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Denna uppsats avser kartläggningen aven mo
tivtradition inom den germanska djurornamen
tiken. Undersökningen begränsas till några 
grundläggande ikonografiska frågeställningar. 
Inom forskningen om förhistoriska bilder kan 
man skilja mellan två olika nivåer. Ikonologins 
målsättningar överu'äffar ikonografins i vissa 
aspekter. Ikonografin avser en klassifikation och 
dechiffrering av olika temata, motiv och sym
boler. Nästa steg i den deduktiva processen ut
görs av ikonologin. Här eftersu'ävas en mera om
fattande granskning av bilderna med speciell 
hänsyn tagen till de n kulturella, historiska och 
sociala situation där artefakterna produce rats. 
Dock presenteras i denna uppsats i första hand 
ett ikonografiskt tolkningsunderlag som i ett 

senare unde rsökningsskede skull e kunna an
vändas för ikonologiska frågeställningar. 

Undersökningen fimgerar även som en stötte
pelare för Karl Haucks (1976, s. 578) iaktta
gelse att vissa av djurornamentikens motiv upp
visar ett anmärkningsvärt långt liv. Det är dessa 
s.k. motivkonstanter som undersökninge n i 
första hand fokuserar på. Utöver de ikonogra
fiska resultaten har de t blivit möjligt att kom
mentera stilhistorien ur en ny synvinkel, vi lke t 
i sin tur le tt till e n förnyad diskussion av några 
hävdvunna uppfattningar. 

Forslmingshisto'ria 
Inledningsvis ska följande problem uppmärk
sammas: alltför ofta har man i den traditionella 
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forskningen förbisett den grundläggande skill
naden mellan motiv och ett mera allmänt stil
begrepp. »Stil» ska här uppfattas i ordets ur
sprungliga betydelse som ett slags »handstil» 
som dock inte bara behöver relateras till en en
da individ. Ändå är det möjligt att skilja mellan 
olika stilar, beroende på geografisk och/eller 
kronologisk fördelning och även social miljö. 
Den traditionella stilforskningens uppbland
ning av motiv och stilbegrepp finner sitt ur
sprung i en situation där det samlade materia
let inte räckte till en närmare avgränsning av 
olika motiv. Den germanska djurornamentiken 
uppfattades per definition (Mtiller 1880) som 
meningslösa ornament. Följaktligen priorite
rades en sortering enligt övergripande princi
per, där stilen visade sig vara ett förträffligt in
strument för en vidare indelning (Salin 1935). 
I nästa steg användes de olika djurstilarna fram
för allt som ett dateringsinstrument. Trots en 
avsevärd materialtillväxt och trots nya insikter i 
fråga om ornamen tikens innehåll försummade 
nästa generation forskare att omvärdera djur
ornamentiken. I stället för att konsekvent skil
ja mellan stil och motiv föredrog man att okri
tiskt tradera gamla axiom. Trots n ågra enstaka 
kritiska röster (Shetelig 1926, s. 108; Karlsson 
1983) har ingen allmän kurskorrektion ägt rum. 
Som resultat av denna utveckling möter vi en 
massiv apparat av begrepp och metodiska halv
mesyrer som, likt en fotboja , hindrar framåt
skridandet inom djurornamentikens vidare ut
forskning (Karlsson 1983, s. 92-101 , särskilt s. 
96,98) . 

Haucks vetenskapliga prestation bör ses mot 
denna bakgrund (för en översikt över Haucks 
äldre publikationer se Kl-tiger 1994). Man kan 
utan tvekan tala om ett vetenskapligt genom
brott: i stället för att förlora sig i stilistiska de
taljproblem har Hauck frågat efter själva bild
innehållet. Även om det fanns några få före
gångare så skiljer sig Haucks metod avsevärt 
från deras impressionism genom sin genomgå
ende systematik och konsekvens. Fastän det se
nare bildmateriale t inte utelämnats, så domi
neras hans arbeten ändå av ett ständigt åter
vändande till guld brakteaterna. Hauck kallar 
sin ikonografiska metod för kontext-ikonografi. 
l enlighet med den kan motiv med okänt inne-
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håll tydas med hjälp av samtida eller något se
nare texter eller annan information om re
spektive historisk horisont. Föremålets primär
funktion måste beaktas då den inte sällan tycks 
ha påverkat valet av bildinnehåll. Dessutom fö
regås den konkreta motivtolkningen aven jäm
förelse med besläktade motivkombinationer i 
syfte att rekonstruera helhetsbilden (Hauck 
1986, s. 277). Efter att ha klassificerat och tytt de 
huvudsakliga ikonografiska atu-ibuten bland 
guld brakteaterna lyckades Hauck påvisa att 
brakteat-horisontens motiv även återfinns i se
nare ornamentik. 

Här kan man fråga sig vilka förvandlingar 
som motiven genomgått under tidens lopp. Som 
jag kunnat påvisa (NeiJ3 1999, 2000, 2002, 2004) 
går det utmärkt att indela den germanska djur
ornamentiken i olika motiv(-grupper) som tra
derats genom djurornamentikens stilfaser. En 
anslutande diakron jämförelse gör det möjligt 
att granska traditionella uppfattn ingar i fråga 
om djurornamentikens utveckling och även att 
erbjuda några alternativa härledningar i stil
historien . 

Metod 
Metodiskt knyter jag inledningsvis an till 
Haucks vägledande arbeten med det av honom 
framlagda hermeneutiska systemet (1986, s. 
277). Problemet är att vårt ikonografiska ma
terial inte begränsas till enbart guld brakteater
na med deras korta produktionstid. Det omfat
tar allehanda bildbärande föremål från sen fo lk
vandringstid, vendeltid och vikingatid. Såväl 
artefaktgrupperna som själva motiven kan ha 
bytts ut under tidens lopp. För det första er
bjuder föremålsgrupperna olika förutsättning
ar vad det gäller motivens gestaltning. För det 
andra kan motivens utformning även föränd
ras vid stilskiften: min grundtanke är att valj e 
djurart förfogar över ett visst motivschema 
(d.v.s. ett visst antal individuella attribut, s.k. 
»ikonographische Signifikanten» ). För det tred
je kan ikonografiska attribut tappas eller ersät
tas; ändå rör det sig alltid om samma djurart. 
Haucks metod kan därmed inte tillämpas utan 
vidare. Hans hermeneutiska system måste kom
pletteras. En metod behövs som gör det möjligt 
att jämföra motivscheman från olika tidsavsnitt. 



I extremfall kan de skildrade förändringarna 
leda till en situation då samma djur har olika 
motivscheman i olika stilskeden. Även den 
motsatta situationen kan tänkas där den stilis
tiska utvecklingen givit ett slags djur allt större 
likhet med ett annat. För att kringgå impres
sionismens fallgropar är det nödvändigt att föl
ja motivschemats utveckling stegvis. Jag har ut
vecklat metoder för att göra motivgrupper från 
olika perioder jämförbara. Detta kräver natur
ligtvis i sin tur en kronologisk stomme: djuror
namentikens stilfaser lämpar sig här som rät
tesnöre. Den diakrona jämförelsen mellan två 
stilskeden betecknas här vertikal analys. 

Ett annat problem är avgränsningen av oli
ka cljurarter inom ett stilskede. Tillämpningen 
aven gemensam stilistisk princip medför inte 
säll an att två olika djurarter liknar varandra av
sevärt i morfologi och pose. Ändå räcker det 
med ett litet antal ikonografiska attribut för att 
skilja två djurarter åt. Således är vi alltså hänvi
sade till att skilja mellan a) meningsbärande av
vikelser som avser djurens pose, och b) me
ningsfattiga avvikelser som enbart motiveras av 
stil eller kompositionsprincip. Har vi fram
gångsrikt kunnat påvisa att två olikartade djur 
bör anses som representanter för olika djurar
ter, så betecknas dessa - i likhet med lingvisti
ken - med begreppet minimalpaT. Detta syftar 
på djur inom ett och samma stilskede. Därför 
kallas denna jämförelse synkron eller ho'rison
tel! analys, 

Undersökningen genomförs i två faser, Med 
hjälp av minimal par-metoden klarläggs i den 
första arbetsfasen (d,v,s, den synkrona under
sökningen) de grundläggande motivgrupper
na för valje stilskede. Det säger sig själv att mo
tivutvecklingen inte kan redovisas förrän mini
malparen för alla stilskeden är kartlagda, Av 
praktiska skäl kommer vi i det följande kon
centrera oss på enbart två djurarter (detta ut
gör självfallet en inskränkning för Haucks efter~ 
lysning aven mera omfattande jämförelse, 
1986,s, 277), 

Begreppet FonnulaTverwandtsclwjt, "formel
släktskap», är centralt i Haucks arbeten om guld
brakteaterna, Det används då två motiv(-kombi
nationer) anses gå tillbaka på en gemensam 
förlaga , Till skillnad från Haucks brakteater är 

MidgåTdsonnen och Fem"isulven 1 1 

Fig,1 

Fig,2. 

mitt material mycket varierat. Följaktligen tap
par adjektivet "besläktat" sin skärpa och kan 
syfta på många olika sammanhang. En preci
sering av släktskapets natur förefaller alltså 
oumbärlig, Som vi redan lärt oss i det forsk
ningshistoriska avsnittet utgör stil e tt förträff
ligt instrument för att bestämma det relativa 
avståndet mellan två bildframställningar. På så 
sätt kan olika släktskapsgrader urskiljas. Dessa 
skiktas i nedstigande led enligt följande: j01"m
homologi (samma föremål eller verkstad) , stilho
mologi (samma eller ett anslutande stilskede) 
och homologt enbart p ,g.a, analog pose, Tack 
vare denna gradering kan man gruppera mina 
bevisföringar efter deras styrka; enligt detta är 
formhomologier mest bevisgilla, rena analogier 
däremot minst. Denna bevisföringshierarki är 
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essentiell, inte minst för den som \~ll pröva mina 
resultat. 

Kartläggningen av minimalparen följs i näs
ta arbetsfas (den diakrona eller vertikala un
dersökningen) av en jämförelse mellan de oli
ka stilskedena. Motiven betraktas härvid var för 
sig och deras utveckling fö ljs stegvis. Därmed 
framträder den individuella motivutveckling
en. Bildligt talat spinner vi här vidare på trå
den, fast inte längre i horisontell utan i vertikal 
riktning. Efter behov kan väven sedan ytterli
gare berikas med tvärförbindelser. 

Inte sällan är de ikonografiska attributen 
endast delvis återgivna. Därför måste djurets 

Fig· 3· motivschema för valje stilskede rekonstrueras 
genom en mera omfattande jämförelse art
fränderna emellan. Som ett annat problem har 

Fig 4. 

Fig·5· 
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jag i denna sammanfattning bara kunnat foku-
sera på dechiffreringen av enstaka motiv. Moti
vens fördelning på föremålen har däremot inte 
kunnat beaktas (se istället NeiJ3 2001) , och det
ta trots motivkombinationens givna nyckelroll vid 
fastställandet av eventuella ikonografiska bud
skap. Dock kompenseras denna brist delvis av 
att de undersökta framställningarna inte före
faller speciellt sceniska - det är snarare tal om 
ett symbolvärde. Symbolerna i fråga är framför 
allt fjättrade och lamslagna odjur Ufr Hauck 
1988, s. 33-35) . Själva undersökningen bygger 
på ett grundläggande antagande om att det 
presenterade materialet verkligen dög för 
spridning av ikonografiska budskap. 

Bland de vendeltida föremålsgrupperna ter 
sig tendensen till ett mångfaldigande av samma 
motiv något starkare än vad fallet är hos braktea
terna. Hauck (1978; 1986, s. 274-275) anser att 
brakteaternas bildstämplar måste ha auktorise
rats av religiösa specialister. Därför måste man 
naturligtvis fråga om in.te ett mångfaldigande 
av dessa »Heilszeichen» (snarast »heliga tecken » 
eller »välsignande bilder») skulle kun na tyda 
på profanisering - i synnerhet i de fall då moti
ven dubblerats till förmån för en estetiskt till
talande spegelsymmetri. Dessutom får man in
te heller glömma hur variationer i bildytan på
verkar urvalet av ikonografiska attribut (Alen
stam 1949, s. 2 l 1-2 l 2). En allmän osäkerhet 
~dhäftar gränsdragningen mellan meningslad
dade och rent dekorativa framställningar. Detta 



problem uppu-äder framför all t då vi undersö
ker kompositioner med starka inslag av fl ät
bandsornamen tik. 

I min undersökning fö ljerjag den av Upp
salaskolan etablerade stilindelningen av det 
som av Bernhard Salin (1935) benämndes Stil 
II och III (en ingående diskussion kring indel
ningen finns h os Karlsson 1983). Arwidsso ns 
»vendelstil A" har enligt 0rsnes (1970) bara 
svagt stöd i materialet. I likhet med 0rsnes ute
lämnar j ag därför vende lstil A ur min framställ
ning. Ändå får man inte glömma att 0rsnes 
sydskandin aviska material u tmärker sig genom 
sin regionala särprägel, vi lket bl.a. gjorde att 
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han måste ta upp stil F som en sydskandinavisk Fig.6. 

särstil (dock förbigås Stil F i denna del av un-
dersökningen). Hos 0rsnes 1970 (särskilt s. 
Q -1 9, 33- 41 , 98- 99) ersätter stilfas F den i 
mer sällsynta stil E. Ändå menar 0rsnes att in
delningen är giltig för h ela Sydskandinavien; 
jfr J ansson 1985, s. 16. Detta påstående finner 
ett visst stöd i de datorstödda multivariatanaly
ser som omtalas i H 0ilund Nielsen 1987 och 
199 1. Man kan säga att en indelning i klart av
gränsade stilfaser i princip bara är en modell 
som orsakats av luckor i materialet. I sin strävan 
att framställa den verkliga utvecklingen nödga
des 0 rsnes därför i n troducera mellanfaser 
(»stil C-D »). Han ansåg sig (1970, s. 97) kun-
na spåra en oavbru te n u tveckling från stil C ti ll Fig. 7. 
D. Av metodologiska skäl är Anvidssons stilklassi-
ficering både mjukare och mera flytande. Hon 
ansåg (1942 b, s. 18-21 , 22 ff.) att stil C och D 
yar samtida men i viss mån oberoende av var
andra. 

Minimalparet 
U r undersökningens första skede framgår att vi 
kan skilj a mellan två djurarter, och detta för al
la stilskeden : banddjuret och h-djuret (uppkal
lat efter sin grundform). 

Banddjuret kännetecknas av att det oftast 
intar en s-formad pose med bakåtvänt huvud , 
och att det ibland biter sig i bakfoten. 

h-djuret kännetecknas av att halsen och 
den bågformade kroppen bildar ett gement 
»h ». h-djuret biter sig gärna i framfoten och 
lägger bakfoten över bakkroppen. 

Fig. 8. 
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Fig. g. 

Fig.10. 

Fig. Il. 

Fig. 1 2. 
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Tidig stil II 
Tidiga exempel på dessa nya djurarter finner 
man på Grindheim-brakteaterna (fig. 1-3) . De 
ikonografiska resultaten och den särskilda anord
ningen i detta depåfYnd tyder på att banddjur och 
h-djur utgör ett verkstadsidentiskt minimalpar. 
Djuren betecknas av Hauck (IK 3.1, s. 47- SI, 
114, 116) provisoriskt som »ödla» och »gap
käft». Kännetecknade för h-djurets motivschema 
i Grindheim är framförallt dess benhållning: 
odjuret biter sig i sin egen framfot och bakfoten 
förs över kroppen. En liknande pose finner vi 
även på Voll-brakteaten (fig. 4). 

Utöver Grindheim finner man banddjuret 
även på Hamburg-brakteaten, som för övrigt 
utmärker sig genom en figurrik komposition 
(fig. 6; IK 1,2, s. 132;jfr IK 3.1, s. 47- S1). Ett 
liknande djur ses även på B0rtnes-spännet 
(Sj0vold 1993, plansch 14, N6). 

Vendelstil B 
Ett populärt motiv inom vendelstil B hittar vi 
på ett danskt rembeslag och ett liknande från 
Vendel (fig. 7-8). Förmodligen kommer dessa 
banddjur från samma verkstad. Den i Vendel 
sedda reduceringen av kroppen till konturer 
utgör i för sig ett stilistiskt särdrag; detta har i 
sin tur främjat sammanflätningen mellan käf
tar och bakben. 

En jämförelse mellan dessa rembeslag och 
beslaget på svärdskidan från Valsgärde (fig. 13) 
innebär vissa problem. Redan hos rembesla
gen (speciellt Vendel) utmärkte sig banddju
ren genom en ganska enkel struktur. Hos skid
beslage t förefaller två banddjur ha kapats och 
sedan svetsats ihop, varvid bakfötterna fallit 
bort. Efter en såpass radikal förenkling skulle 
man kunna ifrågasätta huruvida motivet fortfa
rande lämpat sig som förmedlare av ikonogra
fiska budskap. Dock antyder minimalpar-kom
binationen med ett snidat h-djur på samma ski
da det motsatta (fig. S; människofiguren ute
lämnas ur diskussionen på grund av dess beva
randetillstånd,jfr Arwidsson 1977, fig. S8- S9)' 
Bettet i framfoten motsvarar h-djurets motiv
schema i tidig sti l II. 



Vendelstil C 
Typiskt för det rika materialet i vendelstil C är 
framför allt "det stora djuret" (provisoriskt 
namn efter Olsen 1945), som är ett h-djur. Vi 
finner det i två huvudsakliga varianter: anting
en med bakåtvänt eller framåtvänt huvud. De 
av Åberg (1946) föreslagna härledningarna ur 
vågbandet övertygar föga: djurets skepnad kan 
med större rimlighet härledas ur h-djurets 
grundform, genom att bara komplettera de re
dan befintliga hals- och bröstkonturerna med 
en ryggkontur Ufr fig. 13 med fig. 9)' Även de 
ikonografiska attributen bekräftar detta sam
manhang. Djuret biter i sin egen framfot (fig. 
17; i fig. 9 har denna poseformel upplösts till 
förmån för ett ormbett) och för bakfoten tvärs 
över kroppen (fig. 9). 

h-djurets ikonografiska schema genomgår i 
vendelsti l C för första gång en utbyggnad. De 
nya ikonografiska atu"ibuten utgörs framför allt 
av onnar som angriper h-djuret vid känsliga 
ställen (som t.ex. nosen , halsen och foten; fig. 
9). Den i Ultuna sedda orm-attacken på band
djuret bör snarast uppfattas som det undantag 
som bekräftar regeln (fig. 14, jfr. med Salin 
1935, fig., samma orm finns även på andra si
dan l-Ualte t). För övrigt ryms på samma hjalt 
äve n ett h-djur (fig. 10); dock är projektions
ytan begränsad, vilket lett till förenklingar. 
Sdrdshjaltet från Pappilanmäki uppvisar ett 
något mera lättdechiffrerat minimalpar (fig. 
l 2 och 15; observera även masken). 

Det faktum att banddjuret och ett bakåt
blickande h-djur intar en liknande pose skulle 
teoretiskt sett kunna ställa till med problem för 
"år argumentation. Indikerar likheten i pose 
inte snarare att det rör sig om samma djurart? 
Det är dock föga mer än ett pseudoproblem. 
Jag ska underbygga detta aningen djärva påstå
ende med en motivschema-rekonstruktion 
som i sin tur bygger på en mer storskalig jäm
förelse. Ett närmare titt på Valsgärde-skidans 
beslag (fig. 17;jfr Olsen 1945, fig. 76) avslöjar 
att alla de framåt- och bakåtblickande djuren 
hör till samma djurart. Som indikationer kan 
bl.a. nämnas kroppsstorleken, men även alla 
de gemensamma detaljformer som skiljer de 
två h-djuren från orm-djuren på beslaget. Det 
finns en annan variant av h-djuret (fig. 18) på 
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Fig.13· 

Fig.15· 

Fig.16. 
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Fig.17· 

Fig.18. 

Fig.19· 

Fig. 20. 
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samma skida, vilket tyder på en gemensam här
komst från samma verkstad. Fastän det av motiv
schemat föreskrivna bette t i framfoten saknas 
på grund av huvudets bakåtvändning efterläm
nar detta ikonografiska attribut ett tydligt eko i 
delar av kompositionen som inte finns med i 
fig. 18 (se istället Olsen 1945, fig. 115, jfr med 
fig. 17; fördubblingen av fötterna hos fig. 17 
och 10 måste utelämnas ur diskussionen då det 
rör sig om ett undantagsproblem) . 

I nästa steg ska vi be trakta ett annat fYnd 
från Valsgärde (fig. 16). Även om föremålet kom
mer från samma verkstad som fig. 18 så rör det 
sig tvivelsutan om en annan djurart. I sin ut
formning och pose överensstämmer djuret 
med banddjuret från Ultuna (fig. 14). 

En annan fråga avser h-djurets bakåtvänd
ning. Det får förmodas att det snarare rör det 
sig om en kompositorisk variation än om en 
meningsbärande pose form el som i Ultuna. Kan
ske satte banddjurets eleganta utformning sin 
estetiska prägel även på h-djuret. Denna tes 
stöds av två rembeslag från Vendel (förmodli
gen från samma verkstad). Medan det framåt
blickande h-djuret (fig. 20) förfogar över till
räckligt utrymme för en utpräglad bogvinkel, 
så kommer hos det bakåtblickande h-djuret 
(fig. 19) en annan kompositionsprincip till an
vändning: djurens ömsesidiga överlappning be
gränsas till ett minimum (jmf. med planscherna 
i Stolpe & Arne 1912). Till följd av detta har h
djuren i fig. 19 (i motstats till 20) försetts med 
en mjukt utlöpande bog varigenom de påmin
ner om banddjuret. Djurens sammanflätning 
främjas dessutom av djurkroppens allmänna 
upplösning i konturer, som är ett kännetecken 
förvendelstil C. Konstnärernas glädje i linjernas 
ohämmade spel manifesterar sig särskilt väl i 
materialet från Valsgärde, Särprägeln i den 
avancerade vendelstil C blir särskilt påtaglig 
om man jämför med den strikta indelning i oli
ka segment som utmärker h-djuret från Sutton 
Hoo (fig. 26). Däremot belägger remkors
ningsbeslagen från Danmark och Vendel (fig. 
7-8) att upplösningen av den statiska djur
kroppen förekom redan i vendelsti l B. 

Till skillnad från hos h-djuret har bakåtvänd
ningen hos banddjuret än så länge utgjort en 
ikonografisk konstant, och detta i alla stilske-



den (medan ett bett i bakfoten förekommit 
mera sporadiskt). 

Vendelstil D 
I vendelstil D frångås tillfälligt regeln om band
djurets s-kurva med bakåt vänt huvud. Enligt 
Åberg härleds banddjurens nya konstruktion 
ur en transformation av vågbandet (1946, s. 17, 
18, 22). Det förefaller svårt att bedöma san
ningshalten i denna tes; faktum är hur som helst 
att banddjuret från och med nu har samma 
grundform som h-djuret (t.ex. i Blids0, fig. 21). 

Naturligtvis försvåras fastställande t av mini
malpar därmed avsevärt. Enligt vår kravlista 
bygger säker bevisföring såväl på en stilistisk 
närhet som på analoga poseformler. Dessvärre 
har banddjuret än så länge bara defin ierats ge
nom sin unika grundform. Ett bett i bakfoten 
har som sagt bara uppträtt sporadiskt. 

Att vi över h uvud taget kan påvisa ett sam
band beror enbart på minimal par-metoden. Till 
exempel finn er vi ett av de »nymodiga» band
djure n på svärdshjaltet från Kyndby (fig. 22 , 27) 
kombinerat med det stora h-djur som varit ty
piskt för vendelstil C (dock med vissa sti listiska 
modifikationer;jfr fig. 21). Å andra sidan måste 
e n försmalning av h-djuret uppmärksammas. 
Det är framför all t denna förändring som för
svårar skiljandet mellan h-djur och banddjur -
åtminstone vid första ögonkastet. 

Ändå finner nu vi det n erbantade h-djuret i 
kombination med en gammal bekant, nämli
gen det 8-formade banddjur som varit typiskt 
för vendelstil C (Arwidsson - 1942b, s. 19-22 , 
28 - ansåg att vendelstil C och D delvis varit 
sam tida, om än ej vid Valsgärde). Ett bra ex
empel är de t djurhuvudformade rembeslaget 
från Valsgärde (fig. 23, 28; h-djuret med angri
pande ormar). Birka-spänne t (fig. 29) vittnar 
om att h-djurets bett i framfote n levde kvar 
även i vendelstil D. 

Uppseendeväckande är i det här samman
hanget likheten med remändebeslaget från 
0vre Stj0rndal (fig. 30; även i detaljformerna) . 
I och för sig saknas här åter bettet i framfoten; 
å andra sidan ökar minimalparets betydelse 
(en kombination av h-djur och banddjur) i ett 
annat avseende: i 0vre Stj0rndal kan vi spåra
hur banddjurets huvud successivt böjs neråt. Sin 
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Fig.27· 

Fig.28. 
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naturliga avslutning finner omnämnda rörelse 
sedan på ryggknappsspännet från Vikestad 
(fig . 33): banddjuret lägger sig på nytt i en 8-
slinga och biter sig i sin egen bakfot, men har 
nu böjt halsen rakt bakåt med huvudet upp och 
ner i stället för, som tidigare, sidledes bakåt 
med huvudet rättvänt. Banddjurets intermezzo 
med h-formen är därmed avslu tat. 

Vendelstil E 
Det största problemet vid en undersökning av 
djurornamentiken i vendelstil E ligger i den 
långtgående upplösningen av detaljformerna. 
Konstnärernas glädje i det otvungna linjespelet 
når här sin definitiva höjdpunkt (Karlsson 
1983, s. 30- 35). På remändebeslaget från Ven
del (Stolpe & Arne 1912, p lansch 19, fig. 7, 8) 
förefaller framför allt djurens bakfötter hopp
löst diffusa. Detta försvårar identifikationen av 
våra två djurarter avsevärt. Vi kan orientera oss 
bättre hos ett annat minimalpar i vendelsti l E, 
på ryggknappsspännet från Gumbalde. Fastän 
banddjurets (fig. 31) extremiteter är upplösta i 
sl ingor kan man ännu spåra en förbindelse 
mellan huvudet och bakfoten. Uppenbarligen 
har bettet i den egna bakfoten stegvis etable
rats som ikonografiskt attribut för banddjuret. 
h-djurets (fig. 34; observera bettet i framfoten) 
svans är ett element som pekar långt framåt i ti
den. Den är dock föga representativ för den 
samtida konsten. 

Jellingstil 
Bristen på en uttömmande undersökning av för
hållandet mellan stil III/ E och senare djurstilar 
(senast Åberg 1921; sydskandinavisk stil F enligt 
0rsnes 1970 har utelämnats i denna undersök
ning) utgör ett allvarligt hinder i vårt försök att re
konsu-uera motiwärldens utveckling på ett meto
diskt sU-ingent sätt. Forskarnas in u-esse har sedan 
funnets barndom fokuserats på storslagna monu
ment. Småkonsten har försummats (muntl. 
Ingmar Jansson). Ett steg åt rätt håll utgör här 
Thunmark-Nylens (1995, s. 560-566, 557) un
dersökning av,~kingatida gotländska ryggknapps
spännen. Småkonsten spelar en nyckelroll vad 
gäller detaljstudier (Hauck 1976, s. 578f). 

Två hypoteser om jellingstilens ursprung 
kan nämnas. Den ena förutsätter en genetisk 



utveckling ur stil III, men även import av främ
mande former kan tänkas (i så fall eventuell t 
även en uppblandning med inhemska motiv
traditioner) . Med utgångspunkt från den hi
storiska utvecklingen har man tidigt försökt 
spåra jellingstilens urtyper på de Brittiska öarna 
(Karlsson 1983, s. 103-104; med referens till 
Muller 1880, s. 265; Br0ndsted 1924, s. 270; och 
den kategoriske Holmquist 1951 , s. 62), dock 
med blandad framgång. 

Kanske närmar vi oss problemet lättast med 
hjälp av ett konkret exempel: en jämförelse 
mellan Gumbalde (sti l III / vendelstil E) och 
ryggknappsspännet från Klinte (fig. 32, 35). 
Vårt intresse gäller i det här fallet tvåfotadjuret 
och det bandformade djuret. Att döma av dju
rens anatomi rör det sig om två väsensskilda ar
ter och därmed om ett minimalpar. Ändå kan 
inge t av dessa djur utan vidare sammankopplas 
med våra två traditionslinjer. Skulle det verkli
gen räcka med en 8-form och bettet i ändan 
(som än så länge bara varit ett opålitligt attri
but) för att kvalificera det bandformande dju
ret i fig. 32 som ättling till vårt vendeltida band
djur? 

Fastän tvåfotadjuret är försedd med svans 
och dessutom är u tsatt för ett ormbett så skiljer 
den sig i några avseenden från kamraten från 
Gumbalde (fig. 34). Bakåtvändning har vi re
dan sett hos h-djuret i vendelstil C; den långa 
utsträckta och inflätade tungan utgör däremot 
ett nytt element ijellingstilen (även om något 
liknande kan beskådas hos ett h-djur i sydskan
dina\'isk stil F; fig. 36). En annan egenhet är bo
j an på f)r!-fotingens bakfot. En direkt formell ana
logi mellan vendelstil E och jellingstilen kan än-
då inte påvisas. Detta utesluter inte att de disku-
terade ikonografiska atu-ibuten avser samma 
budskap (nämligen munlås respektive fjättran-
det av bakfoten). Ändå väger jellingestil-djurens 
osäkra stilistiska anknyu1ing tyngre. Transforma- Fig·3 2 . 

tionen av de ikonografiska attributen är alltför 
långtgående. Med andra ord motsvaras inte ens 
analogi kravet till fu llo (som är det lägsta kravet 
bland våra homologi-kriterier). Under åbero-
pande av det inledande metodavsnittet finner 
vår undersökning därmed sin preliminära avslut-
ning. Ändå finns det ingen anledning att känna 
sig modfälld aven denna (övergående?) mot-
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gång. För det första skulle nog motivtraditionens 
utveckling lätt kunna klaras ut genom nya stilis
tiska undersökningar inom ämnet. För det andra 
medger redan de nådda resultaten några intres
santa associationer. 

Resultat och vidm"e perspektiv 
I det följande bortser vi från Arwidssons (1942a) 
sons uppdelning av vendeltidens djurorna
mentik i grupperna BCDE och håller oss till 
Salins (1935) tudelning i stil II och III. Efter att 
ha kartlagt h-djurets och banddjurets motivut
veckling i stil II och III ska vi här övergå till en 
tolkning av deras ikonografiska kontext. Som 
bropelare för urskiljandet av de två åtskilda 
djurarterna kan följande motivkombinationer 
nämnas: Hamburg-brakteaten, diverse rembe
slag (bl.a. djurhuvudformade) och ryggknapps
spännet från Vikestad. Kän netecknande för de 
omnämnda föremålen är en kombination av 
man, h-djur och banddjur. 

Hamburg-brakteatens motivkombination (fig. 
6) står enligt Haucks tidiga lärobyggnad i intimt 
samband med trosföreställningarna inom Odens
kulten. Brakteatens motiv ska vara en tidig iko
nografisk sammanfattning av några senare i Ed
dan belagda myter om fjätu"andet av Fel1l"isulven 
och Midgårdormens havkastning, varvid ormen 
slingrar sig om hela Midgård och biter sig själv i 
svansen. I vårt minimalpar representerar band
djuret Midgårdsormen och h-djuret F enrisulven . 

Som visats ovan har denna motiviska triad 
levt vidare under de följande århundradena. 
Den kompletta motivkombinationen har blivit 
utgångspunkt för ett antal bildförkonningar: 
t.ex. markeras Odens närvaro på Vendel-besla
gen (fig. 19-20) med en stiliserad ansiktsmask 
med orm-formade lockar (som i sin tur återger 
en metamorfos; jfr Hauck 1978, fig. 122:10). 
Medan några av Odens kultnamn indikerar en 
förbindelse mellan guden och ormen antyder 
Ynglingasagan att just ormen utgjorde ett av 
kärlen för Odens själ vid ett schamaniskt hamn
skifte (Hauck 1978, s. 389-390; 1988, s. 25; 
Heimskringla, Ynglingasaga, Kap. 7). Beslagen 
skildrar hur dessa ormar går till attack mot 
Fenrisulven. Ormarna angriper odjurets nos 
och extremiteter vilket leder till att det fjättras. 
Sammansmältningen av vargkäft och orm är en 



ikonografisk sammanfattning; troligen rör det 
sig om en metafor för Odens schamanmagi. 
Samma betydelsefulla kombination med 
Odens mask finner vi även på några djurhu
vudformade remändebeslag (fig. 24- 25). Tack 
vare en snillrik dubbelkonception kan remände
beslaget dessutom tolkas som en profilsedd 
återgivning av Odens mask (fig. 25). Denna 
dubbla läsn ing stöds även av svärdskidan från 
Ultuna (fig. Il). Sina närmaste paralleller finner 
kombinationen av två olika perspektiv i den mo
derna konsten (t.ex. hos Picassos »Den röda få
töUen », I 93 l) men även på det folkvandringsti
da Gummersmark-spännet (Salin 1935, fig. 
134) ' I Gummersmark återges samma djur såväl 
fron talsett som profilsett (Nei13 200 l; även hos 
guldbrakteaterna kan profilperspektiven lätt 
åstadkommas genom en halvering av frontal
masken;jfr Hauck 1981 , s. 216-223, i synnerhet 
s. 219). Denna dubbelläsning styrker tolkningen 
att Odens ansikte på Vend el-beslagen verkligen 
återges med stor gapande mun (frontalperspek
tiv) . I profilperspektiv däremot ökar maskens 
djurkaraktär markant (fig. 24- 25; observera rov
djurständerna). Här kan man förstås undra över 
det eventuella ikonografiska budskap som döUer 
sig bakom detta »drolleri» (kanske rentav någon 
form av bildmagi?). Inte minst påminner det om 
vikingatidens djurmänniskomasker - kanske 
som ytterligare stöd till tolkningen av gripdjuret 
som hjälp-ande åt den gudomlige schamanen 
Ufr Nei13 2000). Därutöver är remändebeslaget 
från Vendel av ytterligare intresse då inte bara 
Odens mask och Fenrisulven återges (fig. 28) 
lItan även Midgårdsormen. Den utgör sista delen 
i den välkända triaden. 

I Vikestad (fig. 33) återfinner vi motivkom
binatiOllen i en variant som kommer nära dess 
klassiska utformning: kanske betecknar män
niskofigurens utsträckta armar en magisk hand
ling. Eventuellt bildades bockskägget ursprungli
gen av två ormar, dock är spännet nu alltför ska
dat för ett slutgiltigt avgörande i denna fråga. I 
Vikestad biter Fenrisulven i gudens »välsignan
de fot» Ufr Hauck 1993, s. 424). Midgårds
ormen slingrar sig i sin tur kring Odens armar 
och styr mot sin egen svans. 

Människofi-amställningar är kända från djur
ornamentikens alla stilskeden. Detta gäller av-
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ser såväl helfigurer som deras förkortningar. 
Ändå saknas ofta attribut. Detta försvårar tolk
ningen avsevärt; ibland kan tolkningsförsöken 
urarta i ren impression ism. Däremot skiljer sig 
den av mig presenterade utgångspunkten avse
värt från tidigare försök. Ge nom att vi kartlagt 
den stadigt återkommande kombinationen 
med h-djur och banddjur kan personen identi
fieras på ett metodiskt stringent sätt. Dessvärre 
gör luckor i materialet att vi inte redogör för 
traderingen av omnämnda motivkombinatio
nen längre än till stil E vid vendeltidens slut. 

Vmgrytla'ren i Hunnestad 
Ändå ska här nämnas ytterl igare en mycket in
tressant motivkombination, bortom all meto
disk traditionsförankring. På en bildsten från 
Hunnestad (fig. 37) finner vi en person i kom
bination med en Mammen-ryrfoting och ett 
bandformatdjur i Ringerikestil. Den vedertagna 
tolkningen av personen (kritiserad av Roesdal 
199 I , s. 296-298) är att det är jättinnan Hyr
rokkin. Ändå kvarstår många frågor: bland annat 
verkar jättinnan vara iförd mansdräkt. Martin 
Rundkvist (muntl. ) har föreslagit att den korta 
kolten skull e bero på att kvinnan i fråga för 
ovanlighetens skull rider. En närmare under-
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sökning av ristningslinjerna har visat att perso
nens vänstra ben slutar under djurkroppens yt
terkontur. Detta visar att personen - trots den 
märkliga benställningen -verkligen rider (varmt 
tack till Per Stille som granskat ristningen). 

Det finns dock andra punkter som inte över
ensstämmer med Snorres (Snorraedda, Gylfagin
ning 49) skildring av Hyrrokkin: fyrfotingen och 
banddjuret i Hunnestad angrips nämligen av de 
ormar som personen sänder ut. På så sätt är 
Hunnestad formellt (om ej innehållsmässigt) 
analog med tidigare bilder som avsåg Odens se
ger över Fenrisulven och Midgårdsormen Ufr 
homologi-hierarkin). Följande fråga kvarstår 
alltså: överensstämmer Hunnestad i sitt ikono
grafiska budskap med vendeltidens bildkonven
tioner Ufr. fig. 25, ormen och gudens käft) eller 
har en gammal motivkombination fyllts med 
ett nytt innehåll? Avslutningsvis bör det även 
nämnas hur kombinationen av orm och fyrfo
ting kvarlever i vikingatidens motivvärld. Om 
detta vittnar t.ex. Jelling-stenen och Urnes-por
talen. Egentligen krävs dock i detta sammanhang 
en intensiv undersökning av förhållandet mellan 
den senvikingatida och den kristna konsten (se 
NeiB 2002). 

En annan viktig insikt som framgår ur den 
ikonografiska undersökningen ovan berör guld
brakteaternas ikonografi. Troligen kan identi
fikati0l1en av Fel1l'isulven påverka brakteater
nas gruppindelning som helhet. Det finns 
många brakteater med enbart ett ensamt h
djur, av Montelius sammanfattade som brak
teatgrupp F. Som exempel kan Grindheim och 
VolI anföras (fig. 2-4; jfr även Fenrisulvens 
kroppsform på Hamburg-brakteaten, fig. 6). 
Hauck föredrar dock att placera samma brak
teater i grupp D (fantasidjur) . Som visats ovan 
utgör dock brakteatpräglingarna med h-djur 
en både formellt och innehållsmässigt själv
ständig grupp. Det verkar därför i detta fall 
lämpligt att återvända till den mon telianska in
delningen . 

Även i andra sammanhang erbjuder under
sökningen ovan nya ansatser: för det första i 
fråga om benämningen på de ovala spänn
bucklornas djur (för serieindelning se Jansson 
1985, s. 15; även fig. 22); för det andra röran
de identifikationen av några ytterligare djurar-
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ter som uppträder i kombination med h-djuret 
och banddjuret. För vikingatidens del medför 
detta troligen att vi genom kartläggningen av 
den vidare motivutvecklingen slutligen även 
kommer att kunna lösa gripdjurets gåta (se 
NeiB 2000, 2004). 

Listan över de ikonografiska möjligheterna 
kunde göras längre. Dock ska även ikonologin 
komma till sin rätt: ett essentiellt resultat av 
denna uppsats är framdragandet av ett gammal t 
»Heilszeichen» (snarast »heligt tecken» eller »väl
signande bild») ur den yngre järnålderns orna
mentik. Uppenbarligen speglar detta en konti
nuitet i vissa föreställningar. Ändå kommer vi 
inte att kunna avgöra om Odens seger över 
odjuren verkligen intog en särställning i de tro
endes föreställningsvärld , åtminstone inte förr
än ornamentiken granskats efter ytterligare he
liga motiv som kan jämföras kvantitativt med 
antalet Oden-bilder. Andra framtida frågeställ
ningar avser därmed de bild bärande föremå
lens eventuella amulettfunktion och profan i
seringen av de heliga bilderna. Tänkvärda är 
de formella och innehållsmässiga kvalitetsskill
naderna, som förslagsvis kunde kartläggas med 
hänsyn till upphovsmannens sociala ställning 
(t.ex. genom en genomgång av gravfynden , jfr 

J0rgensen 1987 och 1991 ; H0ilund-Nielsen 

1997, s. 154)· 
Avslutningsvis vill jag än en gång betona att 

resultaten i denna korta redogörelse inte gör 
anspråk på fullständighe t. För att hitta något 
slags slutgiltiga svar krävs en bred diskussion in
om ämnet. Kritik och förslag mottages med 
glädje. 

Varmt tack till Svenska Fornminnesföreningen som 

möjliggjort denna artikel ge nom ett stipendium ur 

Hildebrandsfonden . 
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Zusammenjassung 

Im Aufsatz wurde die nordgennanische Tier
ornamentik in Hinblick auf eine mögliche Mo
tivkontinuität untersucht. Es sei betont, da/3 
die Untersuchung in dem hier präsentierten 
fruhen Stadium auf rein ikonographische 
Fragestellungen abzielt. Allem voran steht die 
Einteilung in Motivgruppen. Im Unterschied 
zu den besser bekannten Aufsätzen der Miins
teranischen Schule, bildet die Brakteaten
ikonographie hier allerdings nicht den haupt
sächlichen Gegenstand; vielmehr haben wir es 
mit verschiedenartigen Bildträgern aus Völker
wanderungszeit, Vendelzeit und Wikingerzeit 
zu tun. Wollen wir den möglichen Verän
derungen in Motiv, Stil und Komposition 
Rechnung tragen, so verlangt Karl Haucks be
währte hermeneutische Methodik nach einer 
Erweiterung. Mit Hilfe unserer "Minimalpaar
Methode" werden in der ersten Untersuch
ungsphase (der "synchronen" Untersuchung) 
die grundlegenden Motivgruppen fiirjede Stil
phase ennittelt. In der diachronen Unter
suchungsphase vergleichen wir ansch li e/3end 
die genannten Motivgruppen miteinander und 
umrei/3en damit schrittweise die eigentliche 
Motiv-Entwicklung. Gewisserma/3en als ein Ne
ben produkt, lassen sich gleichzeitig au ch alther-
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gebrachte sti lgeschichtliche Theorien iiberprii
fen; nicht selten werden dabei alternative Her
leitungsmodelle angeboten. 

Als Ergebnis der ikonographischen Unter
suchung können wir ste ts zwischen zwei ver
schiedenen Motivtraditionen unterscheiden: 
dem BandtieI' und dem h-Tier. Uber den RLICk
griff auf den Hamburg-Brakteaten kann das 
BandtieI' dabei als die Midgardschlange identi
fiziert werden, die Traditionslinie des h-Tieres 
repräsentiert hingegen den Fenriswolf. Diese 
mythologischen Tiere werden wiederholt mit 
einer Menschengestalt kombiniert, welche die 
beiden Untiere iiberwindet. Es handelt sich 
gan z offenbar um ein Heilszeichen. Der Um
stand, daB sich die genannte Motivkom
bination in allen Stilphase n aufzeigen läBt, 
deutet auf eine Motivkontinuität. Dabei wird 
das Heilszeichen nicht etwa unverstanden 
iiber die verschiedenen Stilstufen tradiert. Die 
fonnale Konsequenz und inhaltliche Folgerich
tigkeit, mit der man die Motivkombination 
(und ihre Kiirzungsformeln) weiterenlwickelt, 
weckt vielmehr Gedanken an religiös autori
sierte VorIagen, welche wiedenlIn an eine le
bendige Glaubensvorstellung im Odin-Kult an
kniipfen. 



Figu1jörteckning 

Sid. Il: 
Fig. I. Grindheim i Hordaland. Banddjur, spegel

vänt. Guldbrakteat (IK 435). 
Fig. 2. Grindheim i Hordaland. h-djur, spegelvänt. 

Guldbrakteat (IK 437). 

Sid. 12: 

Fig. 3. Grindhe im i H o rdaland . h-djur. Gu ldbrakteal 
(IK 437)· 

Fig. 4 . Vol1 i Sogn og Fjordane. h-cUur, spegelvänt. 
Guldbrakteat (IK 563). 

Fig. 5. Valsgärde i Uppland , grav 7. h-djur, spe
geh·änl. Snideri på svärdskida I (efter Arwidsson 
1977) · 

Sid. 13: 
Fig. 6. Hamburg. Person med banddjur och h-cUur. 

Guldbrakteat (IK 71). 
Fig. 7. Danmark okänd fYndort. BandcUur, spegel

vänt. Remkorsningsbeslag (Salin 1935). 
Fig. S. Vendel i Uppland , grav XII. Banddjur. Rem

korsningsbeslag (Salin 1935). 

Sid. 14: 
Fig. 9. Valsgärde i Uppland, grav 6. h-djur, spege l

vänt. Rembeslag (teckn ing av författaren). 
Fig. 10. Ultuna i U ppland. h-djur. Svärdshjalt (Salin 

1935)· 
Fig. II. Ultun a i Uppland. Människohuvud med 

djurhuvuden. Beslag lil1 svärdskida (leckning av 
förfallaren ) . 

Fig. 12. Pappilanmäki i Österbotten. Människohu
vud med h-djur, spegelvänt. Beslag till svärdskida 
(teckn ing a\' författaren). 

Sid. IS: 
Fig. 13. Valsgärde i Uppland, grav 7. Hopnätade 

banddjur. Beslag lill svärdskida I, (teckning av 
författaren) . 

Fig. 14. Ultuna i Uppland. Banddjur med orm. 
Svärdshjalt (Sal in 1935). 

Fig. 15. Pappilanmäki i Österbotten. Banddjur. 
Svärdshjall (teckn ing av författaren). 

Fig. 16. Valsgärde i Uppland, grav 5. Banddjur. Be
slag till svärdskida (Olsen 1945). 

Sid. 16: 
Fig. 17. Valsgärde i Uppland, grav 5. h-djur. Beslag 

till svärdskida (Olsen 1945). 
Fig. IS. Valsgärde i Uppland, grav 6. Bakåtvänt h

djur. Beslag till svärdskida (Olsen 1945). 
Fig. 19. Vendel i Uppland, grav I. Människohuvud 

med ormar och h-djur, spegelvänt. Betselbeslag 
(leckning av föfallaren). 
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Fig. 20. Vendel i Uppland, grav r. Människohuvud 
med ormar och h-cUur. Belselbeslag (teckning av 
författaren) . 

Sid. 17: 
Fig. 21. Blids0 på Själland. Banddjur. Svärdshjalt 

(0rsnes 1970). 
Fig.22. Kyndby på Själland , grav II. BandcUur. 

Svärdshjalt (0rsnes 1970). 
Fig. 23. Valsgärde i Uppland, grav 6. Banddjur, spe

gelvänt. Remändebeslag (Arwidsson 1942 b). 
Fig. 24. Valsgärde i Uppland, grav 6 . Remändebeslag 

(efter Arwidsson 1942b) . 
Fig. 25. Valsgärde i Uppland, grav 6. Rekonstruerat 

människohuvud . Remändebeslag (teckn ing av 
förfaltaren) . 

Sid. 18: 
Fig. 26 . Sutton Hoo i EastAngl ia. h-djur. Sköldbeslag 

(Bruce-Mitford 1975) . 
Fig. 27. Kyndby på Själ1and, grav II. Bakåtvänt h-djur. 

Svärdshjalt (0rsnes 1970) . 
Fig. 2S. Valsgärde i Uppland, grav 6. h-djur med or

mar. Remändebeslag (Arwidsson 1942b). 
Fig. 29. Björkö i Uppland, grav S5+ h-djur med orm . 

Spänne omarbetat till beslag (Arbman 1940). 

Sid. 19: 
Fig. 30. 0vre Stj0rndal i N. Tr0 ndelag. Banddjur och 

h-djur. Djurhuvudformat rembeslag, (teckning 
av förfa ttaren ). 

Fig. 31. Gumbalde på Gotland. BandcUur. Rygg
knappsspänne (efter ""KG II) . 

Fig. 32 . Klinte på Gotland . Bandformat djur. Rygg
knappsspänne (teckning av författaren). 

Sid. 20: 
Fig. 33. Vikestad i N. Tnandelag. Person med band

djur och h-djur, spegelvänt. Ryggknappsspänne 
(Salin 1935) 

Fig. 34. Gumbalde på Gotland. h-djur, spegelvänt. 
Ryggknappsspänne (teckn ing av författaren). 

Fig. 35. Klinte på Gotland. Tvåfotadjur med orm, 
spegelvänt. Ryggknappsspänne (efter ""KG II). 

Fig. 36. Vik prästgård i Sogn og Fjordane . h-djur. 
Oval spännbuckla (Bergens Museums T ilvekst 

193°)· 

Sid. 21: 
Fig. 37. Hunnestad i Skåne. Person med Mammen

fYrfoling och Ringrike-banddjur. Bildsten (Roes
dal 199 1). 
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