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The author shows that in the archaeological literature lhe music instrument
on the Källstäde stone has been misinterpreted. It is a lyre, not a harp.
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I Erik Nyléns och J a n Peder Lamms uppm ä r k s a m m a d e bok Bildstenar (1978) finns flera frågetecken i tabellerna. Ett av dem, gällande bildstenen i Lärbro, Källstäde (nr 176),
kan strykas. Också texten kan ändras. Den
lyder: ' ' K B . Figurom. Otydliga figurer över harpa?
över segelskepp. Lql 1942. " (Fig. 1.)
Undertecknad kunde redan för drygt 20 år
sedan identifiera bildstenens centralt belägna
föremål som en lyra — inte harpa (fig. 2). Vid
en personlig kontakt med Sune Lindqvist i
U p p s a l a år 1958 visade sig denne helt övertygad om min tolkning av bildstenens stränginstrument. Att det rörde sig om ett dylikt framgår av Lindqvists stora verk Gotlands Bildsteine
(1941-42). Det är härifrån J . P. Lamm har
tagit sina uppgifter om bildstenen Lärbro
Källstäde. Lindqvist skriver: "Ein Musikinstrument, das ungefähr der von späteren Zeiten
her in Norden bekannten 'tallharpa' (einfaches harfenartiges Musikinstrument) entspricht, ist vermutlich auf Lärbro Källstäde
(Fig. 43), oberhalb des Schilfes abgebildet."
— I noten 1 (samma sid. 88) skriver Lindqvist: "Vgl. Walther Veeck, Die Alamannen in
Wurtemberg, Taf. 4, B 9 (Oberflacht)."

Fig. 1. Bildslenen i Lärhro. Foto ATA.
Fornvännen 79 (1984)
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Fig. 2. Principskiss av lyra.
Utförd lör Cambridge Musicanhaeological Research Project av Graeme I.awson [Efter
Lund 1984 s. 8). — Explanatory sketch ol a lyrc.

N ä m n d a instrument tallharpa — eller
stråkharpa som det också kallas — är emellertid ett lyrinstrument, varför jämförelsen
haltar. Hänvisningen till Obcrflacht är dock
riktig — d ä r har man funnit två lyror från
folkvandringstid. Nu var, 1942, Lindqvists
kännedom om skillnaden mellan harpa och
lyra ofullständig. Skillnaden är bl.a. den, att
h a r p a n s strängar sitter i sned vinkel mot resonanskroppen, medan däremot lyrans strängar
löper parallellt med resonanskroppen.
Musikarkeologen Cajsa Lund har år 1977
{Sohlmans Musiklexikon, 2:a uppl., art Norden)
skrivit: " E t t av motiven på en s.k. bildsten
från Gotland (Lärbro Källstäde, yngre järnålder) föreställer sannolikt ett lyrinstrum e n t . " — Även här torde texten kunna ändras — ordet sannolikt kan strykas. Vid senare, personliga sammanträffanden har C.
Lund bekräftat riktigheten i detta.
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Sune Lindqvists datering av berörda bildsten — och därmed också dess lyra — var, på
direkt förfrågan i Uppsala: "ca 500 e. Kr.".
Redan i Sohlmans I:a uppl. (1950) kunde
Daniel Fryklund, internationellt erkänd musikförskare, upplysa om att harpan först på
700-talet blev känd i Europa ("de engelska
öarna").
Den fortfarande mycket vanliga förväxlingen av harpa med lyra kan, förslagsvis, spåras
tillbaka till Beowulfkvädet. Detta anses vara
nedskrivet just på 700-talet, men handlar som
bekant om tilldragelser här uppe i nordvästra
Europa på 500-talet. I detta kväde omtalas
den tidens stränginstrument med termen
" H e a r p a n " (best. form). Som vi vet. bl.a.
från Sutton Hoo (Bruce-Mitford 1972), rörde
det sig då om vad man nu — och med all rätt
— kallar Ivror.
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