat gregoriansk sång samt 
flerstämmighetens möjligt nordiska ursprung. Andersson 1934, s 19f. Levy s 103f.  
413 För genomgång av många av teorierna se De Geer, 1985, s 156-185. Framförallt engelska forskare har även 
kopplat "Sumer is icumen in" från 1200-talet till Cambrensis text. Nixon, 1992, s 280. Nixon refererar även olika 
forskares tolkningar av sambandet mellan Magnushymnen och Cambrensis text. Nixon, 1992, s 280-288. 
414 De Geers avhandling behandlar 1100-talets Orkney, Kapitel V om Magnushymnen. De Geer, 1985, s 143-211. 
415 KLNM, Ottósson: Tvesang, s 83f. 
416 För citat och översättning se De Geer, 1985, s 164. 
417 Termen börjar användas först på 1400-talet. Sohlex, Westrup: Gymel. Bd 3, s 261. 
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5.1.4 Medeltida ballader 

Troligtvis uppkom den nordiska medeltida balladen under 1200-talet påverkad av kontinental 

hövisk diktning. Tyska minnesångare besökte danska hov under 1200- och 1300-talen och fransk 

sekulär musik kan ha påverkat hoven i Danmark.418 Den franska balladtraditionen kan även ha 

kommit till Norge över engelskt område.419 Endast i Danmark har några få textfragment från 

medeltiden bevarats och de äldsta källorna med hela balladtexter är danska visböcker från mitten 

av 1500-talet. Det var mycket ovanligt att melodier tecknades ned under 1500-talet.420 Den 

svenska termen ”medeltida ballad” är missvisande vad gäller musiken, i första hand syftar termen 

på texten och textinnehållet som kan ha medeltida rötter. De flesta svenska melodier är 

nedtecknade efter år 1800, och troligtvis är de äldsta bevarade melodierna inte medeltida.421  

     Den äldsta profana notskrift som finns i Norden kan vara fragment av en folkvisa eller kanske 

den enda bevarade medeltida balladen. Musik- och textfragmentet till Drømte mig en drøm finns 

i Codex Runicus som innehåller lagtexter och är nedskriven i Skåne mellan 1300 och 1350.422 

     De folkvisor vars texter innehåller beskrivningar av harpinstrument eller harpinstrumentens 

magiska verkan som Harpans kraft och De två systrarna tillhör ofta de naturmytiska visorna och 

är troligtvis senare tillkomna än 1200-talet.423 Varianter av dessa visor finns nedtecknade över 

hela Norden och av De två systrarna finns även varianter nedtecknade på Brittiska öarna. 

Likheter mellan Harpans kraft och den brittiska Sir Orfeo har påvisats men även likheter med 

tyska ballader finns.424  

     Kæmpeviser, en typ av ballad från Island har möjligtvis norskt eller färöiskt ursprung. Många 

                                                 
418 GMO, Jensen: Denmark 1. Art music: to 1500. 
419 Nilsson, 1994b, s 176. Häggman, 1997, s 146. 
420 Sohlex, Jersild: Ballad. Bd 1, s 287. 
421 Jonsson. 1983, s 6, s 12. Lönnroth påpekar att studier av moderna balladsångare visar att exekutörer behandlar 
text och musik tämligen fritt, troligtvis var det även fallet när de ”medeltida balladerna” först nedtecknades. 
Lönnroth, 1978, s 84. 
422 Sohlex, Johnsson, Drømde mik en drøm, bd 2, s 345. Sohlex, Jersild: Ballad. Bd 3, s 287. Nilsson,1994b, s 175. 
Inspelning på skivan Medieval Music in Denmark. (1999) (dacapo 8.224133). Spår 12. 
423 Nr 22 Harpans kraft, s 268-301. Nr 13 De två systrarna, s 96-135. Jonsson, 1983. 
424 Janson skriver även att Ovidius Metamorfoser,där orfeusmyten ingår, lästes i medeltidens skolor. Jansson, 1996, s 
99. Lloyd Wood daterar den brittiska Sir Orfeo till 1330-talet. Hon påvisar även att de de två varianter hon citerar har 
en refräng som är obegriplig på engelska men som antagligen har danskt ursprung. Balladens Skowan Earl Gray eller 
Scowan ürla grün kommer från det danska Skogen ärle grön, och balladens For yetter kanga norla eller Whar 
giorten han grun oarloc från det danska Hvor hjorten han går årlig. (”går” är skrivet som ett o med ring över, av 
sammanhanget framgår att Lloyd Wood menar går ”goes”). Tyvärr ger hon ingen datering av balladuppteckningarna. 
Lloyd Wood, 1998, s 10f, s 29. 
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av dessa hämtar sitt material från fornaldarsagorna till exempel Sigurdsagan.425 På Färöarna finns 

även en levande tradition av balladdans, kvaddansen. 

     Troligtvis finns ingen vikingatida musik bevarad. Den musik som kan vara den äldsta 

nordiska är jojken och fäbodmusiken. Men det är osäkert vad de har för ursprung och hur de 

påverkats av annan musik. De flesta av musikinstrumenten som spelades har troligtvis förstörts 

eftersom de var gjorda i organiska material som lätt förstördes.426  

 

5.2 (re)konstruktion av musiken427 

Exekutörer av tidig musik har försökt att närma sig den tidiga nordiska musiken med hjälp av de 

källor som är tillgängliga. Jämförelser mellan olika källor är ett vanligt sätt att försöka hitta den 

gemensamma ”ursprungliga” musiken. Jämförelserna kan till exempel vara mellan olika 

nedtecknade källor eller mellan nedtecknade källor och nutida folkmusik. 

     I Den stærke slått jämför Levy St. Magnushymnen med folkmusik från Norge och finner 

liknande musikaliska motiv.428 Norlind försöker hitta den äldsta traditionen för näckmusik genom 

att jämföra näckmusik traditionellt spelad på omstämd fiol med möjlig gigastämning från 1100-

talet.429  

     I synnerhet bland musikarkeologer, organologer och musiker som utövar tidig musik är 

rekonstruktioner av instrument ett verktyg för att närma sig musiken. En metod är att 

rekonstruera instrument från bildkällor och arkeologiska fynd och jämföra med nu existerande 

instrument och speltekniker, från både europeiska och ickeeuropeiska kulturer. Som ett exempel 

på forskare som har en kombinerad kompetens som forskare, utövare och instrumentbyggare kan 

nämnas Styrbjörn Bergelt och hans forskning om stråkharpan.430  

     I utgrävningen av York hittades ett spelbart instrument, en panflöjt från 900-talet. Den har fem 

toner i någon typ av skala, tyvärr okänd.431 Instrumentet kan ge en indikation om en vikingatida, 

                                                 
425 Kristjánsson, 1997, s 374. 
426 Lund, 2002, s 19f. Lund, 1994, s 30. 
427 Kapitelrubriken inspirerad av O’Brien, 1991. 
428 Levy, 1974. 
429 Norlind nämner även att näcken spelar harpa i den äldsta traditionen men ger tyvärr inga källor eller dateringar. 
Norlind, 1934, s 108f. Aksdal nämner att omstämning av stränginstrument började användas på 1500-talet. I Norden 
finns belägg för omstämning av fiol från ca 1750. Aksdal, 1997, s 175. 
430 Bergelt, 1986. 
431 Hall, 1986, s 116. Tyvärr ger Hall inte något tydligt besked om skaltyp med ”(…)a  five-note scale running from 
top A to top E(…)” kan han mena mollskala AHCDE eller durskala AHC#DE eller med tanke på dateringen av 
instrumentet någon av kyrkotonarterna? 
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möjligtvis nordisk, skaltyp genom att det fortfarande är spelbart.432  

     Några medeltida musikteoretiska skrifter ger information som kan användas för 

musikrekonstruktion idag. I den musikteoretiska skriften De harmonica institutione skriver 

Hucbald, som levde mellan år 840 och 930, om lyrans stämning. Stämningen förklaras med att 

lyran har ett halvtonssteg mellan den sexsträngade lyrans tredje och fjärde sträng och heltonssteg 

mellan de övriga strängarna. Från tonen C blir stämningen av strängarna CDEFGA.433 

 

5.2.1 Utgivna skivor med rekonstruktion av musik 

Ett exempel på försök att återskapa ljudlandskap och hur instrument kan ha låtit är skivan 

Fornnordiska klanger där både rekonstruktioner av instrument och originalinstrument från 

stenålder till medeltid spelas. Stränginstrumentforskaren Graeme Lawson spelar där på en 

typrekonstruktion av en sexsträngad lyra från 700-talet. Lyran är stämd i CDEFGA och har ett 

omfång på över tre oktaver med hjälp av flageolettspel.434  

     Styrbjörn Bergelt och Per-Ulf Allmo har med boken och skivan Svarta jordens sång gjort 

korta tablåer med texter, musik och ljudillustrationer. Bergelt spelar på ett par av dessa tablåer på 

en egenhändigt tillverkad kopia av Gdanskguslin med speltekniker överförda från traditionellt 

kantelespel. Musiken är en blandning av traditionell folkmusik och egna kompositioner. På 

skivan finns även spel på stränginstrumenten kantele och stråkharpa.435  

     Wessberg skriver i efterskriften till artikeln Drømte mig en drøm om sina 

musikrekonstrueringsförsök till en skiva med samma namn utifrån instrumentrekonstruktioner, 

melodier och melodifragment från nordiskt område. De melodier han använt är bland andra 

Drömde mig en dröm, St. Magnushymnen, den på 1700-talet nedskrivna melodin till Voluspá 

samt musik från Italien och England.436 

     En musiker och forskare som ägnat sig mycket åt den tidigaste nordeuropeiska musiken är 

Benjamin Bagby. Han har med sin ensemble Sequentia gett ut två skivor som innehåller texter ur 

                                                 
432 En rekonstruktion har gjorts med åtta toner. Lund, 1984, s 22ff. Fornnordiska klanger, (1984). (MS 101/EMI 
1361031). Spår 33. 
433 Palisca, 1978, s 3, s 22f. 
434 Lund, 1984, s 20ff. Fornnordiska klanger, (1984). (MS 101/EMI 1361031). Lawson presenterar olika idéer till 
lyrstämningar och speltekniker i sin avhandling, bland annat Hucbalds lyrstämning, pentatonik och medeltida lydisk 
skala. Han föreslår även att strängarna kunde stämmas unisont i tre par eller ha en oregelbunden stämning. Lawson, 
1980, s 151-159. Beteckningen CDEFGA anger endast tonplats och inte oktavbeteckning.  
435 Allmo och Bergelt, 1995. 
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den poetiska Eddan och Snorres Edda.437 Bagby har sett modus inte enbart som en skala utan 

använt materialet i modala melodier som formler eller gester som han har satt samman i nya 

kombinationer. Bland annat har han studerat inspelade ”rímur”, en isländsk sångtraditon med 

medeltida ursprung, och använt de modala formlerna ur dessa verk. Mycket av hans studier har 

även bestått av jämförelser av äldre källor med levande tradition av folkmusik och speltekniker 

samt balladtraditionerna av sång och dans på Färöarna och Island. Hans lyrspelrekonstruktion 

grundar sig på instrumentrekonstruktioner, jämförelser med levande tradition, studier av 

medeltida strängteknologi och medeltida musikteori. Han stämmer den sexsträngade lyran i tre 

rena kvinter med parvis stämda unisona strängar eller i hexachord som stäms om efter sångens 

modus.438 

 

5.2 Sammanfattning 

De som försöker rekonstruera nordisk profan musik från vikingatid och tidig medeltid har mycket 

lite material att arbeta med. Av de fåtal handskrifter med noter som finns bevarade är den 

tidigaste dateringen ofta tveksam och källorna är för få för att det ska kunna gå att se ett generellt 

mönster. De bevarade samtida källor som berättar om musik och musikteori är få och 

svårtolkade. Ingen musik som med säkerhet bedöms som förkristen finns bevarad. Det mesta av 

det bevarade materialet är direkt kopplat till kristendomens sakrala sameuropeiska musik, även 

om några få verk kan ha nordiskt ursprung. Av de sakrala verk som har nordiskt ursprung är de 

flesta adapteringar av äldre verk till nya texter eller nykompositioner i kyrkans tradition.  

     Rekonstruktionsförsöken av musik bygger ofta på jämförelser mellan olika typer av 

skriftkällor och jämförelser mellan skriftkällor och levande tradition. Instrumentrekonstruktioner 

från arkeologiska fynd och ikonografiska källor och praktiska experiment att finna speltekniker 

på dessa instrument är ett vanligt sätt att försöka närma sig musiken.  

     En metod som verkar vara aktuell för rekonstruktioner är uppdelningen i mindre musikmotiv 

som kan sättas samman i nya mönster. Metoden används för att bestämma förlagor och släktskap 

mellan olika gregorianska melodier. Benjamin Bagby använder den för att rekonstruera 

melodifragment eller gester i olika modus. Även inom senare folkmusik går det att urskilja 

                                                                                                                                                              
436 Wessberg, 1996, s 28. 
437 Edda: Myths from Medieval Iceland, (1999). (DHM 05472 77381 2). The Reingold curse: A Germanic Saga of 
Greed and Revenge from the Medieval Icelandic Edda utgiven 2001. (Denna finns ej med i litteraurlistan.) 
438 Bagby, 2002. Bagby, 1999. 
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melodiuppbyggnad med hjälp av formler och uppbyggnaden av melodier med hjälp av korta 

motiv har troligtvis medeltida rötter.439  

    De flesta exekutörer och forskare kombinerar olika metoder för att få fram ett musikmaterial, 

tyvärr har detta material ofta stora brister. Ibland har de kombinerat källor som spänner över flera 

hundra år för att få fram ett presenterbart resultat. För exekutörer tycker jag det kan vara förlåtet 

men för forskare är det mera tveksamt. 

 

                                                 
439 Aksdal, 1997, s 174. 
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6 Slutdiskussion 
När jag började denna uppsats hade jag stora förhoppningar om att hitta relativt mycket material 

eftersom det var det intryck jag fick av sekundärlitteraturen. Tyvärr har detta material reducerats 

betänkligt under skrivandet av uppsatsen eftersom jag har varit tvungen att ifrågasätta många av 

de tidigare ofta använda källorna och slutsatserna. Eftersom en av utgångspunkterna för min 

undersökning var att använda det material som många tidigare forskare använt som källa till 

vikingatiden har mycket av materialet jag jämfört, framförallt bild- och textmaterialet, varit 

medeltida. Flera av dessa källor kan naturligtvis ha tillkommit under vikingatiden och materialet 

är då betydligt större. 

     De nordiska källorna till musik, med betoning på stränginstrument under vikingatid, är mycket 

få. Av arkeologiska fynd finns möjligtvis fyra stall från Birka, Broa, Gotland och York, ett 

lyrfragment från Hedeby, en möjlig stämskruv från Uppåkra samt en stämskruv från York. 

Fynden kan vara fler eller färre beroende på vilka områden som man vill räkna till det vikingatida 

Norden, vilket tidsspann vikingatiden skall omfatta och hur säkert man vill bekräfta fynden som 

instrumentdelar. Endast ett av dessa fynd, stallet från Broa, har bekräftats som gravfynd. Enbart 

detta fynd kan härledas direkt till den person som kanske brukade eller ägde instrumentet. Ett 

intressant arkeologiskt fynd är från 1100-talet, den möjliga stämnyckeln från Sigtuna. Dels för att 

det är den enda återfunna medeltida stämnyckeln i Europa och dels för att det är det äldsta 

nordiska belägget för ordet ”harpa”. I jämförelse med de brittiska öarna finns mycket få 

stränginstrumentfynd från nordisk medeltid. Detta kan ha många orsaker som till exempel 

ofördelaktiga bevaringsförhållanden men även okunnighet om organologi hos arkeologer. En 

annan möjlighet att ta i beaktande är att harp- och lyrinstrument kanske inte var lika frekventa i 

Norden under denna period. Jag tror dock att det är genom forskning inom musikarkeologin som 

vikingatidens musikhistoria så småningom kan komma att skrivas om.  

     Bilder med stränginstrumentmusicerande från nordisk vikingatid finns endast en, avbildningen 

av en harpspelande man på en bildsten från Isle of Man.  

     Av samtida skriftkällor som syftar på stränginstrument i nordisk vikingatid finns endast Ibn 

Fadlans beskrivning av begravningen av en nordisk storman vid Volga. Men texten kan 

möjligtvis syfta på slaviska ”rus” och inte nordbor vilket gör den som en osäker källa.  

     Ingen musik finns bevarad. 
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     Isländska sagor är en ofta använd källa till vikingatida musik, även om många av sagorna 

utspelar sig under vikingatid är de nedtecknade från och med 1100-talets slut vilket gör dem till 

en osäker källa. De isländska fornaldarsagorna har även ofta används som källa till nordisk 

hednisk tid, men de är alla nedtecknade efter kristendomens införande. Vissa av sagorna 

innehåller troligtvis muntlig tradition från vikingatid och musikmotiven kan tillhöra muntlig äldre 

tradition. De flesta av dessa musikmotiv har mytiska drag vilket gör att de är en osäker källa till 

verkligt musicerande. 

      Det äldsta harpmotivet är troligtvis versen ur Voluspá där herden Eggder spelar harpa. 

Herden Eggder finns ej omnämnt i något annat verk men kan ha andra litterära förebilder, 

bibliska eller antika. 

      Min sammanfattning av de källor som kan kopplas till nordisk vikingatid är: några få 

arkeologiska fynd som tycks höra till lyror, en bild av ett harpinstument från ett område som inte 

ligger i Norden men som kulturellt troligtvis kan räknas till Norden under vikingatiden, motiv ur 

sagor som är nedtecknade efter vikingatiden men som möjligtvis kan tillhöra vikingatida muntlig 

tradition samt en arabisk krönika som möjligtvis kan syfta på nordbor.  

     Jag anser att dessa källor är för få och osäkra för att bygga stabila teorier om vikingatida 

musicerande. Troligtvis var stränginstrument kända och spelades även på nordiskt område 

eftersom spår av stränginstrumentspel finns som arkeologiska fynd och möjligtvis skriftliga och 

ikonografiska källor.  

 

Tidigare forskning 

     Mycket av den äldre forskningen i detta ämne kan kallas ”kreativ”, som jag har visat i denna 

uppsats har många teorier har byggts på ett mycket magert och i många fall tveksamt material. 

Naturligtvis kan mycket av detta förklaras med en forskningstradition som inte motsvarar de krav 

vi ställer idag. De hade inte tillgång till metoder vi har idag till exempel för tidsbestämmning av 

handskrifter. Det kan även förklaras med att andra politiska och kulturella idéer låg i tiden. Men 

för att återgå till en diskussion jag förde i inledningen, det är anmärkningsvärt att nutida forskare 

verkar relativt omedvetna om detta eller de kanske är medvetna men väljer att inte förmedla det. 

Trots den forskning som finns tillgänglig förmedlas fortfarande en ålderdomlig syn på 

vikingatiden. Till exempel visas musiken under vikingatiden ofta i tablåartade beskrivningar, 
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kanske en tradition från den romantiska synen på vikingen som ofta framställs i litteratur och 

konst under 1800- och 1900-tal. 

 

Gunnar i ormgropen 

     Sigurdsagan finns både i flera isländska varianter och i en germansk, Nibelungenlied. De 

skiljer sig i motivsfärer, de isländska varianterna utspelar sig i förkristen tid och den germanska 

varianten i kristen tid vilket kan tyda på att de isländska är äldre. Den nordiska Sigurdsagan i den 

poetiska Eddan anses vara muntligt traderad från 800- till 1200-talet och den äldsta bevarade 

handskriften är från 1200-talet. Men när de enskilda motiven diktades in i sagan är omöjligt att 

datera. Harpmotivet ingår inte i alla isländska varianter av Sigurdsagan. Det äldsta belägget för 

motivet med Gunnar i ormgropen som spelar harpa är en avbildning på en dopfunt från 1100-

talet. Den tyska Nibelungenlied innehåller inget harpinstrument utan musikmagin i denna utförs 

på ett fiddelinstrument. Troligtvis är harpmotivet i Sigurdsagan en nordisk tilldiktning. 

      Varifrån hämtades motivet med Gunnar och harpan, när och var fördes det in i Sigurdsagan? 

Kan man tolka frånvaron av harpa på bildstenen på Isle of Man och de bilder som möjligtvis kan 

tolkas som Gunnar i ormgropen som att Gunnar kastades i ormgrop utan harpa före 1000-talet? 

Alla avbildningarna med instrument finns på norsk-svenskt område, och de flesta finns i kristen 

kyrklig miljö. Det är oklart vilken funktion Sigurdsagan och dess bildvärld fyllde i kristnandet. 

Gunnar i ormgropen kan vara en symbol för förkristen religion eller en överförd kristen symbol. 

Gunnar och harpan kan vara en överförd legend från kristen kultursfär eller bygga på antika 

motiv. Det är även möjligt att motivet använts politiskt för att associera det regerande kungahuset 

med legendariska hjälter och gudar.  

     Jämförelser mellan de äldre bevarade lyrorna och lyrfragmenten från brittiskt och germanskt 

område och bilderna med Gunnars harpa tyder på att instrumenten ser relativt olika ut. Det finns 

större likheter med den bevarade norska medeltida lyran och sydtyska medeltida ikonografiska 

källor som visar en liknande åttformad lyra.  

 

Instrumentens funktion 

     Harp- och lyrinstrument som symbol för både den kringresande barden och de spelande 

ädlingarna kan möjligtvis bekräftas genom litterära källor. Några av de ofta använda källorna är 

de fornengelska dikterna Widsith och Beowulf. Jämförelser har även gjorts med fynden från 
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brittiskt och tyskt område med lyror i gravar. De man tror är barder är begravda med instrumentet 

vilande på armen och ädlingarna är begravda med lyror som gravgåvor men inte i kontakt med 

instrumentet. Detta kan vara ett cirkelresonemang: de män som är begravda med lyror på armen 

måste de vara barder eftersom man förutsätter att en bard bör vara begravd med en lyra på armen. 

Att Beowulf handlar om nordiska förhållanden, Widsith endast tangerar Norden, gör att även 

harpspelet har tolkats som nordiskt, men jag ser det som mycket tveksamt att bygga teorier om 

nordisk musik på ett epos som är skrivet på fornengelska och inte har någon nordisk 

motsvarighet. 

      Några senare nedtecknade isländska sagor och andra medeltida textkällor bekräftar bilden av 

den kringresande barden, eller snarare en kringresande som kunde spela och sjunga men inte 

nödvändigtvis betraktades som professionell bard. Många textkällor berättar om musik som 

underhållning där det kan vara fråga om soloharpspel eller om sång till harpa. Hur legender 

framfördes, om de reciterades till musik, sjöngs eller berättades är oklart. Det berättas om musik 

som framförs av besökande gäster och musik som framförs av personer som verkar vara inbjudna 

för att musicera på fester och liknande. Möjligtvis var det även en kunskap som ädlingar borde 

behärska, Orkneyinga saga och dikten av biskop Patrik bekräftar bilden av ädlingens kunskaper i 

musicerande. Jag ser en svårighet att bekräfta dessa texter med jämförelser med germanska och 

anglosaxiska gravar eftersom det skiljer flera hundra år mellan dessa olika typer av källor. 

     Att musik påverkar är ett vanligt tema i textkällorna och i de bildkällor vi kan tolka. Flera av 

textkällorna innehåller musikmagi och musikpåverkan, det verkar vara en flytande gräns mellan 

magi och påverkan till exempel om musiken får barn och vuxna att somna eller tvingar dem att 

somna. Harpans ställning som magiskt och mytiskt instrument verkar starkt under medeltiden, 

men tycks övertas av fiolen i yngre texter. Nibelungenlieds fiddla förefaller överta rollen som 

djävulens instrument och för musikpåverkan. I ett par av textkällorna finns musik som uttrycker 

olika känslor och även musik som ger en bestämd känsla eller upplevelse. 

     I de flesta av de litterära källor som ingår i denna uppsats har harpinstrumenten en magisk 

eller sagobetonad funktion. Det är mycket få av dessa källor som berättar om musik i en samtid 

och de flesta utspelar sig i en sagobetonad miljö.  

     De ikonografiska källorna har ofta annan funktion än att visa verkliga instrument, vilket gör 

att de endast kan användas med stor försiktighet som källa till verkligt musicerande. 
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Instrumentbilder kan vara en källa till symbolik och berättande och är ofta ett komplement till 

skriftliga källor, till exempel som illustration eller för identifiering av avbildade personer. 

 

 

Förkristen och kristen musikvärld 

      Nordiska handelskontakter, vikingaräder och bosättningar påverkade och påverkades av andra 

kulturer och då troligtvis även inom musiken. En av förändringarna under denna tid var  

spridningen av kristendomen då en enhetlig kultur medvetet spreds och etablerades. Den kristna 

legend- och bildvärlden ersatte den förkristna och det är svårt att se spåren efter den förkristna 

musikvärlden eftersom källmaterialet är nästan obefintligt. Det mesta materialet från förkristen 

tid består av organologiska fynd. Av knäppta stränginstrument har främst återfunnits lyrfragment. 

Text- och bildkällorna är med mycket få undantag gjorda efter att kristendomen infördes eller 

åtminstone haft möjlighet att påverka kulturen. Ett av de möjliga undantagen är lyran från 500-

talet på bildstenen från Gotland. En del av lyrfynden från tyskt, brittiskt och nordfranskt område 

kan vara förkristna. Även de antika beskrivningarna av kelter och germaner som finns bevarade 

bekräftar ett förkristet stränginstrumentspel. Att jag betonar kristendomens införande beror på 

den kristna kulturens starka och medvetna kulturpåverkan. Det är svårt att kunna urskilja den 

lokala kulturen från den kristna bild- och textvärlden. Detta är inte för att jag söker en ”äkta 

nordisk förkristen kultur” utan för att bilder och texter kan ge en falsk bild av kulturyttringar som 

fanns i Norden på grund av att de spreds över hela Europa. 

     Om det har funnits en särskild nordisk musik under perioden 800-1200-tal är en fråga som är 

omöjlig att svara på. Spår av musicerande finns, och några källor från 1100-talet kan tyda på att 

det har funnits särdrag som var typiska för Norden, eller möjligtvis provinsiella särdrag inom 

Norden eftersom det troligtvis inte fanns en enhetlig kultur inom hela området. Det verkar heller 

inte troligt att det skulle funnits en enhetlig musikkultur under hela vikingatiden från 800-tal till 

mitten av 1000-talet.  

      Traditionellt inom nordisk musikhistorieskrivning har materialet om vikingatida nordisk 

musik främst bestått av källor som kan härledas till medeltiden. Andra källor är beskrivningar av 

germaner och kelter gjorda av antika författare. Jag anser att dessa endast med stor försiktighet 

bör användas generellt för Norden. Eftersom det litterära skriftspråket infördes sent i Norden med 

kristendomens införande är det svårt att hitta några opåverkade förkristna texter. Nordens 
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runinskrifter har inga omnämnanden om musik eller instrument. Beskrivningarna i isländska 

sagor som utspelar sig i hednisk forntid kan inte anses ha varit helt opåverkade av kristendomen 

och dess kulturyttringar.  

     Denna uppsats titel till trots – kanske är det dags att ta bort Gunnar och harpan som symbol 

för den ”hedniska vikingatida” musiken.  

 

Förslag till framtida forskning 

     Mitt intryck efter att ha läst böcker och avhandlingar från andra discipliner om denna tidsepok 

är att musikvetenskapen är sen i omtolkningen av sin egen historieskrivning. Det kan bero på en 

ovilja att ompröva äldre auktoriteters forskning, ointresse för epoken eller en svårighet att få 

perspektiv på och behandla nationalistiska-musikaliska idéer från 1800- och 1900-talen. Men jag 

tror att en av de främsta orsakerna kan vara att det finns inget att ersätta de gamla teorierna och 

spekulationerna med, framförallt inget som är lika intresseväckande, underhållande och 

lättillustrerat.  

     Mitt syfte med denna uppsats har inte varit att undersöka musikhistorieskrivningen under 

1900-talet även om just konstruktionen av ”den vikingatida musiken” verkar vara ett mycket 

tacksamt ämne. Jag har av sekundärlitteraturen fått intryck av att pangermanska och 

nationalistiska idéer har påverkat nordisk, i synnerhet svensk, musikhistorieskrivning under 

1800- och 1900-talen. Det vore intressant om denna period i musikhistorien särskådades liksom 

den har granskats inom andra discipliner. Jag hoppas att någon kommer att granska hela den 

nordiska fornmusikforskningen. 

     Jag kan efter arbetet med denna uppsats se ett behov av att den nordiska musikhistorien som 

den presenteras i musikhistorieböcker förändras. Problemet är att just den period som denna 

uppsats behandlar har ett besvärligt källäge. Det kommer att bli svårt att välja mellan det i 

Norden traditionella sättet att beskriva perioden och det mer försiktiga som jag förespråkar här. 

Kommer vikingatiden att illustreras med Gunnar i ormgropen och citat ur Tacitus i 2000-talets 

musikhistorieskrivning eller kommer vikingatid som musikhistoriskt begrepp kanske helt att 

försvinna? 

     Jag tror även att många av de medeltida textkällorna skulle vara intressanta att granska på nytt. 

Ett intressant ämne för vidare forskning skulle vara att studera de medeltida textkällorna som 

innehåller ljud- och musikmotiv, som till exempel kontexten och funktionen av de galdrar som 
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sjungs i de isländska sagorna. Även en heltäckande ikonografisk undersökning inom nordiskt 

område vore önskvärd.  

     Slutligen tycker jag att det vore intressant med en undersökning om stränginstrument ur ett 

mytiskt perspektiv. De förekommer från antika berättelser, gammaltestamentliga berättelser, 

isländska sagor och folkvisor till skönlitterära texter ända fram till idag. En annan aspekt av detta 

är det starka symbolvärde som i synnerhet ramharpan har i mycket av den forskningslitteratur jag 

studerat inför denna uppsats. Varför är det viktigt att pelaren till ramharpan är en västeuropeisk 

uppfinning och varför verkar det som om ramharpan har en högre status än lyran i 1900-talets 

forskningslitteratur? 
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Bilaga 1.  Arkeologiska fynd av knäppta stränginstrument från ca 400 f Kr till 1500 e Kr. 

 

Urval 

Denna lista är inte komplett, jag har främst redovisat de fynd som jag mött i den 

sekundärlitteratur jag använt till uppsatsen. Några av dessa fynd har jag funnit genom att söka i 

museers databaser samt internetsökningar. Vissa av uppgifterna anser jag mycket osäkra men 

redovisar i denna lista alla typer av fynd, även osäkra identifieringar av stränginstrument samt 

obekräftade fynd. 

     Bekräftade stråkinstrument och lutor finns ej med, däremot instrumentfragment till exempel 

stall och stränghållare som kan ha tillhört dessa instrument. Homo-Lechners stämskruvfynd finns 

med, dock är det ibland oklara syftningar vilket gör att samma fynd kan finnas på flera platser. 

Kristensen har ett okänt stränginstrument från British Museum, nr 178 (troligtvis samma som 

Crane, 322 Gittern, s 14f) detta finns ej med. De Geer grupperar ibland fynden så det blir oklart 

vika instrument hon syftar på, jag utelämnar därför De Geers hänvisningar till stallfynd, 

guslifynd och engelska lyrfynd. Ur Crane finns ej heller 321 Bass zither daterad till 1500-talet. 2 

stycken 351, Clavicytera, 352 Virginal, och 331 Fiddles med (en av dessa finns med, se nedan).  

     I guslifynden följer jag Cranes indelning samt uppdelningen i de olika typerna av gusli. 

Termerna "gusli (psalterium)" och "gusli (lyra)" är mina. Tre av Cranes fyra fynd från Novgorod 

indelade som 331 Fiddles s 15-16 finns ej med i min uppställning. Lawson har med dessa fynd. 

Homo-Lechner, M. Bruce-Mitford och De Geer gör en otydliga indelningar av guslifynden från 

Novgorod, deras dateringar eller hänvisningar finns därför ej med. Enligt Clarke & Ambrosiani, 

1993, s 108, kan dateringen av fynd från Novgorod gjorts om.  

     Stämskruvsfynden är placerade i bokstavsordning, stämskruvsfynd finns även i samband med 

lyrinstrument från Kravik nr 44, Sutton Hoo nr 41, Kerch nr 29 och St. Severin nr 36.  

     Övriga fynd är i ungefärlig kronologisk ordning samt ordnade i typ av fynd. 
 

Kategoriseringar 

Jag redovisar de kategorier Lawson har delat in instrumenten i. Se 4.2 Musikarkeologisk 

introduktion.  
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Dateringar  

I de flesta fall har de olika författarna olika dateringar, jag redovisar de olika teorierna. 

 

Material 

I några fall är tillverkningsmaterialet oklart, vid dessa fynd redovisar jag de olika teorierna. Ifall 

tillverkningsmaterialet kan misstolkas anger jag latinska namn eller möjligtvis franska, tyska eller 

engelska namn. 

 

Beskrivning 

Beskrivningarna är enbart en komplettering till bilder och övrig information. Jag har själv inte 

studerat några av fynden och har heller ej någon arkeologisk kompetens. För mer utförliga 

beskrivningar hänvisar jag till anförd litteratur. 

Lawsons indelningar av stämskruvsfynd: 

Typ A - stämskruv till harpa. Typ B - stämskruv till psalterium, monokord eller organistrum. 

 

Hänvisningar 

Crane och Lawson har alltid hänvisningar till äldre litteratur vid varje föremål, jag utelämnar 

dessa i de allra flesta fall och hänvisar till dessa två författare när de står som källa. Även De 

Geer och Homo-Lechner hänvisar ibland till äldre litteratur. I de fall en särskild publikation om 

fyndet är utgiven hänvisar jag till denna. I några fall finns hänvisningar till museers hemsidor. 

Hänvisning Novgorodfynden:  
Povetkin, I. Vladimir, Musical finds from Novgorod. The Archæology of Novgorod. Russia, Lincoln 1992. 

Kolc'in, B. A., Novgorodskie Drevnosti, Derevyannye Izdeliya (Izdatel'stvo "Nanka") Moskow. 1968. 

Kolc'in, B. A., Novgorodskie Drevnosti, Reznoje Derevo (Izdatel'stvo "Nanka") Moskow. 1971. 

 

Övrigt 

Crannog är en bosättning i våtmark, framförallt i Skottland och på Irland. Jag använder det 

engelska ordet. 

 

Bilder 

Vissa av bilderna från Lawsons avhandling är omöjliga att reproducera från mikrofilmen jag har 

haft tillgång till, dessa bilder finns ej med. Ej heller bilder från museers hemsidor. 
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Uppställning 

Stall   Före år 1000  nr  1 - 12 

Efter år 1000  nr 13 - 24 

Lyror och lyrfragment  Före år 1000  nr 25 - 43 

   Efter år 1000  nr 44 

Harpor och harpfragment   nr 45 - 53 

Stränghållare  Före år 1000  nr 54 – 56 

  Efter år 1000  nr 57 - 60 

Stämnyckel    nr 61 

Gusli och guslifragment   nr 62 - 72 

Stämskruvar    nr 73 - 105 

 

 

Källor och förkortningar 

Bischop  Bischop, 2002. 

Bruce  Bruce-Mitford och Bruce-Mitford, 1983. 

B-M  Myrtle Bruce-Mitford, Rotte (ii), Grove Music Online. 

Crane  Crane, 1972. 

D G,  De Geer, 1985. 

H-L,  Homo-Lechner, 1996. 

Kristensen  Kristensen, 1994. 

Lawson  Lawson, 1980. 

Taylor  William Taylor, Harp V 1, Grove Music Online. 

Övriga   se litteraturlistan 

Hänvisningar till nätkällor som museers hemsidor anges i de flesta fall enbart i Bilaga 1 och ej i 

litteraturlistan. 
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Stall 
Före år 1000 
 
1. 
Föremål  stall   Kategori IA 
Fyndplats  Concevreux (Aisne), norra Frankrike. 
Nuvarande plats Köln, Römish-Germanisches Museum, inv nr. D.659 
Datering   B-M, 600-800-tal. H-L, 400-500-tal. Lawson, 400-500-tal. Bischop, 400-500-tal. 
Material  Brons. 
Beskrivning   Höjd 3,7 cm, bredd 5,3 cm. För instrument med sex strängar, troligtvis lyra. 
  Sidorna har ornamenterade djurhuvuden 
Källa Crane, s 13, nr 313.10. B-M. H-L, s 85. Lawson, s 204f, nr 12. Bruce, s 693f. 

Bischop, s 226, nr 4. 
Övrigt  Frankisk eller germansk kyrkogård. Enligt Lawson merovingskt. 
Bild  Ling, 1983, s 57. 

 
 
2. 
Föremål  möjligt stall 
Fyndplats  Schlotheim, Thüringen? Tyskland. 
Nuvarande plats ? 
Datering  Bischop, 500-tal. 
Material  horn, (Geweih) 
Beskrivning  Höjd 3,3 cm, bredd, 4,7 cm. Till instrument med sju strängar. 
Övrigt  Gravfynd. 
Källa  Bischop, s 227, nr 10. 
 
3. 
Föremål  stall 
Fyndplats  Scole, Norfolk, Storbritannien. 
Nuvarande plats British Museum, London. 
Datering   B-M, 600-tal. British museum, 600-tal. Bischop, 500-tal. 
Material  brons 
Beskrivning  Höjd 2,6 cm, bredd 3,4 cm. Stall till sexsträngat instrument. Djurornamentik.  
Källa  B-M. British Museum. Bischop, s 226, nr 5. 
Hänvisning  Scole, lyre bridge and tuning peg (även bild) 

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass  
Övrigt   Eventuellt gravfynd. Se även stämskruv nr 97. 
 
4. 
Föremål  stall   Kategori IA 
Fyndplats  Elisenhof, Schleswig, Tyskland. 
Nuvarande plats Marchen- und Wurtenforschnung von Schleswig-Holstein, Schleswig (Reimers). 

Schleswig Landesamt für Vor- und Frühgeschichte (Lawson). 
Datering  Crane, 700-tal, B-M, 700-tal. D G, 700-tal. Lawson, 700-tal. Bruce, 700-tal. 

Bischop, 700-tal. 
Material  Bärnsten 
Beskrivning   Fragment 
  En sida och 1/3 av mellandelen bevarat. Höjd 2,3 cm, bredd 1,9 cm. 
Källa Crane, s 13, nr 313.08. B-M. D G, s 51, nr III,14. Reimers, 1980, s 18. Lawson, s 

205, nr 14. Bruce, s 694. Bischop, s 227, nr 15. 
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Övrigt  Från 700-tals "bärnstensfabrik". 
Bild  Bruce s 694. 

 
5. 
Föremål  stall   Kategori IA 
Fyndplats  Elisenhof, Schleswig, Tyskland. 
Nuvarande plats Schleswig Landesamt für Vor- und Frühgeschichte, inv nr. 346 (H-L, Lawson). 

Marchen- und Wurtenforschnung von Schleswig-Holstein, Schleswig (Reimers, 
1980). 

Datering  Crane, 700-tal, B-M, 700-tal. H-L, 700-tal. D G, 700-tal. Lawson, 700-tal. Bruce, 
700-tal. Bischop, mitten eller andra halvan av 700-talet. 

Material  Bärnsten 
Beskrivning   Fragment, troligtvis lyrstall. Höjd, 2,1 cm, bredd, 2,8 cm. 
  En sida och det mesta av mellandelen bevarat, 5 och ett halvt spår, (för 6 strängar?) 
Källa Crane, s 13 nr 313.09. B-M. D G, s 51, nr III,14. H-L, s 85. Reimers, 1980, s 18. 

Lawson, s 205, nr 14. Bruce, s 694. Bischop, s 227, nr 16. 
Övrigt  Från 700-tals "bärnstensfabrik". 
Bild  H-L, s 86. 

 
 
6. 
Föremål  stall   Kategori IA 
Fyndplats  Broa, Halla socken, Gotland, Sverige. 
Nuvarande plats Statens historiska museum, Stockholm. Inventarienr. 10796. 
Datering  Viking og hvidekrist, ca 800-tal. Crane, mellan 750-800. B-M, 700. H-L, ca 800. 

Kristensen, 800-tal. Lawson, 600-700-tal. Bruce, 700-tal. Bischop, mitten eller andra 
halvan av 700-talet. 

Material  Bärnsten 
Beskrivning  Höjd 2,5 cm, bredd 4 cm. (H-L, 4.5 cm), djup 1.3 cm Till ett fyr- eller sex-strängat 

instrument, troligtvis lyra 
Källa  Viking og Hvidekrist katalogdel, 1992, s 275, nr 176. Crane, s 14 ,nr 313.13. 

Kristensen, s 227, nr 229. Salin, 1922, s 205 f. B-M. H-L, s 85. Reimers, 1980. 
Lawson, s 203, nr 10. Bruce, s 694. Bischop, s 227, nr 17.  
(H-L, och Ling, 1983, s 57 avbildar fel föremål ) 

Övrigt Rikt med gravgåvor, instrumentet funnet nära huvudet på den döde. Reimers, 1980 s 
20. Möjligtvis importföremål. (Bischop, hövdingagrav, Häuptlingsgrab). (Lawson, 
horseman’s grave). 

Bild  Salin, 1922, s 205, fig. 23 1,1. 
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7. 
Föremål  stall   Kategori IA 
Fyndplats  Duurstede (Dorestad) Holland. 
Nuvarande plats Centraal museum, Utrecht, Holland. (Enl. Bruce i privat samling). 
Datering  Crane, 700-800-tal, B-M, 700-800-tal. Lawson, 700-800-tal. H-L, 700-800-tal. 

Bischop, 700-800-tal. 
Material  Bärnsten 
Beskrivning   Höjd 2,5 cm, bredd 5 cm. Till instrument med sex strängar, troligtvis lyra. 
Källa Crane, s 14, nr 313.12. B-M. H-L, s 85. Reimers, 1980, s 18. Lawson, s 204f, nr 13. 

Bruce, s 694. Bischop, s 228, nr 18. 
Bild  Ling, 1983, s 57. (uppges avbilda Broastallet, nr 6 i denna bilaga, även H-L har 

samma uppgift). 
 

 
 
8. 
Föremål  stall   Kategori IA 
Fyndplats  Duurstede (Dorestad) Holland. 
Nuvarande plats Centraal museum, Utrecht, Holland. (Enl. Bruce i privat samling). 
Datering  Crane, 700-800-tal. B-M, 700-800-tal. H-L, 500-tal. Lawson, 700-800-tal. Bischop, 

700-800-tal. 
Material  Bärnsten 
Beskrivning  Höjd 2,5 cm, bredd 3,7 cm. För instrument med sex strängar, troligtvis lyra. 

(Bischop, 3,3 cm brett, för 7 strängar.). 
Källa Crane, s 14, nr 313.11. B-M. H-L, s 85. Reimers, 1980, s 18. Lawson, s 204f, nr 13. 

Bruce, s 694. Bischop, s 228, nr 19. 
Bild  H-L, s 85.   

 
 
9. 
Föremål  stall    
Fyndplats  Duurstede (Dorestad) Holland. 
Nuvarande plats - 
Datering   Bruce, ca 750-850. Bischop, 700-800-tal. 
Material  Bärnsten 
Beskrivning   För instrument med 6 strängar? 
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Källa  B-M. Bruce s 694. Bischop, s 228, nr 20 
Övrigt  Funnen i hamnområde. 
Bild  Bruce, s 694. 

 
 
10. 
Föremål  stall   Kategori IA 
Fyndplats  ”Svarta jorden” Birka, Uppland, Sverige 
Nuvarande plats Statens historiska museum, Stockholm. Inventarienr. 5208,1634. 
Datering  Crane, före år 1000, troligtvis 800-tal. Kristensen, 800-900-tal. B-M, 800-tal. Bruce 

800-tal. Lawson, ca 800-tal. H-L, 800-tal?. Bischop, före år 1000, troligtvis 800-tal. 
Material Crane, ben eller horn. B-M, ben. Lund, (1994), s 33 horn från älg. Reimers, 1980, s 

18, ben. Kristensen, horn. Lawson, ben. Bruce, ben. H-L, ben eller horn. 
Beskrivning  Höjd 3.3 cm, bredd 4,7 cm, djup 0.7 cm. Till ett instrument med sju strängar (enl. 

Kristensen 5-6 strängar), troligtvis lyra. 
Källa Crane, s 14, nr 313.14. Kristensen, s 215, nr 190. B-M. H-L, s 85f. Reimers, 1980, s 

18. Lawson, s 202f, nr 9. Bruce, s 691ff. Bischop, s 228, nr 21. 
Hänvisning  Arbman, Holger, 1939, Birka. Sveriges äldsta handelsstad. Stockholm, p. 129. 
Bild  Lund, 1994, s 33. 

 
 
11. 
Föremål  stall 
Fyndplats  Gotland, Sverige. 
Nuvarande plats Statens Historiska Museum 
Datering   vikingatid 
Material  brons 
Beskrivning   4-7 strängar 
Källa  Lund, 1998a, s 38. 
Övrigt  Fyndplats och nuvarande plats muntlig uppgift från Cajsa Lund, (16 feb 06). 
 
12. 
Föremål  stall    
Fyndplats  Coppergate, York, Storbritannien. 
Nuvarande plats Achaeological trust, York 
Datering   Kristensen, 900-tal. B-M, 900-1000-tal. H-L, 900-tal. Hall, 900-tal. Bischop, 900-

tal. 
Material  trä 
Beskrivning   Höjd 2,7 cm. Till instrument med sex strängar. Enligt H-L stall till lyra. 
Källa Kristensen, s 200, nr 153. B-M. H-L, s 85f. Hall, 1986, s 115f. Bischop, s 228, nr 22. 
Hänvisning C. A. Morris, Craft, Industry and Everyday Life, Wood and Woodworking in Anglo-

Scandinavian and Medieval York, Archaeology of York, xvii/13 (York, 1999) 
http://www.yorkarchaeology.co.uk/piclib/photos.php  
Ref, 002145, 003057 

Övrigt  se även stämskruv nr 105. 
Bild  Hall, 1986, s 115, fig 140. 
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Stall   
efter år 1000 
 
13. 
Föremål  stall    
Fyndplats  Charavines, Frankrike. 
Nuvarande plats Grenoble, Musée dauphinois, inventarienr. 80.91.37 
Datering   H-L, början på 1000-talet. 
Material  lönn, (acer, érable) 
Beskrivning  Bredd 4,6 cm, höjd 2,3 cm, djup 0,6 cm. För instrument med hals/greppbräda och tre 

strängar.  
Källa  H-L, s 84f. 
Bild  H-L, s 85. 

 
 
14. 
Föremål  stall   
Fyndplats  Charavines, Frankrike (nr 2402). 
Nuvarande plats - 
Datering   H-L, början på 1000-talet 
Material  lönn, (acer, érable) 
Beskrivning  Bredd 4,1 cm, höjd 2 cm, djup 0,6 cm. För instrument med hals/greppbräda och tre 

strängar.  
Källa  H-L, s 84f. 
Bild  H-L, s 85. 

 
 
15. 
Föremål  möjligt stall 
Fyndplats  staden Schleswig, Tyskland. 
Nuvarande plats Städtisches Museum, Schleswig. 
Datering   1100-1300-tal 
Material  bärnsten 
Beskrivning   - 
Källa  Reimers, 1980, s 18. 
 
16. 
Föremål  stall 
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Fyndplats  Folkebiblotekstomta, Trondheim, Norge. 
Nuvarande plats ?, fyndnr. N-87523 
Datering   1175-1225 
Material  trä 
Beskrivning   Bredd 53 mm lång, höjd 27-38 mm, djup 6-10 mm. Inga skåror för strängar. 
Källa  Samnordisk runtextdatabas. Hagland, 1987. 
Hänvisning  http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm  
  N A270 M ruhtastall 
Övrigt  Runtext "ruhta" som troligtvis är detsamma som rotta. 
Bild  Hagland, 1987, s 60. 

   
 
17. 
Föremål  två stall  
Fyndplats  Gamlebyen, Oslo, Norge 
Nuvarande plats - 
Datering   B-M, 1200-tal. 
Material  tall 
Beskrivning   Ett stall till sjusträngat instrument, ett stall till sexsträngat instrument. 
Källa  B-M . 
Hänvisning G. Kolltveit, Spor etter middelalderens musikkliv, to strengestoler fra Gamlebyen, 

Oslo. Viking, Ix (1997), 69-83.  
Övrigt  ett av stallen till lyra (oklart vilket) 
 
 
18. 
Föremål  möjligt stall   
Fyndplats  Lödöse, Västergötland, Sverige 
Nuvarande plats Statens historiska museum, fyndnr, J 791 
Datering   1250-1400 
Material  trä 
Beskrivning   - 
Källa  Reimers, 1980, s 18. 
 
19. 
Föremål  stall 
Fyndplats  rue de Lutèce, Paris, Frankrike 
Nuvarande plats Paris, Musée Carnavalet, inv nr 3198, 2859 
Datering   H-L, 1400-tal 
Material  dvärgoxel el. oxbär.(alisier nain, sorbus eller cotoneaster) 
Beskrivning  Höjd 2.6 cm, bredd 3,7 cm, djup 1,3 cm. För instrument med hals/greppbräda och 

sex strängar. 
Källa  H-L, s 86f . 
Bild  H-L, s 86. 
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20. 
Föremål  stall guslifragment (psalterium?) Kategori II 
Fyndplats  Novgorod, Ryssland, nr 5-9-1178. 
Nuvarande plats Moskva, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the USSR (?). 
Datering   Lawson, 1409-22. Crane, 1409-22. Bruce, 1400-tal. 
Material  trä 
Beskrivning   Del av stall bevarat, Bredd 6,5 cm. 
Källa  Crane, s 9, nr 311.07. Lawson, s 217, nr 37. Bruce, s 693. 
Hänvisning  Kolchin, se inledning Bilaga 1. 
 
21. 
Föremål  stall    Kategori IB 
Fyndplats  Glimmingehus, Skåne, Sverige. 
Nuvarande plats Statens historiska museum, Stockholm. Inv nr, 22.028,459 
Datering  Kristensen, ca 1500. Reimers, (1980), medeltid. Lawson, 1499 eller senare. H-L, ca 

1500. 
Material  ben 
Beskrivning  Höjd 1.7 cm hög, 4 cm bred överst och 2.5 cm nederst, tunn benskiva ca 1 mm tjock. 

Eventuellt förstärkning till stall. 
Källa  Kristensen, s 229, nr 234. Reimers, 1980, s 18. Lawson, s 212, nr 26. H-L, s 86. 
Hänvisning Lawson, Graeme, 1990, Musical instruments. Object and Economy in Medieval 

Winchester. Winchester studies 7ü. Part I and II. ( M. Biddle ed.) Oxford. P.715 fig. 
202 IX. 

Hänvisning  http://www.historiska.se/collections  
Bild  Kristensen, s 229. 

 
 
22. 
Föremål  stall 
Fyndplats  Alvastra, Östergötland, Sverige  
Nuvarande plats Statens Historiska museum, Stockholm. Inv nr, 24.711,96 
Datering   medeltid 
Material  ben 
Beskrivning   fragment 
Källa  Reimers, 1980, s 18. 
Hänvisning  http://www.historiska.se/collections  
 
23. 
Föremål  möjligt stall   Kategori IB 
Fyndplats  Hereford, Bewell House, Storbritannien. 
Nuvarande plats City Museum, Broad Street, Hereford. 
Datering   H-L, slutet på medeltiden. Lawson, medeltid-postmedeltid. 
Material  ben 
Beskrivning   Verkar ej vara färdigtillverkat, inga skåror för strängar. Liknar tidiga medeltidsstall 

(Birka). 
Källa  H-L, s 86. Lawson, s 213, nr 28. 
Övrigt  H-L, troligtvis till lyra. 
 
24. 
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Föremål  stall 
Fyndplats  Steelyard, London, Storbritannien. 
Nuvarande plats - 
Datering   H-L, slutet på medeltiden. 
Material  - 
Beskrivning   Verkar ej vara färdigtillverkat, inga skåror för strängar. 
Källa  H-L, s 86. 
Övrigt  H-L, troligtvis till lyra. 
 
 
Lyror och lyrfragment 
före år 1000 
 
25. 
Föremål  lyrfragment   Kategori IA 
Fyndplats  Aten, Grekland. 
Nuvarande plats British Museum, London, Storbritannien. Inv. nr 166-10501. 
Datering   400-talet f Kr. 
Material  trä, (sycamore)  
Beskrivning   40 cm av armarna och 28 cm av oket bevarat. 
Källa  Lawson, s 198, nr 1. 
Övrigt  Troligtvis från en grav nära Aten. 
Bild  Lawson, fig 9.9. a. 

 
 
26. 
Föremål  möjligt lyrfragment  Kategori II  
Fyndplats  Dinorben, Denbighshire, (Bischop: Derbyshire?)Wales, Storbritannien 
Nuvarande plats A, National museum of Wales, Cardiff 
  B, Clwyd- Powys Archaeological Trust, Welshpool 
Datering   De Geer, ca 300 f kr ?. B-M 200 f Kr. Bischop, 200 f Kr. 
  Lawson, Fynd A 400-200 f Kr,  

Lawson, Fynd B 200-300-tal.  
Material  Horn (antler) 
Beskrivning   Förstärkning till ok. 
Källa  D G, s 35, nr C,25, s 49, nr II,7. B-M, Lawson, s 198, nr 2. Bischop, s 226, nr 1. 
Hänvisning J. V. S. Megaw, The possible wrest-plank from Dùn an Fheurain, Appendix 1 to 

J.N.G. Ritchie, Iron Age Finds from Dùn an Fheurain, Gallanach, Argyll, in, 
Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 103, 1970-1971. Pp.106-107. 
Pl. 17c. 
W. Gardner and H. W. Savory, Dinorben, a Hill-Fort Occupied in Early Iron Age 
and Roman Times (Cardiff, 1964). 

Bild  Lawson, fig. 9.9 b. 
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27. 
Föremål  möjligt lyrfargment  Kategori II 
Fyndplats  Worlebury, England, Storbritannien 
Nuvarande plats Woodspring Museum, Weston-Super-Mare, Avon, Worlebury IX.12. 
Datering   Järnålder, första århundradet e Kr. 
Material  ask (ash) 
Beskrivning   Förkolnat trä med perforeringar, möjligtvis del av ok. 
Källa  Lawson, s 200, nr 5. 
Bild  Lawson, fig 9.11 a. 
 

 
 
28. 
Föremål  lyrfragment 
Fyndplats  Habenhausen, Stadt Bremen. Tyskland. 
Nuvarande plats - 
Datering   100-talet 
Material  Al, (Erle (ty), alder-tree (eng.)) 
Beskrivning Del av ok till lyra med sex stämskruvhål. Längd 19 cm. Bischop s 215. (även angett 

till 17 cm, Bischop, s 217) 
Källa Bischop, s 217. Bischop, s 226, nr 2. 
Bild Bischop, s 232. 

 
 
29. 
Föremål  lyrfragment   Kategori IA 
Fyndplats  Kerch, Krim, Ryssland. 
Nuvarande plats Leningrad, the Hermitage Museum. 
Datering   300-tal 
Material  brons eller kopparlegering (copper-alloy), ben eller elfenben 
Beskrivning   Kropp i form av sköldpaddsskal, 16 ben eller elfenbens stämskruvar. 
Källa  Lawson, s 199f nr 4. Bruce, s 691f. 
Övrigt  Enl. Lawson möjligtvis luta, enl. Bruce lyra. Gravfynd. 
Bild  A: Bruce, s 691. B: Lawson, fig 9.10 b. 
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 A  B 
 
30. 
Föremål  möjliga lyrfragment  Kategori II  
Fyndplats  Dùn an Fheurain, Argyll, Scotland, Storbritannien 
Nuvarande plats National museum of Antiquites, Edinburgh, A, HD401, B, HD402. 
Datering   D G, 300-tal?, Lawson, järnålder 
Material  horn (antler) 
Beskrivning   Del av ok, de oregelbundna stämskruvhålen gör tolkningen osäker. 
Källa  D G, s 35, nr C,34, s 49 nr II,8. Lawson, s 199, nr 3. 
Hänvisning J. V. S. Megaw, The possible wrest-plank from Dùn an Fheurain, Appendix 1 to 

J.N.G. Ritchie, Iron Age Finds from Dùn an Fheurain, Gallanach, Argyll, in, 
Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 103, 1970-1971. Pp.106-107. 
Pl. 17a. 

Övrigt  Lawson hänvisar till liknande fynd från Orkneyöarna. 
Bild  Lawson, fig. 9.10 a. 

 
 
31. 
se nr 26 B. 
 
32. 
Föremål  lyrfragment   Kategori IB 
Fyndplats  Abingdon, Berkshire (Crane, Abington), England. Storbritannien, Grav B42. 
Nuvarande plats Abingdon Museum 
Datering  Crane, möjligtvis före 450. B-M 400-tal. D G, ca 500. Lawson, 400-tal. Bruce, ca 

450, möjligtvis före. Bischop, 400-tal, möjligtvis före 450. 
Material  ben 
Beskrivning   Benförstärkning till ok. 

1.Benförstärkning 18.3 cm lång, fem stämskruvhål, möjligtvis sex. 
  2 Benförstärkning 18,5 cm lång, fem stämskruvhål, möjligtvis sex. 
Källa Crane, s 12, nr 313.04. B-M. D G, s 36, nr C39, s 51, nr III,13. Lawson, s 201f, nr 7. 

Bruce, s 718. Bischop, s 226, nr 3. 
Hänvisning J. V. S. Megaw, The possible wrest-plank from Dùn an Fheurain, Appendix 1 to 

J.N.G. Ritchie, Iron Age Finds from Dùn an Fheurain, Gallanach, Argyll, in, 
Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 103, 1970-1971. Pp.106-107. 
Pl. 17b. 

Övrigt Funnen vid kroppens vänstra fot i en grav. Möjligtvis immigrantgrav. (Importerat 



 14 

instrument?) 
Bild  Bruce, s 717. 

 
 
 
33. 
Föremål  lyra 
Fyndplats  Trossingen, Landkreis Tuttlingen, Tyskland (grav 58). 
Nuvarande plats ? 
Datering  Bischop, andra halvan av 500-talet. 
Material  ? 
Beskrivning  ”rikt utsmyckad lyra” 
Källa  Bischop, s 228, nr 26. 
 
34. 
Föremål  lyra   Kategori IA 
Fyndplats  kyrkogård nära Oberflacht, grav 84, Kr Tuttlingen, Württemberg, Tyskland 
Nuvarande plats Förstörd i Andra världskriget 
Datering  Crane, 500-600-tal. B-M, troligtvis 500-tal. H-L, 500-tal. Lawson 500-600-tal, 

troligtvis 500-tal. Bruce 500-tal. Bischop, 500-tal. 
Material  ek (quercus) 
Beskrivning  Längd 81 cm, bredd 17 cm nedtill, 20 cm upptill, Ekkroppen ca 2,75 cm djup, 

klanglock 0.4 cm tjock Stämskruvhål sex stycken. Stämskruvar av trä som ej 
bevarades. (Enligt Bischop 82 cm långt. Enligt Bruce 75 cm långt.) 

Källa Crane, s 11, nr 313.01. B-M. H-L, s 87. Lawson, s 207, nr 18. Bruce, s 684f, 718f. 
Bischop, s 226, nr 9. 

Hänvisning P. Paulsen, Die Holzfunde aus dem Gräberfeld bei Oberflacht und ihre 
Kulturhistorische Bedeutung, xli/2 (Stuttgart, 1992), 147-55.  

Övrigt  Enligt B-M troligtvis utgrävd samtidigt som grav 31 (Alemannic cementry) 
  ”Nobleman/warrior grave” Germansk kyrkogård. Funnen på den begravdes bröst. 
Bild  Bruce, s 684. (rekonstruktion). 
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35. 
Föremål  lyrfragment   Kategori IA 
Fyndplats Oberflacht kyrkogård, grav 31,Kr Tuttlingen, Württemberg, Tyskland. (Bischop, 

grav 37) 
Nuvarande plats Württenbergisches Landsmuseum, Stuttgart 
Datering  Crane, sent 600-tal. B-M 600-tal. H-L, andra delen av 600-talet. Lawson sent 600-

tal. Bruce ?. Bischop, första halvan av 600-talet. 
Material  ek (quercus) (Bischop, även ahorn) 
Beskrivning  Fyra fragment. Troligtvis till ett instrument med åtta strängar, Instrumentet ca 72 cm 

långt. 
Källa Crane, s 11, nr 313.02. B-M. H-L, s 87. Lawson, s 208, nr 19. Bruce, s 684ff, s 718f. 

Bischop, s 227, nr 13. 
Hänvisning P. Paulsen, Die Holzfunde aus dem Gräberfeld bei Oberflacht und ihre 

Kulturhistorische Bedeutung, xli/2 (Stuttgart, 1992), 147-55. 
Övrigt Enligt B-M troligtvis utgrävd samtidigt som grav 84, (Alemannic cementry) 
  Funnen på högra armen i ”nobleman/warrior grave”, ung adelsman/krigargrav. 
Bild  Bruce, s 685. 

 
 
36. 
Föremål  lyra    Kategori IA 
Fyndplats  Grav (P 100) under St.Severinskyrkan, Köln, Tyskland 
Nuvarande plats Förstörd under Andra världskriget 
Datering  Crane, tidigt 700-tal. B-M, 600-tal. H-L, början på 700-talet. Lawson, tidigt 700-tal. 

Bruce 700-tal. Bischop, tidigt 700-tal. 
Material  ek, lönn, bronsnubb, järn (quercus, acer) 
Beskrivning  Kroppen av ek med klanglåda av lönn (Lawson, ev. tvärt om) 51,3 cm lång, 18 cm 

bred högst upp. Instrument med sex strängar, stränghållare av järn, trästämskruvar. 
Källa Crane, s 11f , nr 313.03. B-M. H-L, s 87f. Lawson, s 203f, nr 11. Bruce, s 683ff, s 

696, s 718. Bischop, s 227, nr 14. 
Övrigt  Återfunnen på högra armen i en ”nobleman grave”, adelsmans grav, frankisk grav. 

(Bruce, minstrels grave)  
Bild  H-L, s 88. 
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37. 
Föremål  lyrfragment   Kategori IA 
Fyndplats  Bergh Apton, Norfolk, Grav 22 ev 22D, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats Norfolk Archaeological Unit. Gressenhall, Dereham / Nowich Castle Museum 

(BA.22.D) 
Datering  D G, mellan 400-800. B-M,5-600-tal. Lawson 500-600-tal. Bischop, sent 500-tal. 
Material  brons, trä 
Beskrivning   Bronsbeslag och träfragment. 
Källa  D G, s 51 nr III,16, B-M. Lawson, s 202, nr 8. Bruce, s 716f. Bischop, s 226, nr 6. 
Hänvisning Graeme Lawson, The lyre from grave 22, in, East Anglian Archaeology VII, The 

Anglo-Saxon cementery at Berg-Apton, Norfolk (Norfolk Archaeological Unit, 
1978) figs. A-B, Pl. I-IV. 

Övrigt Få gravgåvor, instrumentet nära den döde vilket tyder på spelmans ”scops” grav 
Reimers, 1980, s 20. Hednisk anglosaxisk grav. 

 
38. 
Föremål  lyrfragment   Kategori IB  
Fyndplats  Morning Thorpe, Norfolk, Grav 97, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats Norfolk Archaeological Unit, Gressenhall, Dereham/ Norwich Castle Museum, 

(MRN.97.II-I). 
Datering  D G, mellan 400-800. B-M 500-600-tal. Lawson 500-600-tal. Bischop, sent 500-tal. 
Material  brons, (copper-alloy) trä 
Beskrivning   Bronsbeslag, träfragment möjligtvis från armarna på lyran. 
Källa  D G, s 51 nr III,16. B-M. Lawson, s 206, nr 16. Bischop, s 226, nr 7. 
Hänvisning G. Lawson, Report on the Lyre Remains from Grave 97. The Anglo-Saxon 

Cementry at Morning Thorpe, Norfolk, ed. B. Green, A Rogerson and S. G. White 
(Dereham, 1987), i, 166-71. figs. 460-63. 

Övrigt  Från krigares grav, hednisk anglosaxisk grav. (Funnen på armen. Bischop, s 223.) 
 
39. 
Föremål  lyrfragment  
Fyndplats  Snape, Suffolk, Storbritannien. Grav 32. 
Nuvarande plats - 
Datering   B-M, 500-600-tal, Bischop, sent 500-tal. 
Material  brons, trä 
Beskrivning   Bronsbeslag, träfragment av armar? 
Källa  B-M. Bischop, s 226, nr 8. 
Hänvisning G. Lawson, The Lyre Remains from Grave 32. Snape Anglo-Saxon Cementry, 

Excavations and Surveys 1824-1991, ed. W. Filmer-Sankey and T. Pestell (Bury St 
Edmunds, 1999)  

Övrigt  Få gravfynd. Hednisk anglosaxisk grav spelmans ”scope” grav. På den dödes 
vänstra arm. 
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40. 
Föremål  lyrfragment   Kategori IA 
Fyndplats  Taplow barrow, Bucks, Berks, Buckinghamshire, Storbritannien 
Nuvarande plats British museum, London 
Datering  Crane, ca 620-40. B-M, 500-tal. H-L, 600-tal. Lawson 600-tal. Bischop, sent 500-tal 

eller tidigt 600-tal. 
Material brons, lönnträ, (troligtvis Acer campestre) (guilt-bronze) (läderfragment som 

möjligtvis hör till) 
Beskrivning  Sex träfragment, ok och fragment av armarna. Två förgyllda bronsbeslag med 

fågelhuvudornament  Eventuellt instrument med sex strängar. Liknar Sutton Hoo.  
Källa  Crane, s 13, nr 313.06. B-M. H-L, s 93f. Lawson, s 209, nr 21. Bruce, s 701-722. 

Bischop, s 227, nr 11. 
Övrigt Rikt med gravgåvor, instrumentet funnet perifert. Reimers, 1980 s 20. (Nobleman 

grave, royal burial ground mound,) Anglosaxisk kunglig? grav. Funnen vid den 
dödes fötter. 

Bild  Bruce, s 705. 

 
 
41. 
Föremål  lyrfragment    Kategori IA  
Fyndplats  Sutton Hoo, East Suffolk, England, Storbritannien 
Nuvarande plats British museum, London 
Datering   Crane, tidigt 600-tal. Kristensen, mynt i utgrävningen daterade till 625-630. B-M, 

 600-tal före 625. H-L, 600-tal. Lawson 600-tal. Bischop 625-30. 
Material kropp av lönn, (troligtvis Acer campestre) Stämskruvar av pil eller poppel (salix, 

populus). brons (gilt copper-alloy) 
Beskrivning  Ok med sex stämskruvhål, fragment av stämskruvar, övre delarna av armarna, några 

fragment av kroppen, två förgyllda bronsbeslag med fågelhuvudornament, 
bronsnubb, rester av 5 stämskruvar. 

Källa Crane, s 13, nr 313.05. Kristensen, s 201, nr 155. B-M, H-L, s 88, s 93. D G, s 51, nr 
III,15. Lawson, 208, nr 20. Bruce. Bischop, s 227, nr 12. 

Övrigt  Rikt med gravgåvor, instrumentet perifert. Reimers, 1980 s 20. Skeppssättning. 
Hednisk kunglig anglosaxisk grav. 
http,//www.thebritishmuseum.ac.uk/compass  

Bild  H-L, s 88. (rekonstruktion) 
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42. 
Föremål  lyrfragment 
Fyndplats  Prittlewell, Essex GB (Prittlewell prince) 
Nuvarande plats Museum of London 
Datering   600-tal 
Material  trä, metallfragment 
Beskrivning   Instrumentets form syns tydligt. Träfragment, metalldelar, nubb och beslag. 
Källa  Kennedy, 2004. 
  http,//www.molas.org.uk/pages/siteReports.asp?siteid=pr03&section=preface  
Övrigt  hemsidan hänvisar även till ett fynd i Deal, (okonfirmerat) 
 
43. 
Föremål  lyrfragment   Kategori IB  
Fyndplats  avfallsgrop, Hedeby (Haithabu), Tyskland 
Nuvarande plats Abt. F. Wikingerforschnung, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum. Tyskland. 
Datering   Kristensen, 900-1000-tal. B-M 900-tal, D G, 800-900-tal. Lawson, 800-900-tal. 

Bischop, 1000-tal.  
Material  trä, idegran (taxus, yew) (Bischop, Eibenholz) 
Beskrivning   Bågformat fragment med sex hål, 15.5 cm långt. Troligtvis lyrok. 
Källa  Kristensen, s 164, nr 27. B-M. D G, s 37 nr C,47. Lawson, s 205f, nr 15. Bischop, s 

228, nr 24. 
Hänvisning  Lawson, Graeme 1984, Zwei saiteninstrumente aus Haithabu. Berichte über die 

Ausgrabungen in Haithabu. Bericht p. 151-159. 
Bild  Kristensen, s 164. 
Övrigt  även funnet rester av fiddla 

 
 
Lyror 
Efter år 1000 
 
44. 
Föremål  lyra   Kategori IA 
Fyndplats  Okänd, Länge bevarats på Kraviksgården, Numedal, Norge 
Nuvarande plats Norsk folkemuseum, Bygdöj, Oslo 
Datering  Crane, 1200-1300. Kristensen, möjligtvis 1200-tal. B-M 1300-tal. H-L, 1300-tal?. D 

G, 1200-1300-tal. Lawson medeltid, kan vara så tidig som år 1200. Bruce, 1300-tal. 
Bischop, 1200-1300-tal eller yngre. 

Material  trä 
Beskrivning   71 cm lång, 27 cm bred, 10 cm djup. Kroppen gjord i ett stycke, åtta stycken 

stämskruvhål men möjligtvis var det ursprungligen sju stycken. 1883 fanns 3 
stämskruvar bevarade, nu finns endast en kvar. Klanglock och stall saknas. Inristad 
utsmyckning. 

Källa Crane, s 13, nr 313.07. Kristensen, s 215, nr 191. B-M. H-L, s 88f. D G, s 59, nr 
V,13. Bischop, s 228, nr 25. Lawson, s 213, nr 29. Bruce, s 691ff. 

Bild  H-L, s 89. 
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Harpor och harpfragment 
 
45. 
Föremål  harpfragment   Kategori IA 
Fyndplats  Carncoaga, Nordirland 
Nuvarande plats okänd, tidigare i privat samling, J Knowles (1897) 
Datering  Crane, modellen liknar 1100-1200-talsinstrument. H-L, modellen liknar 1100-1200-

talsinstrument. Lawson, 1100-1200-tal? 
Material  trä 
Beskrivning   Hals till harpa 33 cm lång, 4,5 cm bred, 2,5 cm tjock, 13 stämskruvhål. 
Källa  Crane, s 18, nr 341.4. H-L, s 94. Lawson, s 210f, nr 23. 
Övrigt  Återfunnen i crannog. 
Bild  H-L, s 94. 

 
 
46. 
Föremål  harpa 
Fyndplats  - 
Nuvarande plats Louvren, Paris, Frankrike 
Datering   Crane, första halvan av 1400-talet. Taylor, sent 1300- eller tidigt 1400-tal. 
Material  elfenben, hårt restaurerad 
Beskrivning  24 stämskruvhål (med ett 25:e gjort senare), pelaren 47 cm hög. Troligtvis kropp av 

trä ursprungligen. 
Källa  Crane, s 18, nr. 342.2. Taylor. 
Övrigt Dekoration föreställer de vise männens tillbedjan, bilder med motiv från Kristi 

födelse och slakten av de menlösa barnen. 
Bild Lawson, fig 9.16 d. 

 
 
47. 
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Föremål  harpa 
Fyndplats  tillverkad i Tyrol 
Nuvarande plats Eisenach,Wartburg, Tyskland. 
Datering   Crane, sent 1300 eller tidigt 1400-tal. Taylor, möjligtvis 1400-tal. 
Material  trä med trä- och elfenbenintarsia 
Beskrivning   26 strängar, 104 cm hög, 32 cm bred 
Källa  Crane, s 18, nr 342.1. Taylor. 
Övrigt  Utsmyckad med geometriska mönster, nio blommor och ordet ”wann”. 
Bild  Crane, s 82, figure 13. 

 
 
48. 
Föremål  harpa, Brian Borus harp. 
Fyndplats  - 
Nuvarande plats Trinity college library, Dublin, Irland 
Datering   Crane, 1300-1500-tal. H-L, 1300-1500-tal. 
Material  pil (willow,salix), ek (quercus), mässingssträngar 
Beskrivning   Hårt restaurerad, idag 30 strängar ursprungligen troligtvis 29. 
Källa  Crane, s 17, nr 341.1. H-L, s 90. D G, s 59, nr V,14. Sanger & Kinnaird, 1992, s 53-

68, s 212. 
Bild  H-L, s 90. 

 
 
49. 
Föremål  harpa, Queen Marys harp. 
Fyndplats  - 
Nuvarande plats National Museum of Antiques of Scotland, Edinburgh, Storbritannien 
Datering   Crane, 1300-1500-tal. 
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Material  pil (Willow) mässingssträngar 
Beskrivning  Hårt restaurerad, idag 30 strängar troligtvis ursprungligen 29. Högsta höjd 79 cm, 

största bredd 46 cm. 
Källa  Crane, s 17, nr 341.2. H-L, s 90. Sanger & Kinnaird, 1992, s 53-68, s 212. 
Bild  Sanger & Kinnaird, 1992, s 58. 

 
 
50. 
Föremål  harpa, Lamont. 
Fyndplats  - 
Nuvarande plats National Museum of Antiques of Scotland, Edinburgh, Storbritannien 
Datering   Crane, 1300-1500-tal. H-L, 1400-tal. 
Material  pil (willow) mässingssträngar 
Beskrivning   32 strängar, högsta höjd 97cm,  
Källa  Crane, s 18, nr 341.3. H-L, s 90. Sanger & Kinnaird, 1992, s 53-68, s 212. 
Bild  Sanger & Kinnaird, 1992, s 55. 

 
 
51. 
Föremål  harpa 
Fyndplats  - 
Nuvarande plats Leipzig universitet, Tyskland 
Datering   Taylor, 1500-tal. 
Material  - 
Beskrivning   92 cm hög, 25 strängar. 
Källa  Taylor. 
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52. 
Föremål  harpa 
Fyndplats  - 
Nuvarande plats Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, Tyskland. 
Datering   Taylor 1500-tal. 
Material  - 
Beskrivning   102 cm hög, 26 strängar. 
Källa  Taylor. 
Bild   Taylor. 

 
 
53. 
Föremål  harpfragment  Kategori IA 
Fyndplats  Ballinderry, Irland. 
Nuvarande plats National Museum, Dublin. 
Datering   Troligtvis 1500-tal. 
Material  metall 
Beskrivning  Metallförstärkning till hals för 36 strängar, stämskruvar, förstärkning till mellan hals 

och pelare. 
Källa  Lawson, s 210, nr 22. 
Övrigt  Återfunnen i crannog. 
Bild  Lawson, fig 9.15 b. 

 
 
 
Stränghållare 
Före år 1000 
 
54. 
Föremål  möjligt lyrfragment  Kategori II 
Fyndplats  Wroxeter, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats Rowley's House Museum, Shrewsbury, A, C.161. B, C.162. 
Datering   Romersk tid. 
Material  ben 
Beskrivning   A, benplatta med 12 perforeringar, möjligtvis stränghållare. 
  B, fragment av benplatta med 4 perforeringar, möjligtvis stränghållare. 
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Källa  Lawson, s 201, nr 6. 
Bild  Lawson, fig 9.11b. 

 
 
55. 
Föremål  möjlig stränghållare  Kategori II 
Fyndplats  Mühlhausen, Tyskland. 
Nuvarande plats Mühlhausen Museum Inv nr III.30.58 (a) 
Datering   Lawson, 300-600-tal 
Material  metall, kopparlegering (copper alloy) 
Beskrivning  Metall avbruten i ena kortändan, i den andra sex perforeringar, i fem av dessa finns 

tvinnad silvertråd  (silver wire) fäst. 
Källa  Lawson, s 206f, nr 17. 
Övrigt  Gravfynd nära halsen på skelettet av en kvinna ca 30 år. Germansk kyrkogård. 
Bild  Lawson, fig. 9.15 a. 

 
 
56. 
Föremål  stränghållare 
Fyndplats  Teerns, Leeuwarden, Holland. 
Nuvarande plats Fries museum, Leeuwarden. 
Datering   H-L, från ett 800-tals lager, liknar högmedeltid lyrstränghållare. Bischop, tidig 

medeltid. 
Material  ben 
Beskrivning   Stränghållare för fem strängar. Längd 14.8 cm, bredd överst 3,3 cm underst 2,7 cm. 
Källa  H-L, s 82. Bischop, s 228, nr 23. 
Bild  H-L, s 82. 

 
 
 
Stränghållare 
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Efter år 1000 
 
57. 
Föremål  stränghållare 
Fyndplats  Saint-Denis, Frankrike 
Nuvarande plats - 
Datering   H-L, 1100-tal. 
Material  ben 
Beskrivning   För instrument med tre strängar, längd 6,5 cm. 
Källa  H-L, s 83. 
Bild  H-L, s 83. 

 
 
58. 
Föremål  stränghållare 
Fyndplats  l'Isle-Bouzon, Gers, Frankrike. 
Nuvarande plats (dépôt provisoire à Lectoure) 
Datering   H-L, 1100-1200-tal. 
Material  ben 
Beskrivning  För instrument med tre strängar, Längd 7.91 cm, maximal bredd 2.83 cm, djup 0,55 

cm. 
Källa  H-L, s 83. 
Bild  H-L, s 83, 

 
 
59. 
Föremål  stränghållare  Kategori IA 
Fyndplats  Winchester, Storbritannien (maison no 9/10). 
Nuvarande plats Conservation research unit, Winchester 
Datering   H-L, 1200-tal. D G, 1200-tal. Lawson 1200-tal. 
Material  ben 
Beskrivning  För instrument med tre strängar (enligt De Geer anser Lawson att det tillhör ett 

instrument av rebectyp) Längd 6.1 cm. 
Källa  H-L, s 83. D G, s 61, nr V,48. Lawson, s 219, nr 43. 
Hänvisning Lawson, G. Stringed musical instrument remains. Specialist Report for the 

Winchester Research Unit, for the account of excavations at Lower Brook Street, 
Winchester. 13th-14th centuries. Winchester Studies VII (1978). 
Lawson, G. Pieces from stringed instruments, Winchester studies vol. 7, part 2, 
1990, p 711-718. 

Bild  H-L, s 83. 
Övrigt  Benstämskruvar från samma utgrävning, se nr 103. 
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60. 
Föremål  stränghållare 
Fyndplats  Raunds, Northantshire (?) 
Nuvarande plats Northamptonshire archaeology unit 
Datering   H-L, 1200-tal. 
Material  ben 
Beskrivning   För instrument med tre strängar. 
Källa  H-L, s 83. 
Bild  H-L, s 83. 

 
 
 
Stämnyckel 
 
61. 
Föremål  stämnyckel till harpa? 
Fyndplats  Kv. Professorn 1. Sigtuna, Sverige. 
Nuvarande plats Sigtuna museum 
Datering   1100-tal 
Material  horn 
Beskrivning   Trapezoid form, 129 mm långt, i den tjockare kortändan har ett 8-13mm stort och 

15mm djupt rektangulärt uttag skurits ut. 
Källa  Samnordisk runtextdatabas, Gustavson, 2001. 
Hänvisning  http,//www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm 

U NOR2000.27A M stämnyckel? 
Övrigt  Runtext "Er(r)e (?) sliþi denna harpa med fullgoda (lyckosamma) händer" 
Bild  Gustavson, 2001, s 27.  
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Gusli och guslifragment 
 
62. 
Föremål  gusli (psalterium) 
Fyndplats  Riga, Lettland. 
Nuvarande plats Riga, State Central Historical Museum of the Latvian SSR. 
Datering   Crane, 1100-tal. H-L, 1100-tal? 
Material  - 
Beskrivning   Troligtvis femsträngat instrument. 
Källa  Crane, s 8, nr 311.01. H-L, s 90f. 
Övrigt  runinskriptioner  
Bild  se nedan 
 
63. 
Föremål  gusli (psalterium) 
Fyndplats  Riga, Lettland. 
Nuvarande plats Riga, State Central Historical Museum of the Latvian SSR 
Datering   ? . H-L, 1100-tal? 
Material   
Beskrivning    
Källa  Crane, s 8, nr 311.02. H-L, s 90f 
Övrigt  runinskriptioner 
Bild  H-L, s 91. (oklart vilket av de två instrumenten som avses) 

 
 
64. 
Föremål  guslifragment (psalterium)  Kategori IA 
Fyndplats  Novgorod, Ryssland, nr 6-7-1576 
Nuvarande plats Moskva, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the USSR (?) 
Datering   Lawson, 1396-1409. Crane, 1396-1409. 
Material  - 
Beskrivning   Ej färdigbyggt, eventuellt 4 strängar? 
Källa  Crane, s 8, nr 311.03. Lawson, s 216, nr 36. 
Hänvisning  Kolchin, se inledning Bilaga 1. 
 
65. 
Föremål  guslifragment (psalterium)  Kategori IA 
Fyndplats  Novgorod, Ryssland, nr 6-8-1264  
Nuvarande plats Moskva, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the USSR (?) 
Datering   Lawson, 1396-1409. Crane, 1396-1409. 
Material  gran  
Beskrivning   4 + 1 stränghål, det mesta av kroppen bevarad, längd 35.5, max bredd överst 8 cm, 

djup 3,5 cm 
Källa  Crane, s 8, nr 311.04. Lawson, s 215, nr 34. 
Hänvisning  Kolchin, se inledning Bilaga 1. 
 
66. 
Föremål  guslifragment (psalterium)  Kategori IA 
Fyndplats  Novgorod, Ryssland, nr 6-12-218  
Nuvarande plats Moskva, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the USSR (?) 
Datering   Lawson, 1396-1409. Crane, 1396-1409. 
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Material  trä (Ej angett)  
Beskrivning   Crane, troligtvis fyra strängar, (Lawson, tre strängar) delar av kroppen bevarad. 
Källa  Crane, s 8-9, nr 311.05. Lawson, s 216, nr 35. 
Hänvisning  Kolchin, se inledning Bilaga 1. 
 
67. 
Föremål  guslifragment (psalterium)  Kategori IA 
Fyndplats  Novgorod, Ryssland. 
Nuvarande plats Moskva, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the USSR (?) Inv 

nr 8-11-1262 
Datering   Lawson, 1369-82. Crane, 1369-82. 
Material  - 
Beskrivning   Det mesta av kroppen bevarad. Tre strängskruvhål möjligtvis ursprungligen fyra.  

Längd 47 cm, maximal bredd 11 cm, djup 4,5 cm. 
Källa  Crane, s 9, nr 311.06. Lawson, s 215, nr 33. 
Hänvisning  Kolchin, se inledning Bilaga 1. 
 
68. 
Föremål  guslifragment (lyra)  Kategori IA 
Fyndplats  Novgorod, Ryssland. 
Nuvarande plats Institute of Archaeology, Moskva, Inv nr 21.23 (82) 
Datering   1100-tal 
Material  Trä? 
Beskrivning  Del av kroppen bevarad, sex stämskruvhål. Zoomorfisk utsmyckning med fåglar, 

lejon och okända djur. 
Källa  Lawson, s 215, nr 32. 
 
69. 
Föremål  guslifragment (lyra)  Kategori IB 
Fyndplats  Opole, Polen  
Nuvarande plats Wroclaw, Instytut historii Kultury Materialnej 
Datering   Crane, 1000-tal. H-L, 1000-tal. Lawson, 1000-tal. 
Material  lind (lime, tilleul, tilia) 
Beskrivning  Troligtvis asymmetrisk lyra. Det mesta av kroppen utom den övre delen bevarad. 

Kropp av lindträ, nu 23,5 cm lång (ursprungligen 30cm?) 4 cm bred högst upp, 1,2 
cm djup. 

Källa  Crane, s 9, nr 312.1. H-L, s 90f. Lawson, s 218, nr 42. 
Bild  H-L, s 91. 

 
 
70. 
Föremål  guslifragment (lyra)  Kategori IA 
Fyndplats  Gdansk, Polen. 
Nuvarande plats Lodz, Muzeum Archeologie i Etnografieczne 
Datering   Crane, 1255-75. H-L, 1200-tal. D G, 1200-tal. Emsheimer, 1255-75. Lawson 1255-

75. H-L, 1200-tal. 
Material  gran? Crane, lind. Lawson, lindenwood. 
Beskrivning  Fragment av kroppen, trapetsoid form. Längd 40,3, största bredd 12.2cm, (enligt D 

G och Emsheimer möjligtvis stråkinstrument) Fem stämskruvhål. Inristade 
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utsmyckningar. 
Källa Crane, s 10, nr 312.2. H-L, s 90. D G, s 60 nr V,21. Emsheimer, 1961. Lawson, s 

211, nr 25. 
Bild  Emsheimer, 1961, s 111. 

 
 
71. 
Föremål  guslifragment (lyra)  Kategori IA 
Fyndplats  Novgorod, nr 14-21-1346  
Nuvarande plats Moskva, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the USSR (Russie, 

Ryssland, enligt H-L,) 
Datering   Lawson, 1238-68. Crane, 1238-68. 
Material  tall 
Beskrivning  Tre träfragment  av asymmetrisk lyra, Troligtvis nio strängskruvhål. Längd 85 cm, 

ursprungligen 19 cm bred, 7 cm djup. Ornamenterat fågelhuvudmönster 
Källa  Crane, s 10, nr 312.3. Lawson, s 214, nr 30. 
Hänvisning  Kolchin, se inledning Bilaga 1. 
Bild  Lawson, fig. 9.18. nr 30. 

 
72. 
Föremål  guslifragment, lyra?  Kategori 1A 
Fyndplats  Novgorod, Ryssland. 
Nuvarande plats Institute of Archeology, Moskva (Inv nr. 23.29.775) 
Datering   Lawson, 1055-76. Crane, 1055-76. 
Material  trä? 
Beskrivning   Fragment ca 20 cm långt. 
Källa  Lawson, s 214, nr 31.Crane, s 16, nr 331.1 
Hänvisning  Kolchin, se inledning Bilaga 1. 
Övrigt  Av Crane sorterat som fiddla. 
Bild  Lawson, se ovan nr 71.  
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Stämskruvar 
 
73. 
Föremål  stämskruv   Kategori IA 
Fyndplats  Ardakillen, Irland.  
Nuvarande plats  -  
Datering   -  
Material  ben  
Beskrivning   typ A   
Källa  Lawson, s 218f, nr 44. 
Övrigt  Funnen i crannog, flera fynd gjorda vid samma tillfälle. (typ A) 
Bild  Lawson, fig. 9.19 a. 
 

 
 
 
74. 
Föremål  stämskruv   Kategori IA 
Fyndplats  Bedford, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats Bedford Museum 
Datering   H-L, slutet av medeltiden. Lawson, sen medeltid. 
Material  ben 
Beskrivning   Lawson typ B. H-L, till instrument av psalterium-, organistrum- eller monochordtyp. 
Källa  H-L, s 81. Lawson, s 220, nr 45.   
Bild  Lawson, fig. 9.19 b. 
 

 
 
 
75. 
Föremål  åtta stämskruvar  Kategori IA, varav 2 ev. IB/ II 
Fyndplats  Bristol, Storbritannien. 
Nuvarande plats - 
Datering   H-L, 1300-tal troligtvis syftning på en av dessa (Lawson ger ingen datering) 
Material  ben 
Beskrivning  Lawson, sex av typ A, två av typ B. H-L, till instrument av psalterium-, 

organistrum- eller monochordtyp. 
Källa  H-L, s 81. Lawson, s 220f, nr 46. 
Bild  Lawson, fig. 9.20. (sex stycken) 
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76. 
Föremål  stämskruv 
Fyndplats  Charavines, Isère, Frankrike. 
Nuvarande plats Grenoble, Musée dauphinois. Objet no 500. 
Datering   H-L, början av 1000-talet. 
Material  ek, (chênes, quercus) 
Beskrivning   Triangulär form, för instrument med hals/greppbräda. 
Källa  H-L, s 80f. 
Bild  H-L, s 80. 

 
 
77. 
Föremål  stämskruv   Kategori II 
Fyndplats  Chester, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats Grosvenor Museum, Chester  
Datering   - 
Material  ben 
Beskrivning   Halva stämskruven bevarad, typ A. 
Källa  Lawson, s 221, nr 47. 
Bild  Lawson, fig 9.19 c. 

 
 
78. 
Föremål  stämskruv  
Fyndplats  Christ Church Place, Dublin, Irland. 
Nuvarande plats National museum of Ireland, Dublin, inv nr E122, 13805. 
Datering  H-L, 1000-tal (anger även slutet av 1000-talet el. början av 1200-talet, möjligtvis 

felskrivning eller syftande på andra fynd) 
Material  idegran, (if, taxus) 
Beskrivning  Längd 5,5 cm (för instrument med hals/greppbräda, oklart om H-L, syftar på detta 
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fynd s 81). 
Källa  H-L, s 80f. 
Bild  H-L, s 80. 

 
 
79. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Clones, Irland. 
Nuvarande plats - 
Datering   - 
Material  ben 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 221, nr 48. 
Övrigt  Återfunnen i crannog. 
Bild  Lawson, fig. 9.19 d. 

 
 
80. 
Föremål  två stämskruvar  Kategori IA 
Fyndplats  Clontuskert, Irland 
Nuvarande plats  - 
Datering   Benstämskruven, okänt. Metallstämskruven, sen medeltid-post medeltid. 
Material  ben, metall (copper-alloy) 
Beskrivning   båda typ A 
Källa  Lawson, s 221, nr 49. 
Bild  Lawson, fig 9.21 e f. Tv, kopparlegering, Th, ben. 

 
 
81. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Cloonfinlough, Irland 
Nuvarande plats British museum, London, inv. nr 81 3-10 18, 68 7-9 47, 68 7-9 48, 68 7-9 49. 
Datering   - 
Material  kopparlegering, (copper-alloy) 
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Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 221f, nr 50 
Övrigt Återfunnen i crannog, ytterligare tre kopparlegeringstämskruvar från Co Westmeath 

finns på British Museum. 
Bild  Lawson, fig. 9.21 b. 

 
 
82. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Colchester, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats Colchester and Essex museum, The Castle, Colchester, Essex. 
Datering   - 
Material  ben 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 222, nr 51. 
Bild  Lawson, fig 9.22. 

 
 
83. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Drumdarragh, Irland. 
Nuvarande plats National Museum, Dublin 
Datering   - 
Material  kopparlegering, (copperalloy) 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 222, nr 52. 
Övrigt  Lawson anger att det möjligtvis finns fler i Dublin [på museet?]. 
 
84. 
Föremål  stämskruv  Kategori IB 
Fyndplats  Gloucester, Storbritannien. 
Nuvarande plats Gloucester City Excavation Unit (tillfälligt 1980) 
Datering   H-L, 1400-tal. Lawson, i ett lager som innehöll övrigt 1400-tals material. 
Material  ben 
Beskrivning   Lawson Typ A, trasig. H-L, till instrument med hals/greppbräda. 
Källa  H-L, s 81. Lawson, s 222f, nr 53 
Bild  Lawson, fig.9. 22 b. 

 
 
85. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Gorticleave, Irland. 
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Nuvarande plats National museum, Dublin, (acquired 1959, no 211) 
Datering   - 
Material  kopparlegering, (copper-alloy) 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 223, nr 54 
 
86. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Hanwell, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats - 
Datering   senmedeltid 
Material  ben 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 223, nr 55. 
Bild  Lawson, fig. 9.22 c. 

 
 
87. 
Föremål  stämskruv  
Fyndplats  Jardins du Carrosel au Louvre, Frankrike 
Nuvarande plats - 
Datering   H-L, 1400-tal. 
Material  ben 
Beskrivning   5.05 cm lång 
Källa  H-L, s 80f. 
Bild  H-L, s 80. 

 
 
88. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Kings Lynn, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats The Lynn Museum, King's Lynn, Norfolk 
Datering   sen/post medeltid 
Material  ben 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 223f, nr 56. 
Bild  Lawson, fig. 9.22 d. 

 
 
89. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA/B 
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Fyndplats  Lincoln 
Nuvarande plats Lincoln Archaeological trust (tillfälligt 1980) 
Datering   H-L, 1400-tal. Lawson 1400-1500-tal 
Material  ben 
Beskrivning   Lawson, typ A med brett handtag. H-L, till instrument med hals/greppbräda 
Källa  H-L, s 81.Lawson, s 224, nr 57. 

Osäkert om H-L, och Lawson anger samma fynd. 5 stämskruvar funna i Lincoln, de 
övriga fyra daterade mellan 1500-1800-tal. 

Bild  Lawson, fig. 9.23. 

 
 
90. 
Föremål  stämskruvar, minst tre Kategori IA/B 
Fyndplats  London, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats Museum of London 
Datering   tre från tidigt 1400-tal 
Material  ben, spår av ”copper alloy wire” 
Beskrivning   - 
Källa  Lawson, s 224, nr 58. 
 
91. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Lyveden, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats - 
Datering   sen medeltid 
Material  ben 
Beskrivning   typ A  
Källa  Lawson s 224f, nr 59. 
 
92. 
Föremål  tre stämskruvar  Kategori IA 
Fyndplats  Montgomery Castle, Wales, Storbritannien. 
Nuvarande plats Ancient Monuments Branch, The Welsh Office Cardiff (tillfälligt 1980) 
Datering   1300-1400-tal 
Material  ben 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 225, nr 60. 
Övrigt  Även funna yngre typ A stämskruvar i kopparlegering,  
Bild  Lawson, 9.24. 
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93. 
Föremål  åtta stämskruvar, guslifragment (psalterium?)  Kategori IA (IB-II) 
Fyndplats Novgorod, Ryssland, nr 5-10-250, 9-6-1787, 10-18-1409, 10-11-1914, 12-17-322, 

12-14-426, 12-14-426, 12-14-1589. 
Nuvarande plats Moskva, Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the USSR (?) 
Datering   Crane, 1409-22, 1340-69, 1313-40, 1281-99 
Material  trä 
Beskrivning   stämskruvar 4-5 cm. 

Nr 5-10-250 är av Lawson en stämskruv daterad till 1400-tal, övriga föremål är inte 
tydligt identifierade som stämskruvar. (oklart exakt vilka fynd Lawson syftar på). 

Källa  Crane s 9, 311.08-15. Lawson, s 218, nr 41. Bruce, s 691ff. 
Övrigt  Stämskruvarna återfunna på olika platser men liknar varandra i storlek och form 

(Bruce) 
Hänvisning  Kolchin, se inledning till bilaga 1. 
Bild   Bruce, s 691. 

 
 
 
94. 
Föremål  15 stycken stämskruvar Kategori IA/B 
Fyndplats  Oxford, Storbritannien. 
Nuvarande plats Oxford Archaeological Unit (tillfälligt, 1980) 
Datering   H-L, 1400-tal (greppbrädeinstrument) 1300-1400-tal (instrument av psalteriumtyp). 

Lawson 1400-1500-tal samt 4 st medeltid/post medeltid? 
Material  ben - 
Beskrivning   Lawson typ A och B. H-L, till instrument med hals/greppbräda samt till instrument 

med klanglåda av psalterium-, monokord- eller, organistrumtyp. 
Källa  H-L, s 81 (2 st. omnämnda, oklart om det är samma fynd). Lawson s 225f, nr 61. 
Bild  Lawson, fig. 9.25 (ben). 

 
 



 36 

95. 
Föremål  stämskruv 
Fyndplats  Paris, Frankrike 
Nuvarande plats Musée Carnavalet, réf YB 26/5. 
Datering   - 
Material  ben 
Beskrivning  Till instrument med hals/greppbräda, Längd 5.9 cm. Likt louvrefyndet (troligtvis 

syftande på stämskruven från Jardins du Carrousel) 
Källa  H-L, s 81. 
 
96. 
Föremål  stämskruv  
Fyndplats  Saint-Denis (Seine Sant Denis, réf. 14.460.2), Frankrike. 
Nuvarande plats - 
Datering   H-L, 1300-1500-tal. 
Material  ben 
Beskrivning   4.3 cm. Till instrument med hals/greppbräda. 
Källa  H-L, s 80f. 

 
 

97. 
Föremål  stämskruv   
Fyndplats  Scole, Norfolk, Storbritannien. 
Nuvarande plats British Museum, London. 
Datering   B-M, 600-tal. British museum, 600-tal. 
Material  brons 
Beskrivning   Längd 4.35 cm. 
Källa  B-M. British Museum. 
Hänvisning  Scole, lyre bridge and tuning peg (bild) 

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass  
Övrigt  se stall nr 3. 
 
98. 
Föremål  stämskruv   
Fyndplats  Uppåkra, Sverige 
Nuvarande plats Lunds Universitets Historiska Museum, LUHM 31251 fnr. 7781 
Datering   vikingatid? 
Material  ben 
Beskrivning   Fragment avbrutet i båda ändar. 
Källa  Munch af Rosenschöld, 2005, s 37f, s 55f. 
Övrigt  Av Munch af Rosenschöld felaktigt omnämnt som stämnyckel. 
Bild  Munch af Rosenschöld, s 38. 
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99. 
Föremål  stämskruv 
Fyndplats  Visby, Gotland, Sverige. 
Nuvarande plats - 
Datering   medeltid 
Material  - 
Beskrivning   - 
Källa  Reimers, 1978, s 1. 
 
100. 
Föremål  stämskruv  Kategori IA 
Fyndplats  Wallingstones, Hereford, Storbritannien. 
Nuvarande plats - 
Datering   D G, 1100-tal. H-L, slutet av 1100-talet. Lawson ca 1250 eller senare. 
Material  ben 
Beskrivning   Lawson typ A. H-L, till instrument med hals/greppbräda 
Källa  D G, s 41, nr C70 V,15. H-L, s 81. Lawson, s 226 nr 62. 
Hänvisning Graeme Lawson, Medieval tuning pegs from Whitby, N. Yorkshire, in, Medieval 

Archaeology, 22 (1978) p. 140. 
Bild  Lawson, 9.26 a. 

 
 
101. 
Föremål  stämskruv  Kategori 1B 
Fyndplats  Waltham Abbey, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats - 
Datering   ca 1300 
Material  ben 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 226f, nr 63. 
Bild  Lawson, fig 9.26 

 
 
102. 
Föremål  fyra stämskruvar Kategori IA  
Fyndplats  Whitby, North Yorkshire, England, Storbritannien (kloster i Whitby) 
Nuvarande plats British museum, London 
Datering  D G, hänvisar till Lawson 1200-tal möjligen senare, han anser att dateringen 657-

867 är för tidig . B-M, 1000-1100-tal. H-L, 1200-tal. Bruce, 700-800-tal eller efter 
1075. Lawson, odaterad från medeltida utgrävning. 

Material  ben 
Beskrivning  Tillhör lyra men även angivet som tillhörande instrument med hals/greppbräda (H-L, 
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s 81.) Lawson, Typ A 
Källa  D G, s 59, nr V,17, C,70. H-L, s 80f. B-M. Bruce, s 690ff. Lawson, s 227, nr 64. 
Hänvisning Fry, D.-K., Anglo-saxon lyre tuning Pegs from Whitby, N. Yorkshire, Medieval 

Archaeology vol. 20, 1976, p. 137-139. 
Graeme Lawson, Medieval tuning pegs from Whitby, N. Yorkshire, in, Medieval 
Archaeology, 22 (1978) p. 139-141. 

Bild  H-L, s80. 

 
 
103. 
Föremål  tre stycken stämskruvar Kategori IA/B  
Fyndplats  Winchester, England, Storbritannien 
Nuvarande plats Winchester Research Unit (tillfälligt 1980) 
Datering   D G, 1200-tal. H-L, 1300-tal. Lawson 1300-tal. 
Material  ben 
Beskrivning   Lawson, 1 typ A, 2 typ B+ ev. en typ A. H-L, till instrument av psalterium-, 

organistrum- eller monochordtyp 
Källa  D G, s 59, V,16. H-L, s 81. Lawson, s 227, nr 65. 
Hänvisning Lawson, G. Stringed musical instrument remains. Specialist report for the 

Winchester Research Unit, for the account of excavations at Lower Brook Street, 
Winchester. 13th-14th centuries. Winchester Studies VII (1978). 

Övrigt  även stränghållare fynd nr 59. 
Bild  Lawson, fig. 9.27 a-c. 

 
 
104. 
Föremål  fem stycken stämskruvar 
Fyndplats  York, England, Storbritannien. 
Nuvarande plats York archaeological trust (tillfälligt 1980) 
Datering   - 
Material  ben 
Beskrivning   typ A 
Källa  Lawson, s 228, nr 66. 
Övrigt Troligtvis ej samma som nr 105. 
Bild Lawson, fig. 9.27 d-f. 
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105. 
Föremål  stämskruv 
Fyndplats  16-22 Coppergate, York, Storbritannien 
Nuvarande plats York archaeological trust 
Datering   vikingatid 
Material  ben 
Beskrivning   Utkarvad och ornamenterad, möjligtvis fågelhuvudmotiv. 
Källa  http://www.yorkarchaeology.co.uk/piclib/photos.php  

Ref, 002525  
Ref, 002145, 003057 (även stallet) 

Övrigt Troligtvis ej samma som nr 104. 
 Se även stallet nr 12. 


