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Abstract  
 
This study concerns a selection of prehistoric metal objects of animalistic design, published at the internet site of the 
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BAKGRUND 
 

 

Under pågående utbildning har jag gjutit bronsfigurer och studerat forntida 

bronsföremål från järnåldern som inspirationskälla. Dessa föremål har ofta visat mer 

eller mindre stiliserade avbilder av människor och djur. Jag har då observerat vissa 

likheter i formgivningen mellan olika föremål. Detta har intresserat mig för frågan om 

vad som varit konstnärlig frihet i framställningen och vad som styrts av en eventuell 

formgivningskonvention med förebilder att följa, samt vilka formelement och motiv 

som i så fall berördes. Något jag har funnit särskilt intressant är att vissa attribut som till 

exempel horn tycks kunna användas på figurer som normalt inte har sådana, och det har 

fått mig att fundera över hur och varför dessa attribut använts. 

 

Då mitt eget arbete utförs i brons har jag varit mest intresserad av föremål tillverkade i 

detta material. Formgivningstraditionen kan skilja sig till en del mellan olika 

hantverksområden, delvis säkert på grund av material och teknik, men möjligtvis även 

på grund av val av förebilder från det egna hantverksområdet. Det finns också exempel 

på likheter mellan de olika grupperna. Det kan vara av intresse att jämföra likheter och 

olikheter i liknande motiv i olika material. Några exempel på olika materialgrupper är 

brons, guld, silver, järn, sten, trä, textil och keramik. I detta arbete kommer jag att ha ett 

fokus på föremål av metall. 

 

 

Begreppsförklaring 

 

Jag vill här ge min förklaring av några begrepp som förekommer i arbetet:  

 

Brakteat: medaljong präglad på en sida 

Fibula: dräktspänne 

Formelement: avgränsad del av konstnärlig framställning, till exempel en form som 

representerar en kroppsdel i en avbildning föreställande ett djur. 

Betydelsebärande formelement: den tolkningsgrundande delen av en avbildning, till 

exempel ett formelement som representerar en speciell egenskap hos en förebild. 

Djurornamentik: dekorativa konstnärliga framställningar under järnåldern baserade på 

formelement från förebilder i djurvärlden 
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SYFTE 
 

 

Mitt syfte är: 

 

- att ge en bild av formgivningen vid några djurliknande avbildningar på 

metallföremål under nordisk järnålder 

- att göra en tolkning av vad avbildningarna föreställer 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

 

Utifån syftet har jag valt följande problemformulering: 

 

- Vilka är de betydelsebärande formelementen hos avbildningarna? 

- Hur kan de betydelsebärande formelementen hos avbildningarna tolkas med 

avseende på eventuella förebilder inom djurvärlden? 

 

 

 

METOD 
 

 

Föremålens avbildningar beskrivs utifrån bilder. Formelement hos en avbildning 

jämförs med andra avbildningar för att utröna vilka formelement som är 

betydelsebärande. När sedan de betydelsebärande formelementen är identifierade tolkas 

de i förhållande till sina likheter med de djur som kan tänkas vara förebilder till 

avbildningarna. Litteraturen används som grund för teoridelen vilken används i 

tolkningen.  Jag har valt att använda mig av en kvalitativ tolkningsmetod. 

 

Den kvalitativa metod jag valt att använda i undersökningen är den hermeneutiska 

metoden. Anledningen till detta val är att den lämpar sig bäst då det handlar om 

tolkning och förståelse av objekt. Den metodbok jag valt att använda mig av är 
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Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi skriven av Dagfinn Føllesdal/Lars 

Walløe/Jon Elster (1993). 

 

Hermeneutik betyder studiet av vad förståelse är, och hur vi bör gå till väga för att 

uppnå förståelse. De områden som studeras är personer/djur, handlingar samt produkter 

av handlingar då alla tre områdena innehåller objekt som vi kan försöka förstå. 

 

I dag är det vanligt att använda sig av en kombination av hermeneutisk och hypotetisk-

deduktiv metod där forskaren först skapar sig en överblick av det material som finns 

inom det område denne vill undersöka. Utifrån materialet formuleras en hypotes 

varefter en undersökning genomförs för att se om hypotesen stämmer överens med 

övrigt källmaterial och andras uppfattningar. Stämmer inte detta formuleras en ny 

hypotes och undersökningen startar om igen.  

 

Den ständiga rörelsen fram och tillbaka mellan de olika hypoteserna, de övriga 

uppfattningarna man har och källmaterialet kallas för den hermeneutiska cirkeln. Det 

finns de som tidigare hävdat att hermeneutisk och hypotetisk-deduktiv metod skulle stå 

i motsättning till varandra och troligtvis har detta sitt ursprung hos de tyska filosoferna 

Max Horkheimer, 1895-1973 och Jürgen Habermas, 1929-.  

 

Det är när vi inte förstår något som hermeneutiken är användbar eftersom själva 

tolkningsprocessen syftar till att uppnå förståelse. När man fått fram en 

tolkningshypotes som överensstämmer med det föreliggande materialet och som gör 

detta på ett bättre och enklare sätt än andra hypoteser som vi kan tänka oss, upplever 

man att man börjar förstå materialet. Om det så småningom upptäcks att någonting i 

materialet inte överensstämmer med hypotesen måste man börja söka efter en ny och 

bättre hypotes. Alltså � när man förstår finns en tillfredsställande hypotes/hypoteser. 

Vid tolkningar är man på jakt efter sådana hypoteser. 

 

En viktig bit i den hermeneutiska metoden är förståelsehorisonten � �mängden av de 

medvetna och omedvetna uppfattningar och hållningar som vi vid en given tidpunkt 

hyser, och som vi inte riktar vår uppmärksamhet emot� (Føllesdal/Walløe/Elster, 

1993:139). Man måste förstå föremålen, man måste förstå intentionen, avsikten, 

uttrycket, samt att betydelsen skiftar och förskjuts över tid och plats. Man måste känna 
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till helheten � språket, mottagaren, avsikten och uttrycket. I den här undersökningen 

handlar det först och främst om att förstå formspråket. 

 

Sammanfattningsvis handlar den hermeneutiska cirkeln/förståelsens cirkel om: 

a) Helhet-del-cirkeln � man måste förstå en del av ett verk/föremål utifrån den helhet 

som den är en del av, samtidigt som helheten måste förstås på grundval av delarna. 

b) Subjekt-objekt-cirkeln � den helhet utifrån vilken vi förstår någonting, omfattar inte 

bara det objekt vi förstår utan också oss själva och vår förståelsehorisont. Vi förstår 

verk/föremål utifrån de uppfattningar och hållningar vi har när vi närmar oss 

verket/föremålet och ofta förändrar verket/föremålet vår förståelsehorisont. 

c) HDM-cirkeln � fram och tillbakagående rörelse när vi använder den hypotetisk-

deduktiva metoden och går från verket/föremålet till hypoteser om hur det skall tolkas 

och tillbaka till verket för att testa dessa hypoteser. 

d) Fråga-svar-cirkeln � när vi försöker förstå närmar vi oss verket/föremålet med frågor 

som helt eller delvis besvaras av verket/föremålet. Detta medför nya eller reviderade 

frågor som leder till nya svar o.s.v. 

 

 

 

URVAL 
 

 

Urvalet har sin grund i mitt eget intresse för forntida djurornamentik. Tidsperioden som 

jag behandlar är nordisk järnålder. Järnåldern omfattar Förromersk järnålder 500 f.Kr-0, 

Romersk järnålder 0-375 e.Kr, Folkvandringstid 375-550 e.Kr, Vendeltid 550-800 e.Kr. 

och Vikingatid 800-1050 e.Kr. Geografiskt ligger fokus på Sverige, men även övriga 

Norden och de områden som kom under nordiskt inflytande har liknande föremålsfynd. 

 

De föremål jag valt att studera är tillverkade av metall och uppvisar figurativa 

djurliknande avbildningar. Dessa avbildningar är i stor grad stiliserade men de hör ändå 

till de mer naturalistiska avbildningarna i metall jag kunnat finna från den valda 

tidsperioden. Avbildningarna är tydligt framträdande, det vill säga att de inte är en 

underordnad del av ornamentiken. 

 



 9

Jag har valt att dela in föremålen i två olika grupper. Den ena gruppen innehåller 

avbildningar formade som djurhuvuden och den andra innehåller avbildningar formade 

som hela djur i profil. Dessa föremål har valts ut bland de som finns tillgängliga på 

Statens Historiska Museum, härefter kallat SHM, via internetdatabasen Sök i 

samlingarna. En del av de övriga föremål som används som jämförelsematerial finns att 

finna i litteraturen eller på internet. 

 

Litteraturen har på grund av tillgänglighet begränsats till vad som finns sökbart hos 

Linköpings Universitetsbibliotek och Linköpings Stadsbibliotek inom områdena 

arkeologi och historia. Därutöver har ytterligare två titlar tillgängliga från 

Nationalmuseum i Köpenhamn använts. Jag gör inga anspråk på att 

litteraturgenomgången skulle vara heltäckande då litteraturen inom området är 

omfattande. 

 

 

 

LITTERATURGENOMGÅNG 
 

 

Djurornamentik 

 

Den ornamentik som är dominerande under nordisk järnålder kallas för djurornamentik. 

Denna baseras på stiliserade avbildningar av djur och ibland människor. Åtskilliga har 

ägnat sig åt att klassificera och dela in djurornamentiken i olika stilar, bland annat Salin 

(1904) och Ørsnes (1966). Karlsson (1983) menar att stilbegreppen kan vara 

vilseledande och utvecklingsmodellerna osäkra och förespråkar en öppnare attityd mot 

materialet. Antalet så kallade stilar har blivit oöverskådligt och undergår ständig 

förändring. Dateringar av materialet är ofta baserade på antaganden och indelningar kan 

vara godtyckliga. Jag har därför valt att inte vidare använda mig av stilbegreppet. 

 

 

Djurornamentikens ursprung 

 

Djurornamentiken i Norden anses allmänt ha sin början under folkvandringstid. 

Ursprunget ska ha varit den germanska djurornamentik som uppstod i gränstrakterna 
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mot romarriket (Karlsson, 1983). Förebilderna ska ha varit den romerska ornamentiken. 

Det som kännetecknar romersk ornamentik är dock vegetativa mönster, baserade på 

förebilder i växtriket. Djurornamentik har däremot förekommit hos skytiska folk i 

Europa och Centralasien under förromersk järnålder. En tänkbar länk mellan skyter och 

germaner är goterna som flyttade till skyternas tidigare områden norr om svarta havet 

under romersk järnålder (László, 1974). Det finns dock djuravbildningar här i norden 

under bronsåldern som skulle kunna visa på en längre kontinuitet (se bilaga). Även 

nordiska föremål daterade till romersk järnålder har likheter med den senare 

djurornamentiken (till exempel objekt A10-A12, se även bilaga). Djurornamentiken kan 

även ha sitt ursprung i Skandinavien (Speake, 1980). Djur- i motsats till vegetativ 

ornamentik kan tänkas vara ett mer ursprungligt gemensamt drag mellan de 

indoeuropeiska skyterna, germanerna och kelterna som varit spritt över stora områden i 

Centralasien och Europa. De indoeuropeiska folken i medelhavsområdet och de 

turkiska folken i Centralasien har däremot huvudsakligen använt sig av vegetativ 

ornamentik. 

 

 

Ikonografi 

 

Ikonografi betyder bildbeskrivning och vetenskapen om konstverkens motiv, ursprung 

och betydelse (Nylén, 1978). Som det beskrivs av Gaimster (1998) så utgick äldre 

forskning ifrån ett uteslutande estetiskt perspektiv på djurornamentiken och fokuserade 

på att indela den i konstnärliga stilar och perioder. Nyare forskning har istället betraktat 

symboliken som den viktigaste egenskapen med anknytning till religion och myt (a.a). 

Olika attribut kan kopplas till kulten eller sagorna och motiven beskriver ofta viktiga 

scener från det gemensamma kulturgodset (Pesch, 2005). Vissa motiv har varit så 

välkända att det kunde räcka med att antyda dem (Nylén, 1978). En enskild bild kan 

symbolisera en hel myt (Pesch, 2005). 

 

 

Horn som attribut 

 

Ett återkommande motiv på många av de hängsmycken från folkvandringstid som 

kallas guldbrakteater är ett hästliknande djur med tydliga horn. Ovanför djuret finns 

oftast ett mänskligt ansikte i profil som tolkas som Oden (Hauck, 2002). De som tolkar 
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djuret som en häst anser att hornen är ett attribut som visar att hästen är magisk, Odens 

häst (Axboe, 2005). Även några bildstenar visar upp hästliknande djur i motstående par 

försedda med mer eller mindre tydliga horn (Nylén, 1978), se även bilaga. Andra 

exempel på behornade hästar eller hästar med tjurhuvud finns belagda från Kina till 

Kaukasus, och i Europa kallades till exempel Alexander den stores häst för Bucephalus, 

�tjurhuvud� ( László, 1974). 

 

Det finns åtskilliga avbildningar av krigare med horn på hjälmen, så kallade 

vapendansare (se bilaga). Dessa har tolkats som Oden själv eller hans speciella krigare, 

bärsärkarna (Vang Petersen, 2005). Hornen har ofta fågelhuvuden som avslut, antingen 

korp eller örn (Bergqvist, 1999). Båda dessa fåglar anses såväl som hästen vara attribut 

kopplade till Oden (Näsström, 2006). 

  

Dryckeshorn kunde också förses med djurformade avslutningar. Det finns fynd av såväl 

fågelhuvuden som tjurhuvuden som avbildningar för sådana ändamål (se bilaga). Från 

förromersk järnålder i Skottland finns en huvudplåt avsedd att bäras av en häst bevarad, 

med monterade plåthorn försedda med fågelhuvudformade avslutningar (Cunliffe, 

1995). 

 

 

Dubbeltydighet 

 

Många djurliknande avbildningar kombinerar formelement från olika djur, exempelvis 

ormkropp med fågel-, rovdjurs- eller svinhuvud. Ett exempel redan från yngre 

bronsålder visar ett djurhuvud med gethorn och svintryne (se bilaga). Det kan vara svårt 

att bedöma vilket djur som avses, om det är djur med särskilda egenskaper eller något 

sagomonster. Det tycks även som att dubbeltydigheten är betydelsefull i sig och en 

viktig del av symboliken. Anomalier kan tänkas vara symboler för gränsöverskridande 

inom den religiösa kulten (Back Danielsson, 2007). 
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RESULTAT 
 

 

I resultatet presenteras först en beskrivning och tolkning av varje objekt. Sedan kommer 

jämförelser mellan objekten i grupp A, grupp B och mellan grupperna. Sist kommer en 

sammanfattning av resultatet. 

 

För överskådlighetens skull är objekten indelade i två grupper där grupp A behandlar 

föremål med djurhuvudformade avbildningar och grupp B behandlar föremål med 

djurformade avbildningar i helkroppsprofil. Inom grupp A är objekt A1-A8 

dräktspännen i brons med djurhuvuden, objekt A9 är ett djurhuvud på en guldhalskrage 

och objekt A10-A12 är guldringar med djurhuvuden. Inom grupp B är objekt B1-B4 

djurformade dräktspännen i brons och objekt B5 är ett hängsmycke i guld. 

 

 

Grupp A 

 

OBJEKT A1 

 

 
Bild 1. Föremål 268213. SHM 6261 
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BESKRIVNING 

Enligt SHM korsformigt spänne/fibula av brons �[�] med utstående horn på 

djurhuvudet i nedre ändan� funnet i Västergötland daterat till folkvandringstid. 

www.historiska.se/data/?foremal=268213 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne vars nedersta del utgörs av ett djurhuvud med små horn, små 

ögon samt kraftigt markerade näsborrar. Djurhuvudets form är långsmal, något bredare 

vid hornen, något smalare och jämnbred i mittpartiet och i nosen tillför näsborrarna 

större bredd. Näsborrarna har en något tillplattad elliptisk form, vardera med en bredd 

av cirka en fjärdedel av nosens totala bredd. Hornen är korta men tydligt framträdande, 

cylindriska med rundad topp och längden är ungefär dubbelt så stor som diametern. 

Huvudet avgränsas bakåt med flera parallella linjer. Ingen ytterligare ornamentering på 

huvudet har kunnat iakttas. 

 

TOLKNING 

De kraftiga näsborrarna och den smala huvudformen antyder en häst, jämför objekt A9, 

medan hornen antyder en tjur. Hornen skulle alternativt kunna tolkas såsom öron men 

detta framstår som mindre sannolikt då formlikheten är liten. Min tolkning är att 

avbildningen föreställer en häst med horn. Jämför objekt B5. 
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OBJEKT A2 

 

 
Bild 2. Föremål 416075. SHM 11706:5 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM korsformigt spänne av brons �[�] foten mend avslutat djurhuvud� funnet i 

Västergötland daterat till folkvandringstid. www.historiska.se/data/?foremal=416075 

(2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne vars nedersta del utgörs av ett djurhuvud med små horn och 

kraftigt markerade näsborrar. Djurhuvudets form är långsmal, något bredare vid hornen, 

avsmalnande i mittpartiet och nosen domineras av näsborrarna. Näsborrarna har en 

halvsfärisk form, vardera med en bredd av cirka två femtedelar av nosens totala bredd. 

Hornen är korta men framträdande, koniska med rundad topp och längden är ungefär 

lika stor som basen. Inga ögon har kunnat iakttas. Huvudet avgränsas bakåt med flera 

parallella linjer. Ytterligare ornamentering på huvudet förekommer i form av band och 

prickar på längden, tvären och snedden. 
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TOLKNING 

De mycket kraftiga näsborrarna och den smala huvudformen antyder en häst, jämför 

objekt A9, medan hornen antyder en tjur. Hornen skulle alternativt kunna tolkas såsom 

öron men detta framstår som mindre sannolikt då formlikheten är liten. Min tolkning är 

att avbildningen föreställer en häst med horn. Jämför objekt B5. 

 

 

OBJEKT A3 

 

 
Bild 3. Föremål 267683. SHM 10391 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM korsformigt spänne av brons �[�] som nedtill slutar i djurhuvud� funnet i 

Västergötland daterat till folkvandringstid. www.historiska.se/data/?foremal=267683 

(2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne vars nedersta del utgörs av ett djurhuvud med små 

ögonliknande knoppar och kraftigt markerade näsborrar. Djurhuvudets form är något 

långsmal, något bredare vid basen, något smalare och jämnbred i mittpartiet och i nosen 

tillför näsborrarna större bredd. Näsborrarna har en något tillplattad elliptisk form, 
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vardera med en bredd av cirka en tredjedel av nosens totala bredd. De ögonliknande 

knopparna är små och halvsfäriska. Huvudet avgränsas bakåt med flera parallella linjer. 

Ingen ytterligare ornamentering på huvudet har kunnat iakttas. 

 

TOLKNING 

De kraftigt markerade näsborrarna antyder en häst, jämför objekt A9. Ögonen skulle 

alternativt kunna tolkas såsom horn, jämför objekt A1-A2, eller öron vilket framstår 

som mindre sannolikt då formlikheten är liten. Tolkningen såsom ögon överensstämmer 

med objekt. A6-A8. Min tolkning är att avbildningen föreställer en häst. 

 

 

OBJEKT A4 

 

 
Bild 4. Föremål 271520. SHM 26214:15c 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM korsformigt spänne/fibula av brons �[�] Foten avslutas nedtill med ett 

stiiserat djurhuvud� funnet i Västergötland daterat till folkvandringstid, 

www.historiska.se/data/?foremal=271520 (2008-03-12). 
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Min beskrivning: Spänne vars nedersta del utgörs av ett djurhuvud med stora ögon och 

kraftigt markerade näsborrar. Djurhuvudets form är mycket långsmal, mittpartiet är 

tydligt avsmalnande mellan ögon och nos och nosen domineras helt av näsborrarna. 

Näsborrarna har en något tillplattad sfärisk form, vardera med en bredd av drygt en 

tredjedel av nosens totala bredd. Ögonen är halvsfäriska och tillför huvudet avsevärd 

extra bredd och de har vardera en diameter av drygt en tredjedel av huvudets totala 

bredd. Ingen ytterligare ornamentering på huvudet har kunnat iakttas. 

 

TOLKNING 

De kraftiga näsborrarna och den slanka huvudformen antyder en häst, jämför objekt A9. 

Inga horn synes förekomma. Ögonen skulle alternativt kunna tolkas såsom horn eller 

öron men detta framstår som mindre sannolikt då formlikheten är liten. Min tolkning är 

att avbildningen föreställer en häst. 

 

 

OBJEKT A5 

 

 
Bild 5. Föremål 371703. SHM 14292 
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BESKRIVNING 

Enligt SHM korsformigt spänne/fibula av brons �[�] med djurhuvud� funnet i 

Västergötland daterat till folkvandringstid. www.historiska.se/data/?foremal=371703 

(2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne vars nedersta del utgörs av ett djurhuvud med små horn, små 

ögon samt en kraftigt markerad och utdragen nos. Djurhuvudets form är till en början 

kraftig vid hornen och sedan mycket tydligt avsmalnande och långsmal i mittpartiet för 

att avslutas med en större nos. Nosen har en halvsfärisk spets och bakåt ett par 

runtomgående spår. Hornen är halvkoniska med en längd något större än basen. 

Huvudet avgränsas bakåt med flera parallella linjer. Ingen ytterligare ornamentering på 

huvudet har kunnat iakttas.  

 

TOLKNING 

Den kraftiga nosen skulle kunna förknippas med en mus eller ett svin, jämför objekt 

A10-A12 samt A6. Då betar saknas förefaller svinet mindre sannolikt. Det utdragna 

mittpartiet ger ingen klar hänvisning till något djur, medan hornen antyder en tjur. 

Hornen skulle alternativt kunna tolkas såsom öron men detta framstår som mindre 

sannolikt då formlikheten är liten. Formen som helhet är svårtolkad. 
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OBJEKT A6 

 

 
Bild 6. Föremål 271522. SHM 8233:1 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM korsformigt spänne av brons funnet i Västergötland daterat till 

folkvandringstid. www.historiska.se/data/?foremal=271522 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne vars nedersta del utgörs av ett djurhuvud med ögonliknande 

knoppar, betar och nos. Djurhuvudets form är långsmal, kraftigare vid basen, tydligt 

avsmalnande utdraget mittparti och efter betarna en halvsfärisk nos. Betarna är små, 

vardera med en bredd av cirka en fjärdedel av nosens totala bredd. Ögonen är små och 

något tillplattat halvsfäriska. Huvudet avgränsas bakåt med flera parallella linjer. Ingen 

ytterligare ornamentering på huvudet har kunnat iakttas. 

 

TOLKNING 

Betarna visar på ett svin. Ögonen skulle alternativt kunna tolkas såsom horn eller öron, 

men detta framstår som mindre sannolikt då formlikheten är liten. Jämför objekt A3. 

Min tolkning är att avbildningen föreställer ett svin. 
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OBJEKT A7 

 

 
Bild 7. Föremål 268214. SHM 6261 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM korsformigt spänne/fibula av brons �[�] utan horn på djurhuvudena 

nedtill� funnet i Västergötland daterat till folkvandringstid. 

www.historiska.se/data/?foremal=268214 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne vars nedersta del utgörs av ett djurhuvud med ögonliknande 

knoppar och betar. Djurhuvudets form är långsmal, kraftigare vid basen, tydligt smalare 

mittparti med betar som övergår i en något tvärt avslutad nos. Betarna är tydligt 

framträdande och går utanför mittpartiets bredd. Ögonen är något tillplattat 

halvsfäriska. Bakom ögonen finns snedställda bågformer som antyder öron. Huvudet 

avgränsas bakåt med flera parallella linjer. Ingen ytterligare ornamentering på huvudet 

har kunnat iakttas. 



 21

TOLKNING 

Betarna visar på ett svin. Ögonen skulle alternativt kunna tolkas såsom horn eller öron, 

men detta framstår som mindre sannolikt då formlikheten är liten, och bågformerna kan 

istället tolkas som öron. Jämför objekt A8. Min tolkning är att avbildningen föreställer 

ett svin. 

 

 

OBJEKT A8 

 

 
Bild 8. Föremål 271528. SHM 22776 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM korsformigt spänne av brons funnet i Gästrikland daterat till 

folkvandringstid. www.historiska.se/data/?foremal=271528 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne vars nedersta del utgörs av ett djurhuvud med ögonliknande 

knoppar och betar. Djurhuvudets form är långsmal, bredare vid ögonen med tydligt 

avsmalnande mittparti med betar som övergår i en avrundad halvelliptisk nos. Betarna 

är tydligt framträdande halvelliptiska och går utanför mittpartiets bredd. Ögonen är 

något ovalt halvsfäriska. Bakom ögonen finns bågformer som antyder öron. En linje går 
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mellan bågar och nos. Huvudet avgränsas bakåt med flera parallella linjer. Ingen 

ytterligare ornamentering på huvudet har kunnat iakttas. 

 

TOLKNING 

Betarna visar på ett svin. Ögonen skulle alternativt kunna tolkas såsom horn eller öron, 

men detta framstår som mindre sannolikt då formlikheten är liten, och bågformerna kan 

istället tolkas som öron. Jämför objekt A7. Min tolkning är att avbildningen föreställer 

ett svin. 

 

 

OBJEKT A9 

 

 
Bild 9. Föremål 108861. SHM 492 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM halskrage av guld funnen i Västergötland daterad till folkvandringstid. 

www.historiska.se/data/?foremal=108861 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Detalj av halskrage dekorerad med djur- och människofigurer. En av 

dessa olika typer av figurer är ett djurhuvud med stora ögon, kraftigt markerade 
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näsborrar och långa öron. Djurhuvudets form är långsmal, betydligt bredare vid ögonen 

med kraftigt avsmalnande mittparti och nosen domineras av näsborrarna. Näsborrarna 

har en halvrund halvtrapetsoid form, vardera med en bredd av ungefär en tredjedel av 

nosens totala bredd. Ögonen är runda i form av en yttre cirkel och en inre pupill i 

filigranteknik. Öronen är långa och smala och pekar rakt bakåt. Huvudet avgränsas 

bakåt och mot öronen med en linje, och likaså avgränsas näsborrarna. Ytterligare en 

linje löper från nos till nacke. 

 

TOLKNING 

Holmqvist (1980) har tolkat djuret som en drake, alternativt häst eller åsna. De 

långsmala upprättstående öronen, de kraftiga näsborrarna den och slanka huvudformen 

tyder på en häst. Öronen skulle alternativt kunna tolkas som horn, men detta framstår 

som mindre sannolikt då formen är rak. Min tolkning är att avbildningen föreställer en 

häst. 

 

 

OBJEKT A10 

 

 
Bild 10. Föremål 109089. SHM 1946 
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BESKRIVNING 

Enligt SHM armring av typen ormhuvudring B-C av guld funnen på Öland daterad till 

romersk järnålder. www.historiska.se/data/?foremal=109089 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Armring av i grunden cylindrisk form med utplattade ändar som 

övergår i djurhuvudliknande avslutningar. Dessa har en långsmal och avsmalnande 

form med en tydligt markerad nos i form av en halvsfärisk knopp. Sedd ovanifrån har 

knoppen formen av ett D. Nosen avgränsas bakåt av ett par runtomgående band. 

Markerade ögon kan urskiljas i form av en yttre cirkel och en inre pupill, samt spetsiga 

öronliknande former bakåt-åt sidan. Ytterligare ornamentering på huvudet förekommer 

i form av små cirklar och prickar. Huvudet avgränsas bakåt med flera parallella linjer. 

 

TOLKNING 

SHM:s tolkning beskriver ett ormhuvud (se ovan). Den utplattade nacken kan i så fall 

liknas vid en kobras. Formen på öron och nos överensstämmer dock inte så väl med 

ormens utan snarare med ett däggdjur med mule eller tryne såsom häst eller svin eller 

möjligen en mus. Jämför objekt A5. Formen som helhet är svårtolkad. 
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OBJEKT A11 

 

 
Bild 11. Föremål 109027. SHM 1834 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM hals/armring av typen ormhuvudring C av guld funnen i Uppland daterad 

till romersk järnålder. www.historiska.se/data/?foremal=109027 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Beskrivningen är i huvudsak lik objekt A10 förutom att 

cirkelornamentering saknas och att en vågformig linje tillkommer efter ryggen. 

 

TOLKNING 

Tolkningen ansluter till objekt A10. 
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OBJEKT A12 

 

 
Bild 12. Föremål 109079. SHM 2348 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM fingerring av typen ormhuvud form 40 av guld funnen i Bohuslän daterad 

till romersk järnålder. www.historiska.se/data/?foremal=109079 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Fingerring av i grunden cylindrisk form med utplattade ändar som 

övergår i dubblerade djurhuvudliknande avslutningar. Djurhuvudets form är tydligt 

långsmal och något avsmalnande med en avslutande halvsfärisk knopp. Markerade 

ögon i form av cirklar kan urskiljas. Nosen pryds med flera tvärgående parallella linjer. 

Huvudet avgränsas bakåt med parallella linjer. 

 

TOLKNING 

SHM:s tolkning beskriver ett ormhuvud (se ovan). Den utplattade nacken kan i så fall 

liknas vid en kobras. Formen på nosen överensstämmer dock inte så väl med ormens 

utan snarare med ett däggdjur med mule eller tryne såsom häst eller svin eller möjligen 

en mus. Jämför objekt A5. Formen som helhet är svårtolkad. 
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Grupp B 

 

OBJEKT B1 

 

 
Bild 13. Föremål 458427. SHM 34300:c (F47) 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM fibula av brons, �[�] i form av häst, med distinkt huvud, och munen biter 

om ett runt föremål. Öronen är uppåtböjda i en cirkel, med ändkoppar. Fvt�. Funnen på 

Gotland och daterad till järnålder. www.historiska.se/data/?foremal=458427 (2008-03-

12). 

 

Min beskrivning: Spänne i form av djurfigur i profil. Djurhuvudet har kantig panna och 

kind, smala käkar och litet öga, samt har horn med markerade avslut ihopböjda till en 

cirkel. Halsen är långsmal och böjd i en båge som ihop med kroppen bildar en s-form. 

Låren är svulstiga och större delen an svansen saknas. Ett runt föremål hålls i munnen. 

Figuren ser ut att stå på ett vågrätt plan som håller samman benen. Ingen ytterligare 

ornamentering har kunnat iakttas. 
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TOLKNING 

Kroppens form är hästlik, medan hornen antyder en tjur. Hornen har enligt SHM tolkats 

såsom öron men detta framstår som mindre sannolikt på grund av dess form och avslut, 

jämför objekt B2 och B5 samt avbildningar med horn i bilaga. Min tolkning är att 

avbildningen föreställer en häst med horn. 

 

 

OBJEKT B2 

 

 
Bild 14. Föremål 267716. SHM 14669 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM djurformat spänne av brons, �[�] Föreställer ett profiltecknat fyrfotadjur 

med horn och frukt i munnen�. Funnet på Gotland och daterat till folkvandringstid. 

www.historiska.se/data/?foremal=267716 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne i form av djurfigur i profil. Djurhuvudet har kantig panna och 

kind, smala käkar och litet öga, samt har horn med markerade avslut ihopböjda till en 

cirkel. Halsen är långsmal och böjd i en båge som ihop med kroppen bildar en s-form. 

Svansen vidgas nedåt till en plym. Ett runt föremål hålls i munnen. Figuren ser ut att stå 
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på ett vågrätt plan som håller samman benen. Några prickar som ytterligare 

ornamentering på huvud, svans, ben och på den nedersta sammanbindande delen kan 

iakttas. 

 

TOLKNING 

Kroppens form är hästlik, medan hornen antyder en tjur. Hornen har här även enligt 

SHM tolkats såsom horn, jämför B1, B3 och B5 samt avbildningar med horn i bilaga. 

Min tolkning är att avbildningen föreställer en häst med horn.  

 

 

OBJEKT B3 

 

 
Bild 15. Föremål 371965. SHM 7909 

 

BESKRIVNING 

Enligt SHM djurformat spänne av brons, �[�] i form av en häst med ögla på huvudet�. 

Funnet på Gotland daterat till folkvandringstid. 

www.historiska.se/data/?foremal=371965 (2008-03-12). 
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Min beskrivning: Spänne i form av djurfigur i profil. Djurhuvudet har kantig panna och 

kind, kantiga käkar och litet öga, samt har horn ihopböjda till en cirkel. Halsen är 

långsmal och böjd i en båge som ihop med kroppen bildar en s-form. Låren är något 

svulstiga och svansen vidgas nedåt till en plym. Figuren ser ut att stå på ett vågrätt plan 

som håller samman benen. Några prickar som ytterligare ornamentering på svansen och 

på den nedersta sammanbindande delen kan iakttas. 

 

TOLKNING 

Kroppens form är hästlik, medan hornen antyder en tjur. Hornen har enligt SHM tolkats 

såsom en ögla men detta framstår som mindre sannolikt i jämförelse med andra 

liknande föremål, särskilt objekt B1 och B2. Jämför även objekt B4, B5 och 

avbildningar av hästar med horn i bilaga. Min tolkning är att avbildningen föreställer en 

häst med horn. 

 

 

OBJEKT B4 

 

 
Bild 16. Föremål 273544. SHM 9478:30 
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BESKRIVNING 

Enligt SHM djurformat spänne av brons, �[�] i form av ett djur med stora horn. Om 

haken finns två par ornamentlinjer. Djurets svans slutar i en liten rund platta med liten 

grop i mitten�. Funnet i Västergötland och daterat till folkvandringstid. 

www.historiska.se/data/?foremal=273544 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Spänne i form av djurfigur i profil. Djurhuvudet har en lång 

avsmalnande nos samt kraftiga böjda horn. Halsen är kort, tjock och rak. Kroppen är 

slank och svansen vidgas nedåt med ett rundat slut. Benen hålls samman nedtill. Två 

linjer som ornamenterar halsen kan iakttas. 

 

TOLKNING 

Hornen och den stela halsen antyder en tjur, jämför även med avbildningar i bilaga. Min 

tolkning är att avbildningen föreställer en tjur. 

 

 

OBJEKT B5 

 

 
Bild 17. Föremål 110745. SHM 1085 

 



 32

BESKRIVNING 

Enligt SHM C-brakteat av guld med ögla, �[�] Har på framsidan ett människohuvud 

över ett fyrfota djur�. Funnen på Öland och daterad till folkvandringstid. 

www.historiska.se/data/?foremal=110745 (2008-03-12). 

 

Min beskrivning: Brakteat som förutom ett mänskigt huvud visar en djurfigur i profil. 

Djurhuvudet är svagt jordnötsformat och har ett stort öga, mun med hängande tunga 

samt smala horn med markerade avslut. Halsen är långsmal och något böjd och bildar 

ihop med kroppen en antydan till s-form. Kroppen är slank och svansen bred och 

nedhängande. 

 

TOLKNING 

Kroppens och svansens form är hästlik, medan hornen antyder en tjur. Ibland den stora 

mängden brakteater med liknande motiv finns även några med hästliknande figur som 

saknar horn och några med upprättstående öron (http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp 

2008-03-15). Det finns flera olika tolkningar av motivet, där djurfiguren vanligen anses 

vara en häst (Axboe 2005). Jämför även bilaga. Min tolkning är att avbildningen 

föreställer en häst med horn. 

 

 

Jämförelser 

 

Här presenteras först en jämförelse mellan formelement hos objekten i grupp A, 

därefter grupp B och sedan en jämförelse mellan grupperna. 

 

GRUPP A 

Flera objekt har en tydlig likhet i de mycket kraftigt dimensionerade dubbla näsborrar 

som avbildningarna utrustats med, några större än andra. Jag tolkar näsborrarna som det 

avgörande formelement som tydligast visar att avbildningen föreställer en häst. Dessa 

objekt har även en mer eller mindre avlång huvudform som kan tolkas som 

överensstämmande med en häst, flera har även en tydligt avsmalnande huvudform. När 

det gäller ögonen har ett objekt obefintliga ögon, ett har små cirkelformade ögon, ett har 

små knoppformade ögon, ett har mycket stora halvsfäriska ögon och ett har stora 

cirkelformade ögon, vilket visar på stor variation. Jag tolkar detta som att ögonen inte är 

avgörande för framsällningen. Av ovan nämnda objekt har ett små men tydligt 
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framträdande horn och ett annat ännu något mindre horn. Jag tolkar några objekt som 

hästar och några som behornade hästar, främst på grund av de stora näsborrarna. 

 

Andra objekt har en mindre framträdande nos men tydliga betar av varierande storlek. 

Huvudformen är långsmal och avsmalnande, på ett av objekten något mera utdragen 

och på ett annat bredare och plattare än de övriga. Alla dessa har knoppformade ögon 

av något varierande storlek, ögonen på ett objekt är samtidigt något ovala. Några har 

linjer som antyder öron, antingen spetsiga eller rundade. Jag tolkar dessa objekt som 

avbildningar av svin, främst på grund av förekomsten av tydliga betar. 

 

Ytterligare andra objekt har en mycket kraftigt dimensionerad enkel nos. En 

överdimensionerad nos kan tolkas som en mule, ett tryne eller nosen på till exempel en 

mus, och är inte ensam en tillräckligt tydlig ledtråd. Flera av dessa har mycket 

långsmala och avsmalnande huvuden, varav några även har spetsiga liggande öron, 

vilket jag inte har kunnat tolka som motsvarande något särskilt djur. Ett annat av 

objekten har ett till en början kraftigt huvud med ett snabbt avsmalnande utdraget parti 

som leder fram till nosen, något som jag inte heller har kunnat tolka som 

överensstämmande med något djur. Detta objekt har dessutom små men tydligt 

framträdande horn. 

 

GRUPP B 

Alla objekt utom ett saknar en framträdande nos. Två av dessa har långa smala något 

böjda käkar, vilka är öppna och biter om något runt föremål. Ett av dessa har kortare, 

kraftigare och kantigare käkar som också är öppna men utan att bita i något. Dessa tre 

har en huvudform som på motsatta sidor om ögat har en markerad kind eller haka 

respektive panna eller ögonbryn. Ett annat objekt har ett ovalt rundat huvud och käkar 

som följer huvudets form, något öppna med vad jag tolkar som en uthängande tunga, 

vilket även finns representerat på vissa avbildningar i bilaga. Det återstående objektet 

har däremot ingen synlig mun, och den avsmalnande något utdragna huvudformen 

övergår utan avgränsning i nosen. Ögonen består hos de tre förstnämnda av 

koncentriska cirklar, hos ett objekt av en cirkel och saknas hos ett. Samtliga objekt i 

gruppen har tydliga horn. Hos de tre förstnämnda sitter de placerade närmare nacken än 

pannan och är ihopböjda så att de bildar en cirkel. Flertalet objekt har avslutningar 

liknande knoppar på hornen, vilket även kan ses på avbildningar i bilaga. Hornen hos 

ett av objekten har såväl som hos avbildningar i bilaga en öppen u-form, medan ett 
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annat objekt och andra avbildningar i bilaga visar upp en mera krum form. Hos ett av 

objekten har hornen en betydligt tunnare profil än hos de övriga. 

 

Gemensamt för alla utom ett objekt är den s-form som bildas av huvud, hals och kropp, 

särskilt framträdande på vissa (se även bilaga). Det återstående objektet har istället en 

kort, grov och rak hals med linjer som antyder en krage. Samtliga objekt i gruppen har 

en vagt hästliknande kropp, men med störst likhet mellan de tre första som har en 

kraftig bringa med frambenen placerade något längre bak. Där är dock ett objekt något 

svulstigare och ett annat något stramare i formen än det tredje som kan placeras där 

emellan. Ett annat har liksom dessa tre objekt kraftigare bakben än framben och högre 

hållen bakkropp, medan det återstående har kraftigare framben och en rakare 

kroppshållning. Svansen på två av objekten är nedhängande i en bågform och vidgar sig 

trattformat nedåt. Ett annat objekt har bara en stump av en synbarligen avbruten svans 

som i övrigt inte avviker från de två nämnda. Ytterligare ett annat har en mera 

jämntjock svans som hänger ned i en liknande båge som de tidigare. Svansen på det 

återstående objektet är rak men utvidgar sig nedåt och slutar i en rundad form. Jag 

tolkar alla objekt i gruppen utom ett som behornade hästar främst på grund av halsens 

och bringans utformning. Det återstående objektet är svårtolkat men hornen i 

kombination med halsens form tyder på en tjur. 

 

JÄMFÖRELSE MELLAN GRUPP A OCH B 

Det finns avbildningar i både grupp A och B som jag har tolkat som behornade hästar. 

Den största likheten mellan grupperna är förekomsten av det gemensamma motivet. 

Mellan grupp A och grupp B finns även vissa skillnader. Objekten i grupp A har 

huvuden avbildade sett ovanifrån medan objekten i grupp B har helkroppar avbildade i 

profil. Bland de avbildningar som jag har tolkat som hästar, så är det inom grupp A 

näsborrarnas form som är det betydelsebärande elementet, medan inom grupp B så är 

det kroppsformen och kroppshållningen som är avgörande för tolkningen. Markerade 

näsborrar förekommer inte inom grupp B. Hornen i grupp A uppnår inte alls samma 

dimensioner som i grupp B. 

 

Formelementen i sig kan ibland ha en ringa grad av naturalism, men låter ändå ofta 

avbildningarna tolkas som föreställande särskilda djur. Där formelement föreställande 

olika djur har kombinerats i samma objekt finns följaktligen en viss dubbeltydighet. 

Detta påverkar inte graden av naturalism i de enskilda formelementen av men däremot 



 35

med avseende på motivet. Att ett motiv varit en verklig behornad häst kan betvivlas och 

graden av naturalism hos ett mytologiskt djur kan ifrågasättas, men att en avbildning 

föreställer en behornad häst kan anses vara lika tydligt som att andra avbildningar 

föreställer naturliga djur. Några avbildningars dubbeltydighet har resulterat i att motivet 

inte har kunnat tolkas här.  

 

 

Sammanfattning av resultat 

 

Formelementen i sig är ibland mycket stiliserade, men de betydelsebärande 

formelementen låter ändå ofta avbildningarna tolkas som föreställande särskilda djur. 

 

I grupp A har jag funnit att de betydelsebärande formelementen är markerade näsborrar, 

markerad nos, betar, långsmal och avsmalnande huvudform, samt horn. I grupp B är de 

viktigaste betydelsebärande formelementen s-form av kropp-hals-huvud, kort kraftig 

hals, markerad bringa, svansens form samt horn. 

 

Markerade näsborrar tillsammans med långsmal och avsmalnande huvudform har jag 

tolkat som föreställande en häst. Även s-form av kropp-hals-huvud tillsammans med 

markerad bringa och en bågformat nedhängande bred svans har jag tolkat som 

föreställande en häst. Horn kombinerade med en häst är dubbeltydigt men här har jag 

tolkat det som föreställande en behornad häst. Betar har jag tolkat som föreställande ett 

svin. Horn tillsammans med en kort kraftig hals har jag tolkat som föreställande en tjur. 

Markerad nos tillsammans med olika andra formelement som inte är tydligt 

betydelsebärande ser jag som dubbeltydigt och det har jag här inte kunnat tolka. 

 

De avbildningar som jag har tolkat som hästar är A3, A4 och A9. De jag har tolkat som 

behornade hästar är A1, A2, B1, B2, B3 och B5. De som jag har tolkat som svin är A6, 

A7 och A8. En avbildning har jag tolkat som en tjur, B4. De som jag inte har kunnat 

tolka är A5, A10, A11 och A12. 
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DISKUSSION 
 

 

Diskussionen behandlar först områdena bakgrund, syfte, problemformulering, metod 

och urval, därefter litteratur och sist resultat. 

 

Det är inte bara syfte och problem som påverkar urvalet utan även tvärt om. Till en 

början hade jag ett något annorlunda syfte och problemformulering som inte lät sig 

besvaras med det tillgängliga materialet. Det syfte och den problemformulering som jag 

nu valt anser jag vara möjlig att besvara med hjälp av den valda metoden. Resultatet har 

tillkommit genom att hypoteser prövats vid jämförelser mellan de olika föremålen i 

materialet och satts i ett sammanhang med hjälp av litteraturen. Med den metod jag har 

använt mig av så har sammanhanget en stor betydelse, och här saknas delar av 

objektens sammanhang som den miljö de framställts i. Tolkningen kunde bli säkrare om 

dåtidens mytologi, religion och samhälle utforskats utförligt och tagits med i arbetet. 

Min egen bakgrund och verksamhet har fått mig att fokusera på bronsföremål och inte 

på till exempel runstenar. Urvalet av objekt har varit avgörande för resultatet, och med 

ett annat urval hade resultatet kunnat bli annorlunda. 

 

Jag har här valt att behandla hela den övergripande tidsperioden järnålder. Då 

huvuddelen av de studerade föremålen är daterade till den underordnade tidsperioden 

folkvandringstid hade det möjligen kunnat vara lämpligt att begränsa tidsomfånget till 

denna. Jag hade från början förväntat mig att finna fler jämförbara föremål från övriga 

tidsperioder under järnåldern. Dateringar är emellertid osäkra och i stor utsträckning 

baserade på antaganden. Likheter i formgivningen kan även finnas i närliggande 

tidsperioder. Därför har jag hållit fast vid den vidare avgränsningen. 

 

Föremålen för arbetet finns samtliga tillgängliga i SHM:s bilddatabas. Nyare fynd från 

åtskilliga utgrävningar har ännu inte blivit tillgängliga. Det finns även en stor mängd 

utländska fynd som är likartade och kan ha anknytning till det studerade materialet. 

Resultatet kunde ha blivit ett annat om dessa föremål hade studerats. SHM:s söktjänst 

är inte heller helt tillförlitlig. Man kan få helt olika sökresultat för en och samma 

tidsperiod beroende på hur man skriver in sökalternativen för angränsande perioder. Till 

exempel kan man få färre träffar om man skriver in hela den övergripande perioden 

järnålder än om man avgränsar sig till romersk järnålder. De klassificeringar som 
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föremålen tilldelats och som gör dem sökbara är ofta godtyckliga och ibland unika, 

vilket kan göra det mycket svårt att gissa vad man ska välja för olika sökord för att hitta 

närbesläktade föremål. 

 

Jag hade önskat att jag hade haft möjligheten att studera all litteratur som behandlar 

järnåldern ur olika perspektiv. Det hade kunnat ge mycket ny kunskap och hjälp i 

uppgiften. Området är tyvärr alltför omfattande för att en sådan fullständig 

litteraturgenomgång ska vara möjlig. Tiden har varit den största begränsande faktorn 

och har även påverkat urvalet av litteratur. Jag har i första hand sökt nyare litteratur för 

att få aktuell information, då både fyndmaterialet och forskningen ständigt förändras. 

Till den största delen behandlar litteraturen ornamentiken ur ett estetiskt perspektiv och 

försöker passa in den i en allmän konststilhistoria. Mycket av den äldre litteraturen vill 

söka förebilder för all utveckling av nordisk ornamentik i medelhavsområdet och 

orienten, en tendens som minskat påtagligt i nyare forskning. Mytologi, religion och 

samhälle tillmäts numera också allt större vikt i tolkningar av motiven, där symboliska 

funktioner i motsats till rent estetiska kan vara avgörande. 

 

I resultatet så tror jag att vissa formelement är tydligt betydelsebärande, som 

överdimensionerade nosar, näsborrar och betar. Andra är mer osäkra, som kroppsform 

och huvudform. Halsformen och svansformen tycks i vissa fall vara en tydlig 

betydelsebärare. Ögonens form till exempel verkar i materialet vara i princip 

betydelselös. Ett större material vore önskvärt för att genom ytterligare jämförelser 

kunna bedöma vilka övriga formelement som kan vara 

betydelsebärande/betydelseskiljande. Att notera är att de formelement som tolkats som 

betydelsebärande för häst i den ena gruppen av objekt inte finns representerade över 

huvud taget i den andra gruppen, där istället andra formelement har använts som 

betydelsebärande för häst. Det är en intressant fråga vad detta kan bero på. Olika 

formgivningstraditioner och olika förebilder kan vara en del av svaret, eller så kan 

avbildningarna ha olika syften. En häst skulle kunna symbolisera olika motiv i olika 

sammanhang och eventuellt avbildas på olika sätt, med olika formelement, som 

förtydligar detta. Motivens kopplingar till mytologi och religiös kult behöver utredas 

närmare för att ge större inblick i det sammanhang avbildningarna skapats i. Då arbetets 

omfattning inte tillåtit en fördjupning inom de senare frågeställningarna så har jag 

begränsat mig till att tolka avbildningarnas naturalism, alltså deras form i relation till 

vanliga djurs fysiska egenskaper. 
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Av 17 behandlade avbildningar har jag tolkat 7 stycken som vanliga djur, det vill säga 

häst, svin och tjur, 6 stycken som behornade hästar och 4 stycken har jag inte kunnat 

tolka. Jag har undvikit att tolka avbildningar såsom fabeldjur eller fantasimonster. Dels 

vet jag inte hur ett fantasimonster ser ut och dels är underlaget inte tillräckligt för att 

veta om det finns betydelsebärande element som jag inte har lyckats identifiera. Det är 

fullt möjligt att de otolkade avbildningarna föreställer vanliga djur. I de fall som jag har 

gjort tolkningen behornad häst så har jag funnit att avbildningen avser något annat än en 

vanlig häst, men inte gjort en tolkning av vad detta innebär. Behornade hästar är kända 

inom tidigare forskning främst från avbildningar på guldbrakteater. Utan vetskap om 

befintliga tolkningar av liknande avbildningar så hade jag nog varit mer tveksam till att 

själv tolka avbildningar såsom föreställande behornade hästar. Både de behornade 

hästarna och de otolkade motiven kan ses som dubbeltydiga, och dubbeltydigheten kan 

tänkas vara ett motiv i sig. Även om motivet inte är naturalistiskt kan de ingående 

delarna tolkas som naturalistiska i någon grad, och stiliseringen i sig behöver inte heller 

förhindra en tolkning. Att jag inte kunnat tolka vissa avbildningar kan bero på att jag 

inte känner till de motiv som varit förebilder, eller att jag inte kunnat se formelementen 

som tillräckligt naturalistiska för att kunna avgöra vad de föreställer. Jag tycker själv att 

det är stiliseringen och dubbeltydigheten som gör dessa avbildningar intressanta, 

jämfört med en helt naturalistisk avbildning. 

 

Områden för vidare forskning skulle kunna vara en utvidgning av den geografiska 

avgränsningen till att omfatta större delen av norra, östra, västra och centrala Europa, 

såväl som avgränsningen i materialgrupper till att omfatta till exempel sten, trä och 

textil. En utförlig studie av mytologi, religion och samhälle i relation till föremålen 

skulle öka möjligheten till tolkningar av motiven. 
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SAMMANFATTNING 
 

Mitt eget arbete i brons har lett till ett intresse för forntida formgivning i metall. Jag har 

undrat över formspråkets betydelse, dess formelement och motiv. Den historiska period 

som jag främst intresserat mig för är nordisk järnålder. Därav följer syftet med detta 

arbete: att ge en bild av formgivningen vid några djurliknande avbildningar på 

metallföremål under nordisk järnålder, samt att göra en tolkning av vad avbildningarna 

föreställer. Mina frågeställningar har varit: Vilka är de betydelsebärande formelementen 

hos avbildningarna? samt Hur kan de betydelsebärande formelementen hos 

avbildningarna tolkas med avseende på eventuella förebilder inom djurvärlden? 

Föremålens avbildningar beskrivs utifrån bilder, jämförs med liknande föremål och 

tolkas med hjälp av en hermenuetisk metod. 

 

Jag har valt att arbeta med två grupper av föremål, dels de som har djurhuvudformade 

avbildningar och dels de som har djurformade avbildningar i helkroppsprofil. Urvalet 

har gjorts bland de föremål som finns tillgängliga hos Statens Historiska Museum via 

internetdatabasen Sök i samlingarna. 

 

Jag har funnit vissa betydelsebärande formelement och tolkat dem enligt följande: 

Markerade näsborrar tillsammans med långsmal och avsmalnande huvudform har jag 

tolkat som föreställande en häst. Även kombinationen av en s-form i kropp, hals och 

huvud tillsammans med markerad bringa och en bågformat nedhängande bred svans har 

jag tolkat som föreställande en häst. Horn kombinerade med en hästliknande form har 

jag tolkat som föreställande en behornad häst. Betar har jag tolkat som föreställande ett 

svin. Horn tillsammans med en kort kraftig hals har jag tolkat som föreställande en tjur. 

En markerat överdimensionerad nos har jag inte kunnat tolka. I de fall som jag har gjort 

tolkningen behornad häst så har jag funnit att avbildningen avser något annat än en 

vanlig häst, men inte gjort en tolkning av vad detta innebär. Jag har avgränsat mig till 

att studera formelementens likheter med eventuella förebilder inom djurvärlden utan att 

närmare relatera till mytologi och religiös kult. 

 

Säkrare tolkningar skulle kunna göras på grundval av ett större urval av avbildningar, 

och de begränsningar som tillämpats på detta arbete skulle kunna utvidgas. Till exempel 

skulle relationen mellan motiven och samtida mytologi och religiös kult kunna studeras 

närmare.
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Bild 18. SHM Föremål 181632. Datering romersk järnålder. 
www.historiska.se/data/?foremal=181632 (2008-03-12). 
Beslag i brons till ett dryckeshorn i form av ett djurhuvud med kraftiga horn och 
hängande öron. 
 
Bild 19. SHM Föremål 181633. Datering romersk järnålder. 
www.historiska.se/data/?foremal=181633 (2008-03-12). 
Beslag i brons till ett dryckeshorn i form av ett djurhuvud med kraftiga horn. med 
markerade sfäriska avslutningar. 
 
Bild 20. Detalj från rekonstruktion av Osebergstapeten, Norge c:a AD 835. 
Eget foto från Statens Historiska Museums utställning. 
Odenkrigare iförd hjälm med horn. 
 
Bild 21. SHM Föremål 8045. Datering järnålder. 
www.historiska.se/data/?foremal=8045 (2008-03-12). 
Hänge i form av vapendansare iförd hjälm med horn som avslutas med fågelhuvuden 
(Gaimster, 1998). 
 
Bild 22. SHM Föremål 120567. Datering järnålder. 
www.historiska.se/data/?foremal=120567 (2008-03-12). 
Beslag i brons till ett dryckeshorn i form av ett fågelhuvud. 
 
Bild 23. SHM Föremål 122965. Datering järnålder. 
www.historiska.se/data/?foremal=122965 (2008-03-12). 
Bildsten från Havor som visar hästhetsning med eventuellt behornade hästar (Nylén, 
1978). 
 
Bild 24. Bildstenen vid Häggeby kyrka. Datering folkvandringstid. 
http://www.habo.se/Kultur--Bibliotek/Fornminnen/Runstenar/Haggeby/Bildstenen/ 
(2008-03-10). 
Bildsten från Häggeby som visar hästhetsning med behornade hästar (Nylén, 1978). 
 
Bild 25. SHM Föremål 96972. Datering yngre bronsålder. 
www.historiska.se/data/?foremal=96972 (2008-03-12). 
Djurhuvud i brons med gethorn och svintryne. 


