
SPADEN OCH PENNAN 
NY HUMANISTISK FORSKNING I ANDAN AV 

ERIK B LUNDBERG OCH BENGT G SÖDERBERG 

Redaktörer: 
Torsten Svensson, Charlotte Hedenstierna-Jonson, 

Evert lindkvist, Svetlana Vasilyeva, Margit Gerhards 

OEISSPESIS STOCKHOLM 2009 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

FÖRORD s 9 

MÄNN ISKAN : 
Torsten Svensson 

Med arkeo logen Sver ige runt. s 17 
Till minnet av arkeo logen och historieberättaren Er ik B Lundberg. 

Georg 5öderberg 
Bengt G Söderberg 1905-1 985 . s 29 

Torsten Svensson 
Den mopedåkande vetenskapsmannen . s 33 
Ett person I igt kaseri om Bengt G Söderberg som skr ibent och författare . 

Gustaf TrotzJg 
Ku lturminnesvård i skuggan av vär ldskriget . s 43 

Monica DamelI Modin och David DamelI 
Erik B Lundberg - mentor och pedagog . s 49 

Anna-Lena Serboni Nilsson och Lil/emor Törnvall Olsson 
Lundberg Erik B(ertil) 1912-1988. Bibliografi . s 53 

Ullemor Törnvall Olsson 
Söderberg Bengt G(eorg) 1905-1985 . Bibliografi . s 59 

Torsten Svensson 
"Jaså, Ni är den hemska människa som heter detsamma somjag! " s 71 
Ett kortfattat porträtt av Erik, utan B, Lundberg. 

Evert LIndkvist 
Erik Lundberg och 1100-talets got ländska stensku lptur. s 77 

Jan Brunius 
Om text ilkonstnären Barbro Nilsson och hennes son Pål-Nils, fotografen . s 85 

Ragnhild 80ström 
Ett brev fr ,m Johnny Roosval t ill Bengt G Söderberg . s 91 

E!./örn Håkansson 
Minnen från ett gamma lt pensionat. s 95 

Helmer Gustavson 
Georg Wallin, Carl von Linne och de gotländska rnnmonumenten . s 99 

Gunnar Svahnsträm 
Filip Verner von Schwerins got ländska resa 1808. s 119 

Thorgunn 5meda I 
Carl Säve . s 125 



6 

UTSMYCKNINGEN: 
Laila Kitzler Ahfeldt 

Keltiskt ell er kontinenta lt? Om mallanvändning pa Gotlands b ildstenar. 5133 
Jessica Eriksson 

Bilden av Bödvi Id. Ett genusperspektiv pa berättelserna om Vö lund. s 157 
Michael NeiB 

Da V inci koden - pa gotländska! 5 167 
Charlotte Hedenstierna-Jonson 

Timans i Roma - Ett brynes reseberättelse ... 7 5 185 

Fredrik Lundström 
Benskenklädda akqjer, g lad iatorer och stora vader 5 191 
- sydskand inaviska bronsåldersavb ildningar i en str idskontext. 

Ulf Palmenfelt 
SagotTådamas flätverk. De röda karbunklarna och folkets historiesyn. s 207 

Svetlana Vasilyeva 
Got lands konstnärl iga I iv under första delen av 11 OO-talet. s 213 
Got ländskt maleri pa trä och förhallandet t ill konsten i det 
medeltida Ryssland. 

Torsten Svensson 
Gregor ius, Roms kullar och en tur istknackn ing. 
En betrakte lse över några motiv i det got ländska kalkmåleriet. 

Torsten Svensson 
"Botu lfr" och kalkmalningarna i Hellvi. 

Emma Arkåsen 
Lofta Gamla kyrka. 

Anna Lantz 
/IFråga nu de vilda c!iuren så sko la de undervisa dig. 
En stud ie med utgångspunkt i de målade motiven på 

kyrkbänkarna i Gothem. 

BYGGNADEN: 
Torsten Svensson 

5229 

5243 

5253 

5269 

C G Brunius vs F W Scholander s 291 
Västerhejde kyrkas förfall och vem var egentl igen upphovsman 
ti II tornets trappgavlar. 

Margit Gerhards 
Den bortg lömda portalen i Vam lingbo. 5301 

Gunnar Redelius 
Arkeo log i och byggnadsh istor ia. 5309 

Fredrik Spolander 
" Inte för att jag förstår vad de har för sig. 5317 
Intro ibo ad altare de i - inl edn ing till en medeltida mässa ar 1450. 



Alexander Markschies 
V ill ard de Honnecourts sk issbok "carnet": 

Aspekter pa hans bildlogik. 
Lennart Karlsson 

Bernhard av C lairvaux och medeltidajärnsmide på Gotland . 

Evert Lindkvist 
Dopfunten i Vänge, treenigheten och Ockhams rakkniv. 

Robert Suckale 
Sankta Barbara i Gotlands Fornsal 
- en parisiska i V isby. 

Julia Trinkert 

7 

s 323 

s 331 

s 35 1 

s 371 

Marias-kroning-alterskapet i Källunge kirken pa Gotland s 379 
- et nordtysk importprodukt eller et loka lt mesterverk? 

Ebbe Nyborg 
Anders Sunesens helligtrekongersgruppe og en ba ltisk madonnatype. s 393 

Ingrid Malmros-Löwgren 
Uppat väggarna . Varför nu detta? s 407 
Nagra tankar om Martebo och Bro kyrkor. 

TorIjörn Engström 
Överbeskydd och underbeskydd av kyrkomiUöer s 411 
- tankar kring bevarandeprob lemat iken ur ett användarperspektiv . 

Birgitta Söderberg 
Morgonandakten med Bengt G Söderberg . s 419 

LANDSKAPET: 
Sven-Olof LJj,dquist 

En geografisk analys av ~'Yrkobyggande och sockenbildning på Gotland. s 425 
Ann-Marie Pettersson 

Äter till Korspall s 439 
- en arkeo log isk undersökning på platsen för ett förmodat bu lverk . 

Gerd och Gunnar Hedlund 
Livet i och kring Västergarns gam la hamn. 

Torsten Svensson 
Lärbro kyrka och kyrkogard av C G G Hilfeling. 

Hanne Ödin 
Vatten ell er inte vatten . 

Frtmjärn industri till upplevelseindustri. 

Anders R Johansson 
"Vattenkonsten" 

- Ar 1600 drog man in vatten från ett ställe utanför borgen. 
Elena Meinikova 

Gutagård i Novgorod: dess förhistoria. 

s 447 

s 461 

s 463 

s 469 

s 483 



8 

Eric Swanström 
Erik B Lundberg , S:t Hans och S:t Pers ruiner i V isby 
eller ett arkeologiskt äventyr med osa nno lika resultat. 

Gustaf T rotzJg 
RAGU 
- en unik inst ituti on . 

Nils Blomkvist 

s 499 

s 515 

Något om den internati one lla diskussionen om V isby. 5519 

Carina Johansson 
Carl Johan Bergman och bilden av Gotland i Svenska FamiU-Journalen. s 533 

Dick Wase 
Den got ländska bondgarden V isby s 541 
- oc h frågan om befolkningstalet i staden . 

Per Widerström 
"De bärjar inte förränjag kommer!", 

Tryggve Siltberg 
Pavebrev ti II och om Got land 1123 - 1529 och det ifragasatta 

biskopsbrevet 1220/23 

FÖRFATTARE OCH MEDARBETARE 

Förkortningar: 
ATA - Antikvariskt-Topografiska arkivet 
Fv - Fornvännen 

GF - Gotlands fornsal, Länsmuseet pa Gotland 
KB - Kungliga bibi ioteket 
KLNM - Kulturhistoriskt lex ikon för nordisk medeltid 
KTH - Kungliga tekniska högskolan 
KVHAA - Kungliga V itterhets Historie och Ant ikvitetsAkadem ien 
RA - Riksarkivet 
RAGU - Riksantikvarieämbetets gotlandsundersökn ingar 

RAÄ - Riksantikvarieämbetet 
SHM - Statens historiska museum 
SvK - Sveriges Kyrkor 
V i LA - Landsarkivet i V isby 

s 551 

s 563 

s 667 

Om kontakt med någon spec iell författare önskas, tag då kontakt med redaktionen 

under föUande mailadresser: 
Charlotte Hedenstiern a-J onson: hedenstiernaJonson@ gma il. com 

Margit Gerhards: maggi _gerhards@yahoo .de 
Evert Li ndkvi st: evert.l indkv i st@hgo.se 
Torsten Svensson : torsten .svensson@yahoo .se 
Svetlana Vas il yeva : s.y.vas i Iyeva@ gma il.com 



Da Vinci koden - på gotländska! 

MICHAEL NEIB 

Ar 1908 gjordes Ölands största vikingati
da skattfynd med ett vikt på 2007 ,7 g, på 
Jämjö bys ägor i Gärdslösa socken. Upp
täckarna, S0111 i det här fallet bestod av ett 
helt arbetslag jämvägsbyggare, belöna
des med den då ansenliga summan av 500 
kronor (SHM:s inventarium, bilaga till 
SHM 13534). I skattfyndet ingick även 
två förgyllda silverspännen, formligen 
överlastade med ornament. Den här typen 
av "barocka" runda silverspännen verkar 
vara ett östskanclinaviskt fenomen. Den 
nänllaste parallellen till Jämjö-spännena 
kommer från Södermanlands största sil
verskatt i Vårby, Huddinge socken (bild 
l ). "BarockspäImen" som dessa behand
lades av sin samtid som värdefulla ätte
klenoder och hamnade S0111 sådana san
nolikt aldrig i någon grav. Därför känner 
vi inte till mer än ett tiotal hela exemplar 

Bild 1. Rlfnt "barockspänne", förgyllt sil
Ve!: Södermanland, Hllddinge, Vårby (SHM 
4516). 

av runda silverspännen, härstatmnande från ett fåtal smyckedepåer. Att de användes för 
att hålla ihop kappan eller sjalen i kvinnodräkten är ett antagande som gnmdar sig på 
gravläget för både runda och likarmade bronsspännen l11ed likartad ornamentik, t.ex. 
i Birka (Capelle 1962 , 
s 106; Aagård 1984, s 
96ff; Jansson 1984, s 
Sil; jlr NeiJl 2006 tig 
3-4). 

Vid ett första ögon
kast förenas Jämj ö
spännena (bild 2) genom 
ett snarlikt ornament. 
Framsidan är kvadrant
indelad, med fyra djur
masker i mitten och fyra 
mansmasker i periferin. 
Utöver det mäter de mel-

Bild 2. RlInda "barochpännen ", a. Förgyllt silvel; b. Förgyllt 
och niellerat siiveI: Öland, Jämjä i Gärdsläsa (SHlvI 13534) . 
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de i sprickor, materialförluster och en så djup nötning att reliefen delvis blivit oläslig. 
Slitaget underifrån utmynnade i ett nötningshål i underskalet som kom att diskret täck
as med silverbleck (bild 4). För det andra är Jämjö B en teknologisk vidareutveckling. 
Detta framgår framförallt genom en bredare jämförelse som inkluderar andra "barock
spännen" såsom Vårby-spännet (NeiB 2006: 143-1 51). Således utgör Jämjö A snarast 
ett experimentskede med stort potential för rationaliseringar. Framsidan består av nlinst 
sju olika element: ett löst sammansatt överskal (bestående aven ram med mansmasker 
som håller mittknoppen med sina fyra djunnasker på plats) samt fyra djurknoppar med 
tvenne fästlappar som nitades nlOt ett löst underskal. Hela detta alster lappades för 
övrigt ihop med ett otal nitar. I kontrast därtill antyder Jämjö B:s utsmderade teknologi 
att man lärt sig av tidigare fel: Nitantalet har reducerats kraftigt. De fyra djurknop
parna är paraplyformade och hålls av var sin för ögat osynlig nit (bild 5). Den femte 
niten gömmer sig under mittkoppens toppskiva. Som svar på problemet med slitaget 
underifrån (som hos många "barockspännen" medförde bortfallet av djurknoppsnitar) 
utfonnades Jämjö B till en enskalig spännbuckla. På så sätt blev det möjligt att höja 
baksidan långt över friktionsytan . Sam-
tidigt levandehåller djurknoppama med 
sina genombrytningar en illusion av dub
belskalighet. Jämjö B är också i så måtto 
innovativt att man försåg de mest utsatta 
reliefställena med släta nielloytor vars 
ornament kunde motstå nötningen (lfr 
bild 2a-b med 6a-b). Dessa indicier gör 
det troligt att Jämj ö A med dess karakte-

Bild 5. Jämjö B i genomskärning (SHM:s in
ventarillm, bilaga till SHM 13534). 

Bild 6. Slitageanalys, brandglII ~ skadad relief, grönglII ~ skadad förgyllning, a. Jämjö A, b. 
JämjöB. 
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M+Z 

A 

Bild 7. Jämjö B sett ur 90 graders vinkel, 
antropomOlf helfigur (A), gripdjur (G), mus
taschplydd mansmask (M) , manlig helfigur 
med :oom01fa element (M +Z) . 

ristiska förslitningsskador studerats noga 
innan spännetilIverkaren gav sig i kast 
med att designa Jämjö B. Samtidigt pekar 
det faktum att spänne A inte ersattes utan 
kompletterades med en replik på ägarnas 
affektion för en ätteklenod. 

Ä ven om det är fullt möjligt att Jä
mjö A och B suttit vid en gemensam 
kedja (Tryckta tillväxten 1908 , s 275), 
betyder det inte nödvändigtvis att alla 
"barockspännen" varit avsedda att an
vändas parvis. F ör det första hittades de 
flesta som ensamspännen. F ör det andra 
finns ännu ett exempel på två olika gamla 
"barockspännen" i fyndkombination med 
en kedja, nämligen från Torsta i Tuna i 
Hälsingland (SHM:s inventarium, SHM 
6820). Förutsatt att det samtidiga använ
dandet av båda spännena i dräkten inte 
helt är en efterhandskonstnlktion, vore 
det möjligt anta att det var en modefluga 
under vikingatiden som motiverade ny
tillverkningen av repliker. 

Ett Gotlandsspiinne med ikonografisk potential 
Som påtalats ovan, utgör Jämjö A ett experimentstadium, och det är kanske därför det 
är så svårt att spåra någon förebild i ordets egentliga bemärkelse. Även i ornamentalt 
hänseende lämnar det enbart allmänskandinaviska ledtrådar i fonn av mansmasker, 
lösryckta djunnasker, djurknoppar med borrestilelement samt några parvis motställda 
banddjur i jellingestil (utförligare NeiJl 2006, s 151-1 53). D et är högst osannolikt 
att Jämjö A och B har något verkstadssamband. Spänne B förefaller snarare som en 
fri tolkning av äldre förebilder, med många självständiga problemlösningar. Även 
i omamentalt hänseende manifesterar Jämjö B en vilja till nyskapande. Detta visar 
inte minst den fria behandlingen av föregångarens ornament . Exempelvis roterade 
ny tillverkaren ornamentet med 45 grader i förhållandet tillmittknoppen med sina fyra 
lösryckta gripdjursmasker. Genom detta kompositionsknep förses djunnaskema med 
var sin kropp. 

Ändå resulterar sammansmältningen inte i en motivförlust. Snarare förstår sig 
tillverkaren på konsten att maximalt utnyttja spännets ikonografiska potential. 
Ornamentets olika element anordnas på så sätt att betraktaren kan upptäcka nya 
fixeringsbilder varj e gång perspektivet ändras. Ä ven fjärran belägna element 
kombineras. Fixeringsbild (sannolikt av tyska vexieren , gyckla med, narra) kallas en 
bild, där åskådaren ej uppfattar dess egentliga innehåll omedelbart, utan först efter mer 



Bild 80. Jäll1jö B sett lir 135 graders vinkel, b. Fågel (F) . 

Bild 9. Fågelformad Imopp på oval spänn
blIckla, Uppland, Björkö i Adelsö (SHM 
34000, Bj 946). 
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Bild 100. Jämjö B setf lir 45 graders vinkel, b. Gripdjllr (G), c. Hängkäft (H) och II1l1staschpl)'dd 
monshIIvIld (M) , d. Rovdjllrshllvlld (R). 
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Bild 11 a. Jämjö B sett III' 45 graders vinkel, b. Kräldjllrshllvlfd (K) med kIlIven tunga. 

eller mindre noggrant skärskådande eller där innehållet framträder, först då man ser 
bilden ur en bestämd vinkel (Nordensvan 1923, s 86). Genom att analysera Ornatllentet 

med exemplen ur elen samtida lllotivkanonen blir det möjligt att urskilja nio olika 
motiv. Jämjö B hyser således en liten antropomorf helfigur (A ; bild 7), en fågel (F ; bild 
8a-b, jfr bild 9), ett gripdjur (G; bild 7, lOb), en mask med hängekäft (H ; bild 10e), ett 
kräldjurshuvud (K, bild 11 b, jfr bild 12-1 3), en mansmask med bred mustasch (M ; bild 
7, IOc) , ett manshuvud med slokhatt (M+S , bild 14b, jfr bild 15), en manlig helfigur 
med zoomorfa element (M+Z, bild 7) samt ett stort hundaktigt rovdjurshuvud (R, bild 
lOd) . 

Men varifrån hämtades inspirationen till detta 111otivfyrverkeri? Den niellerade 
kantzonen (bild 10a, Ila) utgör ett viktigt proveniensindiciulll. Där repstavarna möts, 
förenas de på gotlandstypiskt sätt i en gemensam bandknut. Motivet är v ida spritt på 
Gotland och finns bl. a. på prOlninenta föremål som Klinta- "Austris"l och Mårtens
spännena (bild 16a-c), men även på mindre föremål som djurhuvudspännen samt på 
tungformade och fi skstjärtfonnade hylsor (L ex. Thunmark-Nylen 1998 :Tafel 8.2, 
168 .1 , 163.6). På gotländska gjuteri alster konuner niellon förhållandevis sent i bmk för 
att sedan undan för undan tränga tillbaka reliefen. Det är tänkbart att de ovan nän1l1da 
gotlandsprodukterna emanerar ur san1111a verkstadskrets (Thunmark-Nylen 2006, 
s 393 , 41 9) . Skulle denna tes visa sig vara sann får man spekulera, att Jämjö B hör 
till kretsens senare produkter; niellerings tekniken kräver nämligen lång övning och 
en stor yrkeserfarenhet, oberoende om den används på massiva silverföremål eller på 
silverplätering (vänligt påpekande av Hubert Hydman i Åkersberga, silverkonstsmed). 
Därför vill jag inte utes luta att niellons erövringståg bland gotlandsprodukterna 
dokumenterar hur man i en enskild mästarsmedja steg för steg utvecklar sina färdi gheter. 
Niellon kan alltså vara ett indicium för Jämjö B: s jämförelsev is sena typologiska 
ställning. 

Även om gripdjurshuvudet (G), med sina drag av gnagare tycks vara ovanligt 
inom den gotländska traditionen (jfr Thunmark-Nylen 1995, 1998 , 2006, s 397, 400), 
återfinner vi det på ett rundspänne från Havor i Hablingbo (bild 17) i närmast identiskt 
utförande. Som ytterligare en parallell med Jämjö B , uppvisar det här gripdjuret en 



spegelsymmetrisk kropp. Men även 
den gotlandstypiska gripdjursvarianten 
med "napoleonhatt" återges på Jämjö B 
i fonn aven liten antropomorf helfigur 
(A; bild 7, jfr bild 18). Jämjöspännets 
motivkombination av ett gripdjur som 
sitter på nosen av ett frontalt djurhuvud 
(G+R, bild lOb, d) återkommer också 
på Gotland, nännare bestämt på fl era 
kedjehållare,ävenomdetärdengotländska 
gripdjursvarianten med napoleonhatt som 
vikarierar för "gnagaren" (jfr bild 19). 
Mot denna bakgrund är det tänkbart , att 
tillverkningsuppdraget för Jämjö B gavs 
till en gotländsk mästare. Som redan 
framgått , hittades spännet på Öland, som 
är ju Gotlands nännaste grannlandskap. 
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Bild 12. Orm/ormad armring, Angermanland 
Boteå, Undram (SHM 1318), Foto Sören 
Hallgren. 

I medialknoppens mitt finner man en rund knopp med niellerat Terslev-motiv 
(uppkallat efter en fyndplats i Danmark; bild 2b, 7) . Det är tänkbart att detta motiv 
antingen fönnedlats via filigransmycken eller dess gjutna imitationer. Detsamma 

Bild 13. Banddjl/r med kil/ven tl/nga på kistmonl/ment, Gotland, Ardre kyrka, - (SHM 1111 8), 
FotoSHM 
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Bild 14a. Jämjö B self lir 135 graders vinkel, b. lvfanshllvlld med slokhatt (M +S) . 

Bild 15. ManshlIvIld med slokhatt på "ba
rockspänne }} på Helms-MlIseJ/111, sett III' 135 
graders vinkel (HM 1890.191) . 

Bild 17. Spegelsymmetriskt gripdjl,rpå rllnd
spänne, Gotland, Havar i Hablingbo (SHM 
7582:22A) . 

Bild 16. Gotlandstypiska bandkmilOl; a. Ryg
gknappspänne Fån Valla i Klinta, b. Ring
spänne fl'ån Väsfris i Tingstäde, s.k. 'Alf s
trisspänne " c. Dosspänne från ]v[årfens i 
Grötlingbro (SHlvf 8941+9394, 8211, 12151), 
Foto Michael NeijJ, UIfBmxe, SHM. 



Bild 18. Gotlandstypiskt gripdjllr med "na
poleonhatt ". På Iyggknappspännefrån Valla 
i Klinfa (SHM 8941+9394). 
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Bild 19. OafländsÅ1 gripdjl/r fronar på eff 
större frontalt djurhllvud. På kedjehållare, 
Sanda (OF 6187). Fafa TllIlI1mark-Nyliin 
1998. 

gäller för de olika kringlor och öglor S0111 finns i spänneperiferin (bild la , 11). Även 
om tyngdpunkten tor filigranspännen och -hängen av typ Terslev ligger i det forna 
Stordanmark, hyser även Gotland många depåer med Terselev-smycken (Kleingärtner 
2004, s 329-333). Förekomsten av Terslev-motivet motsäger alltså ingalunda Jämjö
spännets förmenta gotländska proveniens. Motivet kan grovt uppdelas i två olika 
varianter, nämligen de som har respektive de som saknar kors. Det har föreslagits att 
den sistnämnda varianten har en kristen symbolkaraktär. I så fall måste man fråga om 
tillverkaren av Jämjö B kan ha utelämnat korset medvetet, tor att dess kristna innebörd 
inte ansågs förenlig med spännets övriga bildprogram (Kleingärtner 2004, s 301-302). 

Djurornamentikens mening 
Tendensen att låta studiet av djuromamentiken handla snarare om fonn än om innehåll , 
har försvagats påtagligt. Som en följd av Sophus Miillers (1880) hårda, men i många 
avseenden riktiga kritik mot sin samtid undvek toremålsforskare sådana tolkningar 
som avvek från den traditionella iden att djuron1amentiken saknar djupare mening. 
Därtor dominerades forskningen länge av strävan att etablera stilistiska grupper som 
indikatorer för kronologiska och geografiska variationer, medan innehållstolkningar 
undveks. Dock fi ck verkliga stilindicier som detaljutformning och kurvatur inte alltid 
lika stor uppmärksamhet som vissa ensanllllotiv, vilkas blotta närvaro kunde anses 
räcka för att motivera en viss stil definition . Den stadiga tillväxten av nyfynd ledde så 
småningom till insikten att några av dessa stilindicerande ensamlllotiv - mot tidigare 
torväntan - kunde samspela i motivkombinationer. De "hundra stilbegreppen" (jfr 
Karlsson, 1983, s 103!1) blev på så vis motsägelsefulla . Ändå lät den nödvändiga 
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omvärderingen av djurornamentiken vänta på sig. Med sin diskussion 0111 stilens 
funktion S0111 k01lll11UnikationSllledel ämnade processualisterna ställa sociala aspekter i 
foku s för debatten (t.ex. Johansen 1979; jfr Bernbeck, 1997, s 241-243 ). Sitt verkliga 
genombrott fi ck frågan dock genom den ikonografiska skolan, med den ny ligen 
bortgångne Karl Hauck S0111 främste företrädare (se Krliger & von Padberg 1 994 ~ i 
övrigt jlr Karlsson 1983; Hoilund-Nielsen & KristolIersen 2002; NeiJl 2004, s 91). I 
en samtid där nyare forskningstraditioner försöker att inpassa materiella fragtnent i 
ett övergripande semiotiskt mönster som anses genomsyra ifrågavarande kuluu (t ex 
Herschend 1997 , s 3; Johansen 1997; Tilley 1999; Zachrisson 1998 ; Hed Jakobsson 
2003 , s 285-286 , 293), ställer man sig alltså alltmer öppen för mytologiska tolkningar 
av djurornamentikens ikonografi. 

Till skillnad från oss själva översköljdes vikingatidens människa knappast aven 
flodvåg av bilder. I ett samhälle som annars dominerades av muntlig kommunikation 
skulle det ha inneburit slöseri att inte använda bildmediet effektivt, särskilt med tanke 
på den stora arbetsinsats som tillverkningen av de här diskuterade praktförell1ålen 
krävde. Därför måste det vara tillåtet att framföra tesen att dessa bilder har en djupare 
mening. Att presentera en helgjuten modell för mekanismerna bakom representerande t 
ligger dock utanför undertecknads möjligheter. Istället hänvisas till den semiotiska 
diskurs som försiggått inom och mellan olika discipliner. Relevant för resonemanget 
är inte bara semiotikernas spörsnlål om bildvarseblivningen (intressanta ansatspunkter 
hos Nöth 2000, s 439, 442-443, 474-475 , 477 med anförd litteratur) utan också 
tänkbara hypoteser om förefintliga eller fönnenta analogier inom olika kuluusfärer 
(Nöth 2000, s 346, 393). Som exempel kan nämnas hypotesen att järnålderns bildkonst 
utgör en analogi till den samtida diktkonsten. Iden har presenterats vid olika tillfällen 
inom forskningshistoriken och har även i våra dagar funnit nya anhängare. 2 Eftersom 
förh ållandet mellan diktkonst och bildkonst är ett återkommande spörsmål, ska vi 
bekanta oss med förutsättningarna för dessa två kulturyttringar. 

Djurornamentikens förutsättningar 
Vikingatidens bildvärld möter oss sällan i fonn av självtillräckliga monument (t.ex. 
Gotlands bildstenar, Lindqvist 1941 ; Hunnestad-stenen från sen vikingatid, NeiJl 2004 
fig 37). Oftare överlevde den istället som utsmyckning på småföremål med en primär 
bruksfunktion. Gjutarens roll under mellersta vikingatiden ger viktiga ledtrådar för vår 
förståelse av tillkomsten av denna ornamentik. Man bnlkar anse att djurornamentik 
dessförinnan göts på ett begränsat antal platser, under kontroll av samhällseliten 
(CalImer 2003 , s 357-3 59; jlr med kontinenten, Hoilund-Nielsen 1998) . U nder 
vikingatiden genomgår dessa produktions- och distributions förhållanden en avsevärd 
förändring. Samtidigt som ornamentikprydda föremål blir tillgängliga för en större del 
av befolkningen, börjar också gjutprodukternas kvali tetsspektnun att variera kraftigt 
(Jansson 1981 , s l ). Enligt beräkningar (Carlsson 1983 , s 84; Thunmark-Nylen 1983 , 
s 120-1 22) tycks konsumtionsförutsättningarna under mellersta vikingatiden ha varit 
sådana att ett fåtal verkstäder måste tillhandahålla ett brett utbud av föremålsgrupper. 
Vidare kan det inte uteslutas att hantverkaren intog en allt friare ställning (jänlfört 
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med L ex . romersk jämålder Andersson, 1995 , s 116f) och man kan räkna med såväl 
stationära som mobila verkstäder. Kanske kom det till en tyngdpunktsförskjutning, 
utgående från ett system med korta produktionsbesök på olika storgårdar till ett system 
S0111 byggde på en säsongvis eller stadigvarande närvaro på handelsplatserna (Callmer 

2003, s 355-357). Kanske göt man en del spännen redan före resan för att kunna sälja 
dem vid första möjliga tilWille (en evenmell parallell finns hos Thunmark-Nylen 2006, 
s 66 1, Anm 79-80). Förekomsten av gotländska skrotdepåer med halvprodukter av 
fastlandsskandinaviska typer föranledde Ingmar Jansson att påpeka möjligheten för en 
föremålsproduktion som skulle exporteras till fastlandet (1981 , s 7; 1984, s 79 ; 1995 , 
s 83 -84) 

Det ovan sagda gäller främst bronsföremål. Produktionen av silverföremål tedde sig 
däremot annorlunda. Man kan nämligen inte räkna med att gjutaren själv tillhandahöll 
silvret. Troligen var vikingatidens gjutare vare sig tillräckligt välbärgade eller skyddade 
för att vandra omkring med en kappsäck full med silver. I enlighet med ett förslag av 
Lena Thunmark-Nylen (2006, s 422) är det då troligare att uppdragsgivaren tillhandahöll 
eget si lver för bearbetning av gjutaren, nauuligtvis inte utan en noggrann vägning för 
att förebygga förskingring . Detta skulle förklara varför varje Jämjö-spänne för sig 
väger ungefär en mark. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att såväl gjutarna som 
uppdragsgivarna kan ha varit mobila. Därför förblir det också en öppen fråga , vem som 
tog initiativet till beställningen: konsulterade hantverkaren beställaren eller tvärtom? 
Iden att tillverkningen av praktföremål krävde l11ecenater får för övrigt stöd av Saxo 
Granullaticus, som skildrar hur Oden antog skepnaden av smeden Rofterlls (motsvarande 
Odens namn Hroptr i den Poetiska eddan samt i skaldepoesi ; Ellis Davidson, 1996, s 
57) . Genom att tillverka ett antal bronsföremål tillskansade denne sig så småningom 
positionen som hovleverantör hos ryssarnas konung. Guldet till beställningsverk 
kom sedan direkt från kungen (Saxo Grammaticus, Gesra DanorllnJ liber 3, kap. 4 .2; 
jfr Andersson, 1995 , s 11 7) . Detta textställe är intressant i dubbel bemärkelse. Här 
anges nämligen inte enbart en potentiell användanniljö för praktsmycken utan vi erfar 
också att tillverkningen av standardföremål utgjorde en viktig del aven gjutverkstads 

uppdragsverksamhet. 
Kanske är nödvändigheten att tillverka ett brett utbud av föremålsgnlpper alltså 

en av de viktigare mekanismerna bakom ornamentöverföringen mellan prakt- och 
standardföremål (NeiJ3 under förberedelse) . Ifråga om kopieringsprocessen bör 
en väsentlig skillnad mot dagens konstuppfattning påpekas. För det första ansågs 
mångfaldigandet aven motivide inte i sig vara av ondo. Uppskattningen av originalet 
som ett uttryck för äkta konstnärskap etablerades först under renässansen (lfr BoekhotI 
1970, s 144). Innan dess ansågs mångfaldigandet aven originalide snarare som ett sätt 
att utvidga dess verkningsområde och därigenom befästa dess betydelse. För det andra 
avsåg 111ångfaldigandet inte nödvändigtvis en slavisk återgivning av originalmotivet. 

Kopistens konstnärskap manifesterade sig framför allt i en viss fonllvariation, samtidigt 
som den bakomliggande iden skulle förbli intakt (Pesch 2005 , s 3801). Självfallet kan 
man inte på förhand utesluta att urvalet och kOlllbinationen av motiv har styrts av 
föremålslonnen (jfr Alenstam1949, s 2 llt). Å andra sidan får det inte heller glömmas bort 
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att en skicklig konsthantverkare kan bemästra även svåra kompositionsfönusättningar. 
Därför kan fixeringsbilderna med fördel exploateras som k:valirersmätare. De kräver en 
noga genomtänkt komposition, samtidigt S0111 de lätt kan fördärvas ifall de kopieras av 
en okunnig eller ointresserad hantverkare. Ikonografiskt sett tycks spänne B med sina 
nio motiv vara mycket mer relevant än Jämjö A med sina fyra motiv. 

Skaldekonstens förutsiittningar 
Från vikingatiden känner vi till två slags poesi : eddakväden och skaldediktning. P.g.a. 
många överlappningar kan dock gränsen mellan dessa genrer inte alltid dras på ett 
tillfredställande sätt (Simek 1993; s 287, Poole 2005b, s 563). Man har enats om 
följande grunddrag: Eddakväden är anonyma och handlar om fjärran mytiska tider. 
De är språkligt och metriskt j ämförelsevis enkla (de huvudsakliga versmåtten är 
fornyrdislag och 1j6Jhcitrr; Schier 1986, s 370-3 71). Ett skaldekväde anses däremot 
vara en manifestation av ett individuellt konstnärskap. Därför har namnen på många 
av upphovsmännen överlevt. Skaldens hantverksskicklighet bestod i att bemästra den 
svåra kompositionsförutsättningen i fonn av ett mycket krävande versmått, dr6trkvcer 
(bild 20) . Detta framtvingade en mycket fri ordställning. Kännetecknande är också 
parafraseringen av vissa ord genom metaforer (kenningar) som kunde bli mycket 
långsökta. Ett enkelt exempel är " havets häst" som metafor för skepp. Det har före slagits 
att kenningskonsten blev föremål för en intellektuell tävling där en skolad publik 
försökte kon11na underfund med skaldemetaforerna. Utmaningen var att gissa sig till 
den nya figur som skalden modellerade fram steg för steg, med hjälp av referenser 
till det konventionella. Genom användandet av gåtfulla kenningar lyckades en duktig 
skald med konststycket att bygga upp spänningen för att sedan förbrylla åhörarna med 
en ny helhet (Marold 1983 , s 20 ; Poole 2005b, s 563). Kenningar återfinns också inom 
eddadiktningen, om än mer sällan och med en tendens till att vara mindre komplexa 
(Poole 2005b , s 562). Som en viktig skillnad var skaldemas kväden tillfällighetsbundna. 
De tillägnades företrädelsevis en mecenat ur samhällets ledarskikt (Marold 2005). 
Pg.a. sina mytologiska anspelningar har skaldekenningarna blivit föremål för den 
religionshistoriska forskningen. Referenserna syftar inte bara på stoff som vi känner 
trån bevarade eddakväden utan också på material som fallit i glömska (Simek 1993 , 
s 287) . Skalderna måste alltså ha varit traditionsbärare för kunskap av eddakaraktär. 
Däremot förblir det en öppen fråga om skaldema också framförde eddakväden (Poole 
2005a, s 557). 

En viktig fråga gäller memoreringstekniken före skrivkonstens segertåg. Satntidigt 
som våra källor till fonmordisk religion domineras av poetiska verk har man inte kun
nat påvisa att forntidens traditionsbärare strävade efter en fonntro gen återgivning av 
dikterna. Efter jämförande studier med moderna minneskulturer ligger det närmare till 
hands att reci tatörernas huvudintresse riktades mot bevarandet av diktens innehåll , inte 
dess exakta framställningsfonn (Nordberg 2003 , s 6 1; Petzold 2003, s 144). Man me
morerade händelsestrukturen för att sedan improvisera fram dikten med hjälp av ett 
poetiskt språk och inlärda sättstycken som t.ex. kenningar. Man kan med rätta fråga sig 
om detta kan ha varit de enda inlämings- och minnesstöden som stod till traditionsbä-



rarens förfogande. I Snarraeddan (Skald
skaparmal) citeras intressant nog några 
strofer ur skalde dikten Hlisdrapa. Dikten 
författades av islänningen U lfr Uggason 
och anspelar bl.a. på tre myter. Om man 
får tro uppgitiema i Laxdcela saga (kap. 
29) , hämtade Ulfr sin inspiration direkt 
lrån några bilder i hövdingens hall (eld-
11lis) , föreställande Balders bål, T ors fi s
kalange samt Heimdals kamp med Loke 
0111 smycket Brisingamen (Marold 2000, 
s 2901). För att ta till ett annat ord för 
hans bildbeskrivande dikt , skapade Ulfr 
alltså tre ekfi'aser (jfr Chmies Ross ma
nus) . Laxdcela saga daterar Hllsdräpas 
tillkomst i perioden 980- 985 , dvs. den 
tid då oralkulmren dominerade (jfr Si
mek 1993 , s 176). Som ytterligare exem
pel på bildbeskrivande skaldedikter kan 
Ragnarsdrapa eller Haustlöng nämnas, 
författade av Bragi Boddason respektive 
I>j6i\6lfr or Hvinir (Bailey 2000, s 17). Av 
dessa bildbeskrivande dikter följer den 
spännande frågan om förhållandet mel
lan skaldedikt och bildkonst kan ha vari t 
symbiotiskt: Om en bild kunde inspirera 
till en dikt, kunde då ett skaldekväde med 
sina språkbilder - kenningarna - också 
översättas till bildspråk? 
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Bild 20. Den öländska Karlevistenen, över 
Sibbe F oldarsson, är den enda i hela Nor
den med en fullständigt bevarad vers på ok
landerlig d,.6ttÄw;ef. 

Silverskaldens bildgåta 
I den föregående texten har ett antal intressanta beröringspunkter mellan diktkonst och 
bildkonst framkommit: 
l ) Produktionsprocessen bakom fixeringsbilderna visar strukmrella paralleller med 
skaldediktningen. Utmärkande för en sann virtuos i vardera skrå var nämligen dennes 
förmåga att väva in ett otal motiv (= kenningar/fixeringsbilder) i en snäv ram (= 
versmått/föremålsstnlkturen) utan att spränga den. 
2) I likhet med skalden förstod sig också en silvergjutare på konsten att låna motiv från 
annat håll i den samtida konsten och att sammanföra dessa till en ny komposition. 
3) I likhet med skaldepubliken måste också betraktaren av ornamentik träna sina sinnen 
för att lösa bildgåtorna . Den intellektuella utmaningen är att stegvis härleda fi gurer på 
en stigande abstraktionsnivå. 
4) Ett indicium på samröret mellan bildkonst och diktkonst inom vikingatidens 
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oralkultur ges av de ovan nämnda skalderna S0111 lät sig inspireras av bilder. 
5) Produktionsförutsättningarna för skaldekonst och bildkonst är lika, i så måtto att 
respektive konstfonns alster kan vara ledarskiktens beställningsverk. 

Kontentan av denna korta redogörelse är att Jämjö B:s tillverkare kan ses S0111 en 
skald i beroendeställning till stonnannen, även 0111 denne göt sina hyllningsdikter 
i silver istället för verser. Hur mycket inflytande mecenaten hade på silverskaldens 
konstnärliga frihet, förblir däremot en öppen fråga. Antingen var bilderna sprungna 
ur silverskaldens egen fantasi, eller så formades de helt enligt beställning. Sedda med 
nutida ögon kan spännets fixeringsbilder framstå som något av ett kuriosum. Ändock får 
dagens betraktare inte hänga sig upp på det skenbart humoristiska i "förvandlingama" 
och förbise deras egentliga l11ening. I ett samhälle som annars dominerades av muntlig 
kommunikation skulle det ha inneburit slöseri att inte använda bildillediet efIektivt, 
åtminstone vad gäller arbetsintensiva beställningsverk som Jämjö-spännet. Jämjö B 
är en innovativ produkt, där konst och teknologi ingår en anmärkningsvärd symbios. 
Det höjer sig inom tre mätbara kvalitetsaspekter över Jämjö A: fimkrionsvärde, 
hantverksskicklighet, och ikonog rafisk relevans. Dessutom emanerar Jämjö B ur en 
annan verkstadstradition med en tydlig essens av Gotland. 

Jämjö B framstår som mästerverket av ett vikingatida snille med gotlandsanknytning 
- en sann "renässansmänniska" som förenande sitt konstnärskap med en stor 
uppfinningsrikedom 1 I detta påminner mästersmeden inte helt osökt om Leonardo da 
Vinci . . . Som avrundning tar sig undertecknad nämligen friheten att tänja på denna fria 
association till bristningsgränsen: I sin mycket framg ångsrika deckarronlan "Da Vinci
koden" använder den amerikanska författaren Dan Brown (2003) Leonardos verk som 
nyckeln till några fiktiva mysterier vars upptäckt kan få kristendomen att skaka i sina 
gnmdvalar. Själva intrigen uttrycker författarens övertygelse om det essentiella i det fria 
ordet och den sanna kunskapen : kunskap är makt. Men eftersom det krävs förkunskaper 
och idogt arbete för att vinna denna kunskap, är den rätta kunskapen inte för gemene 
man. I likhet med Jämjö-spännets bildprogram finns den enbart för få utvalda. 

Således blev fixeringsbildema föremål för en intellekmell tävling där en skolad publik 
ur samhällets ledarskikt försökte komma underfund med bildbetydelsen. Att fönnågan 
att förstå sig på smideskonst ingick i ädlingens förfining intygar i alla fall Rögnvaldr jarl : 

Taft emk örr al efta, 
ijJrorrir kank nill , 
rynik tral/(jla n /nll1n, 

rio er bok ok s111iai1'; 
skrioa kank d skioll111, 
skYlk ok raJk, sval nylir; 
hvarlveggja kank hyggja: 
hmpsloll ok bragjJolllI. 

Rögnvaldr iarl kali Kolsson: Lausavisur strof I 



"Jeg er rask til att spill e tavl, 
Jeg kan 9 idm,tter, 
l eg glemmer ncrppe nmeme, 
tiI bog og smedearbejde er .leg vant ~ 

Jeg kan lobe på skier, 
Jeg skyder och ror til husbehov, 
og jeg forst år 
at slå harpen og hgge en vise." 

Översättning Finnur Jonsson 
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Därför är det en fantasieggande tanke att även Jämjö-spännet bär på ett hemligt 
bildbudskap S0111 väntar på att röjas! 

Tack 
Artikeln har tillkommit med stöd av Gunvor och Josef Am!rs stiftelse. Vidare 

tackas Margaret Chmies Ross (University of Sydney, Centre for Medieval Studies) för 
möjligheten att ta del av hennes manuskript 0111 ekfi~aser. 

Noter 

1 Austrisspälluet kommer egentligen från Västris i Tingstäde, Tlnmmark-Nylen 2006, AUlll 
162. 
2 T.ex. Andren2000, s Il , 26 med hänvisning till bl.a . Söderberg 1905, Salin 1922, Lie 1952 
och Bugge 1953 ; Domeij 2004, s 148 med hänvisning till bl.a. Leyerle 1967 och And.ren 2000; 
Pesch 2005, s 381 med hänvisning till Panzer 192 1 ~ NeiB 2005, 2006, s 156 med hänvisning till 

Nylon 1962, s 24). 

F oton och teckningar 
Om ej annat anges är Michael NeiB upphovsman. 

Förkortningar 
H M - Helms-Museum, Hamburg-Harburg. 

SHM - Statens historiska museum, Stockholm. 

Källor 
Bragi Boddason: Ragnarsdrapa . Finmlf Jonsson (ed.). Den norsk-islondske 

skjaldediglningAL BI. Kobenhavn 19 12-1 5. 
Laxdwla saga. Bragi Halld6rsson el al (ed.). jslendinga söglIr og }Jamir III. Reykjavik 

1987 , s. 1537-1 654. 
Saxo Granllllaticus: Gesla Danorlll11. J. Olrik et al. (ed.). Hauniae 1931. 
SHM:s inventarium: Statens historiska museums inventarium. 



182 Michael NeijJ 

Snorri Sturluson: Skdldskaparmal. Finl1llf Jonsson (ed.) . Edda Snarra Sturlusonar. 
Kobenhavn 1912-1 5. 

I>j6i\161fr 6r Hvini : Hal/stläng. Finnur J6nsson (ed.). Den norsk-islandske slg·aldedigtning 
Al, BI. Kobenhavn 19 12-1 5. 

Ulfr Uggason: Hlisdrapa . Finmlf J6nsson (ed.). Den norsk-islandske slg·aldedigtning 
Al. Kobenhavn 19 12-1 5. 

Referenser 
Aagård G-B. 1984. Gleichannige Spangen. I: Birka II:I. G. Arwidsson (red). 

Stockholm. 
Alenstam B. 1949. Zwei Reliefspangen aus Grönby, Skåne. I: MeddelandenFån LI/nds 

IIniversitets historiska ml/seum.xx: 

Andersson K. 1995 . Romartida gl/Idsmide i Norden III. Uppsala. 
Andren A . 2000. Re-reading Embodied Texts - an Interpretation of Rune-stones. I: 

CI/rrent Swedish Archaeology VIII. 
Bailey R N . 2000. Scandinavian Myth on Viking-Period Stone Sculpmre in England. I: 

Old Norse MytlJS, Literatl/re and Society. G. Barnes et al (ed). Sydney 
Bernbeck R. 1997 . Theorien in der Archäologie. Tlibingen. 
BoekhoffH. 1970. Lexikon der KI/nststile. Reinbek. 
Brown D. 2003. Da Vinci-koden. Stockholm. 
Bugge A. 1953. Norske stavkyrker. Oslo . 
Callmer J. 2003 . Centra lit y - Regionality. Wayland. B Hårdh (ed). Lund. 
Capelle T 1962 . Eine barocke Silberspange aus Birka. I: Acta Archaeologica XXXIII. 
Carlsson A. 1983. Djl/rhl/vl/dfol'lniga spännen och gotländsk vikingatid. Stockholm. 
Clunies Ross M. manus: Stylistic and Generic Definers of the Old Norse Skaldie 

Ekphrasis. I: Viking and Medieval Scandinavia III. 
Domeij M. 2004. Det bundna: djurornamentik och skaldediktning i övergången mellan 

förkristen och kristen tid. I: Gotländskt Arkiv 2004. 
Ellis Davidson H. 1996. Saxo Grammaticl/s. HistO/y of the Danes II. St. Edmunds. 
Hed Jakobsson A. 2003. Smältdeglars härskare och Jerl/salems tillskyndare. 

Stockholm. 
Herschend F. 1997. Livet i hallen. Tre fal/sll/dier i den yngre järnålderns aristokrati. 

Uppsala. 
Hoilund-Nielsen K. 1998. Animal Style - a Symbol of Might and Myth. I: Acta 

archaeologica LXIX 
Hoilund-Nielsen K & KristolIersen S. 2002 . Gennansk dyrestil (Salins stil I-III). Et 

historisk perspektiv. I : Hil",in XXIX 
Jansson, I. 198 1. Economic Aspects of Fine Metal Working in Viking Age Scandinavia. 

I: Economic Aspects of the Viking Age. D Wilson (ed). London. 
- 1984. Grolle Rundspangen. I: Birka II: 1. G Arwidsson (ed). Stockholm. 
- 1995. Dress Pins of East Baltic Type made on Gotland. I: Archaeology East and 

West of the Baltic. I Jansson (red). Uppsala. 
Johansen A B. 1979. NordisIc dyresti/. Bakgrunn og opphav. Stavanger. 



Da Vinci kaden - på gatländska 183 

Johansen B. 1997. Orma11l1' Aspekter av tillvaro och landskap. Stockholm. 
Karlsson L. 1983. Nordisk Form. Stockholm. 
Kleingärtner S. 2004. Fibeln und Anhänger VOll1 Typ Terslev und ihre gegossenen 

hnitationen. I: Zwischen Tier lind Kreuz. M Miiller-Wille (red) . Neumiinster. 
Kruger K H. & von Padberg L E. 1994. Schritienverzeichnis Karl Hauck. I: Iconologia 

saera. Hagen Keller et al (ed). Berlin. 
Leyerle J. 1967 . The Interlace Structure ofBeowulf I: University of Toronto QlIarterly 

XXXVII. 
Lie H. 1952. Skaldestil-Studier. I: Maalog minne 1952. 
Lindqvist S. 194 1-1942. Gotlands Bildsteine I-II. Stockholm 
Marold E. 1983. Kenningkunst Berlin. 
- 2000. Die Hlisdrapa als kosmologisches Gedicht. Old Norse Myths, Literalllre 

and Society. G Barnes et al (ed). Sydney. 
- 2005 . Skaldische Verskunst Reallexikon der germanischen Alrertumskunde XXVIII. 

R Miiller et al (ed). Berlin. 
Muller S. 1880. Dyreornamentiken i Norden. I: Arbfiger for nordisk Oldi.yndigeht og 

Historie 1880. 
NeiB M. 2004. Fenrisulv och mitgårdsonn. Kontinuitätsfragen in der gennanischen 

Tieromamentik L I: Fornvännen 2004. 
2005. Ett heligt motiv från Väsby? Ragnarok - Odins vej. K Boe et al (ed). 

Silkeborg. 
2006. Några vikingatida praktsmyckens motivkanon. Kontinuitetsfrågor i gennansk 

djurornamentik III. I: Viking 2006. 
- under förberedelse. Kontinuirätsji'agen in der wikingerzeitlichen Tierornamentik. 

Dissertation. Institut flir Ur-und Frlihgesehichte, Christian-Albreehts-Universität 
zu Kiel. 

Nordberg A. 2003 . Krigarna i Odens hall. Stockholm. 
Nordensvan G G. 1923 . Fixeringsbild. I: NOl'diskfamiljebok 35. Th Westrin et al (ed). 

Stockholm. 
Nylon E. 1962 . Skalder i trä och brons. I: Gotländskt arkiv XXXIV 
Nöth W. 2000. Handbllch der Semiotik. Smttgart. 
Panzer F. 1921. Das gennanisehe Tierornament und der Stil der Stabreimteehnik. I: 

GermaniaXV 
Peseh A . 2005. Fragment einer Weltansehauung. I: StIldien zlIr Sachsenforschllng Xv. 
Petzold L. 2003 . Oral fonnulaic poetry. Reallexikon der germanischen Altertumskunde 

XXII, R Miiller et al (ed.). Berlin. 
Poole R. 2005 :a. Skalde. Reallexikon der germanischen Alrertllmskunde XXVIII. R 

Miiller et al (ed). Berlin. 
- 2005 :b Skaldische Dichtung. Reallexikon der germanischen AlterI11mskunde 28. R 

Miiller et al (ed) Berlin. 
Salin B . 1922 . Fyndet från Broa i Halla, Gotland. I: FOl'nvännen 1922. 
Schier K. 1986. Edda, Ältere. Reallexikon der germanischen Alterlllmskunde VI. H 

Beck et al (ed) Berlin. 



 

184 Michael NeifJ 

Simek R. 1993 . DicriOlIGIY ofNorrhem Myrhology. Stuttgal1. 
Söderberg S. 1905 . Om djuromamentiken under folkvandringstiden. I: Allfiql"Gllsk 

Tidskrift fol" Svellge Xl. 
Thunmark-Nylcn L. 1983. Vikingatida dosspännen. Uppr...'\la. 
- 1995. Die JVikinger::eiT Gotlands l. Stockholm. 
- 1998. Die JVikinger::eiT Gotlands Il. Stockholm. 
- 2006. Die JVikinger::eiT Gotlands III. Stockholm. 
Tilley C. 1999. Meraphol" and Material el/III/re. Oxford. 
TI)'ckta tillväxten 1908 . Statens his toriska museum och K. Myntkabinetteltillväxlen 

under år 1908. I: FOnlvännen 1908. 
Zachri~~on T. 1998 . Gård gräns och grmflilr. Stockholm. 


