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Sammanfattning
Rapporten beskriver produktionen av grafi skt korrespondens- och marknadsföringsmaterial för DUCIS 
(Dalarna University Centre for Irish Studies). 

En logotyp-symbol skapas utifrån ett element ur den keltiska konsten och ett grafi skt material som 
harmonierar med detta stilideal byggs upp kring symbolen. Ett unikt visitkort, korrespondenskort och 
brevpapper produceras för att stärka DUCIS identitet utåt.

Arbetet går vidare med en internationell utbildningsfolder som är ett viktigt inslag i marknadsförings-
arbetet inför den MA-utbildning som startar hösten 2003. Två affi scher, en för DUCIS invigning i maj 
2003 och en för en konferens 2004, produceras och slutligen genomförs en redesign av bokomslaget för 
NIS, Nordic Irish Studies.

Rapporten går igenom arbetsprocessen och beskriver möten, praktiskt arbete och övriga moment i 
processen. Slutsatsen blir att arbetet har fungerat riktigt bra och att det till stor del har berott på en 
engagerad och stödjande uppdragsgivare. Uppdragsgivaren är också mycket nöjd med resultatet.

Projektets fördjupning handlar om den keltiska kulturens konst och design genom historien. Texten 
redogör för den keltiska konstens historia och uttryck från födelsen för 2800 år sedan tills dess den dör 
ut i 1200-talets Irland och Skottland. Speciellt fokus sätts på den keltiska konstens kristna guldålder på 
de brittiska öarna, den tidsperiod som DUCIS logotyps förlaga härstammar från.
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Abstract
The report describes the production of graphic correspondence and marketing material for DUCIS 
(Dalarna University Centre for Irish Studies).

A logotype symbol is created on the basis of an element from the Celtic art, and a graphic material that 
harmonies with this ideal of style is built around the symbol. A unique visiting card, correspondence card 
and letterhead is produced to strengthen the identity of DUCIS outwards.

The work proceeds with an international education folder which is an important element in the mar-
keting work for the MA-education which starts in the autumn of 2003. Two posters, one for the opening of 
DUCIS in may 2003 and one for a conference in 2004, are produced. Finally, a redesign of the book cover  
for NIS, Nordic Irish Studies, is carried out.

The report describes the working process consisting of meetings, practical work and other elements 
within the process. The conclusion is that the work has been quite successful and that this, to a large 
extent, depended on an engaged and supporting commissioner. The commissioner also is very satisfi ed 
with the results.

The in-depth studies of the project is about the art and design of the Celtic culture throughout history. 
The text gives an account for the history and expressions of Celtic art from its birth, 2800 years ago, until 
its death in 13th century Ireland and Scotland. Special attention is payed to the golden age of Christian 
Celtic art on the british islands, the era from which the pattern of the DUCIS logotype originates.
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1 Inledning

1:1 Bakgrund
DUCIS står för Dalarna University Centre for Irish Studies och är en 
avdelning under engelska institutionen på Högskolan Dalarna. Det nya 
centret invigs den 23 maj 2003.

I och med hösten 2003 införs möjligheten att på DUCIS studera till en 
masters-examen i engelska med inriktning på Irländsk litteratur, och cen-
tret ger kurser som ”The Irish Novel”, ”Ireland in Film and Drama” med 
fl era.

För en nystartad utbildningsinstitution är det naturligtvis helt avgöran-
de för verksamheten att man når ut till sin målgrupp, dvs. nuvarande eller 
potentiella studenter. Medarbetarna på DUCIS såg därför ett stort behov 
av, i första hand, en folder eller broschyr för att marknadsföra utbildningen 
internationellt. Vidare behövde marknadsföringsmaterial inför den högtid-
liga invigningen samt inför en konferens under 2004 produceras.

Uppdragsgivaren ansåg också att DUCIS behövde ha ett nytt, unikt och 
profi lerat korrespondensmaterial som visitkort, brevpapper och korre-
spondenskort. Detta för att tydligare kommunicera att man representerar 
DUCIS, som en del av Högskolan Dalarna, snarare än att bara represen-
tera Högskolan.

Utöver arbetet med att marknadsföra och tydliggöra DUCIS behövde 
också designen för boken NIS (Nordic Irish Studies) som regelbundet gavs 
ut i samarbete med andra nordiska högskolor, förnyas och göras om.

1:2 Syfte
Syftet med arbetet är att genom täta kontakter med uppdragsgivaren, 
först och främst identifi era dennes behov och fastslå lämpliga åtgärder, för 
att sedan gå vidare och skapa ett grafi skt material av hög klass som till-
fredsställer behoven. En attraktiv internationell utbildningfolder ska tas 
fram tillsammans med två affi scher, en för DUCIS invigning och en för en 
konferens under 2004. En grafi sk profi l med ny logotyp och typografi  ska 
tillverkas och appliceras på visit- och korrespondenskort, brevpapper samt 
övrigt grafi skt material. Slutligen ska ett nytt och attraktivt men samti-
digt enkelt och tydligt omslag till boken NIS designas.

1:3 Mål
Att genom välproducerat och genomtänkt grafi skt material såsom foldrar 
och affi scher marknadsföra DUCIS och det MA-program som sätter igång 
under hösten på ett attraktivt och relevant sätt mot rätt målgrupp. Vidare 
ska det nya grafi ska korrepondensmaterialet med visit- och korrespon-
denskort samt brevpapper, kommunicera budskapet om DUCIS som en 
professionell utbildningsinstitution på hög nivå inom Högskolan Dalarna. 

Redesignen av NIS omslag ska visa att Irland står i centrum men också 
visa på bredden och variationen hos den utbildning de medverkande hög-
skolorna bedriver. Samtidigt ska den på ett tydligt och lättläst sätt redo-
göra för innehållet.
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1:4 Metod
Research inför framtagning av logotyp har skett genom studier av verkliga 
exempel på keltisk design och fördjupningen i keltisk konst och design har 
skett genom omfattande studier i relevant litteratur kring ämnet.

Typsnitt har valts ur samlingen Adobe Font Folio 9.0 som fi nns 
licenserad till utbildningsprogrammet Grafi sk Teknologi på Högskolan 
Dalarna i Borlänge.

Textmaterial har tillhandahållits av uppdragsgivaren och vissa delar av 
bildmaterialet har tagits från Högskolan Dalarnas bildbank. Övriga bil-
der har fotograferats med hjälp av en Nikon CoolPix 5000 och en Minolta 
Dimage 7i. 

Alla layoutoriginal har skapats i sidbrytningsprogrammet Adobe 
InDesign 2.0.2 i WindowsXP-miljö på PC. Logotyp och andra illustrationer 
har skapats i Adobe Illustrator 10 och bilder har behandlats och anpassats 
för tryck i Adobe Photoshop 7. Slutligen har programvaran Adobe Acrobat 
5.0.5 använts för att framställa tryckfärdiga pdf-fi ler.

1:5 Avgränsningar
Den praktiska grafi ska produktionen kommer bara att omfatta marknads-
föringsmaterial specifi kt för DUCIS med ett undantag för omslagsdesig-
nen av boken NIS.  

Den internationella utbildningsfoldern ska innehålla ett mindre antal 
sidor och tryckas i offset på lämpligt tryckeri. Det grafi ska korrespondens-
materialet ska förutom logotyp och typografi  innehålla förslag på visit-
kort, korrespondenskort samt brevpapper. Dessa ska också tryckas upp på 
lämpligt sätt.

Två affi scher ska skrivas ut i mindre upplagor, till exempel i en färgskri-
vare för A3-format.

För allt textmaterial står uppdragsgivaren.
Den teoretiska fördjupningen i keltisk konst och design genom historien 

ska begränsas till genuin keltisk konsttradition och ha sitt fokus på den 
kristna keltiska perioden på de brittiska öarna.
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2 Keltisk konst och 
design genom historien

2:1 Introduktion: Den keltiska 
kulturens framväxt och utveckling i Europa
De tidigaste kulturer som vi kallar keltiska uppkom i Centraleuropa ca 
800 år före Kristus. Med dessa civilisationer inleds Hallstatt-perioden, 
den första renodlat keltiska fasen i historien. Namnet är taget från den 
Österrikiska staden med samma namn som varit platsen för många spek-
takulära fynd av Keltiska fornlämningar och konstföremål.

Vid denna tid sträckte sig den keltiska världen från Balkan och Bohemien 
(nuvarande Tjeckien och Slovakien) till vad som idag är södra Tyskland. 
Under de femhundra år som ska komma expanderar dock kulturen i makt 
och infl ytande och breder ut sig till delar av centrala Turkiet, Italien, 
Spanien, Portugal, Frankrike och slutligen Storbritannien och Irland.

Även om den keltiska kulturens inverkan på det tidiga Europas historia 
var mycket betydande, är det vanskligt att peka ut vissa speciella kultu-
rella, psykologiska eller spirituella karaktärsdrag som kan defi niera eller 
sammanfatta keltisk civilisation. Keltiska samhällen utvecklades utifrån 
en rad historiska och geografi ska omständigheter. I vissa områden livnärde 
man sig i huvudsak på handel men i andra stammar eller samhällen kunde 
jordbruk eller boskapsuppfödning vara huvudsysslan. På samma sätt var 
vissa kulturer dominerade av krigarkultur med elitsoldater och aristokrati 
medan andra smälte samman med omgivande folkslag till hybridkulturer. 
Denna samhällsstrukturella bredd återspeglas naturligtvis även i den rika 
mängd av keltisk konst som återfunnits i Europa.

Under nittonhundratalets mitt upptäckte arkeologen Theodor Engels 
gravar, rika på såväl inhemska som importerade konstföremål, i Hallstatt. 
Engels´ fynd presenterade för världen ett sofi stikerat järnålderssamhälle, 
styrt av en härskarklass vars makt förmodligen vilade på kontrollen över 
de närbelägna saltgruvorna som fanns i området. Denna civilisation 
byggde stora befästningar och höll sig med begravningsriter och impo-
nerande gravhögar. De senare kungadömena under Hallstatt-perioden 
växte och frodades på grund av internationell salthandel där man till 
exempel utnyttjade fl oden Rhône för transporter till den grekiska kolonin 
Marseilles och vidare ner till Medelhavsområdet.

Under sexhundratalet före Kristus började det keltiska maktcentrat 
förfl ytta sig till regioner där man bättre kunde utnyttja handelsvägarna 
genom Alperna. Målet var att komma inom räckhåll för handel med det allt 
mäktigare etruskiska riket. Denna period karaktäriseras av en konststil 
som har tagit namn efter den schweiziska orten La Tène, där konstföremå-
len dekorerade på detta nya sätt först upptäcktes. Under denna period når 
den keltiska civilisationen sin kulmen i utsträckning och makt. La Tène-
konst har återfunnits överallt från de brittiska öarna i väster till mindre 
Asien i öster.
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Konfl ikter blev dock oundvikliga i och med den expanderande och allt 
mäktigare ”klassiska världen”, dvs det romerska riket. 390 före Kristus 
plundrar kelterna det romerska riket och i Rom kallas kelterna för ”Galli”, 
eller galler. Samtidigt ligger kelterna i strid vid en andra front, nämligen 
Balkan och Grekland och de tros till exempel ha attackerat grekernas stora 
helgedom Delphi år 279 före Kristus. Konfrontationen mellan den klas-
siska och keltiska världen ledde inte bara till krig och stridigheter utan 
medförde också en kulturell sammansmältning där de olika kulturerna 
lärde av varandra.

Under tvåhundratalet före Kristus fi nner sig det keltiska riket inklämt 
mellan expanderande kulturer: romarna i söder och de germanska stam-
marna i norr. Två stora nederlag på slagfälten står som milstolpar i det 
skeende när det keltiska riket gradvis förlorar sin makt på det europeiska 
fastlandet: förlusterna mot romarna i italienska Telamon år 225 f.Kr. och 
nederlaget i Alesia i Gallien år 52 f.Kr. År 500 e.Kr. har den en gång så infl y-
telserika keltiska kulturen försvunnit helt från det europeiska fastlandet. 
Den keltiska kulturen dör dock inte i och med detta. På de brittiska öarna 
och framförallt då i Irland, kelternas västligaste utpost, lever kulturen 
vidare och får uppleva en storslagen sista gyllene era. Kristendomens intåg 
leder till en stor utveckling av konsten och många menar till exempel att 
den keltiska konsten når sin fulländning i The Book of Kells, ett magnifi kt 
utsmyckat latinskt evangelium tillverkat under sent 700- eller tidigt 800-
tal e.Kr.

2:2 Den keltiska konstens ursprung
Innan framkomsten av den typiskt keltiska konsten i och med La Tène-
stilen under 400-talet f.Kr., kan man urskönja föregångare i brons- och 
järnålderns Europa. Smeder, hantverkare och konstnärer använde sig 
av geometriska, linjära böjar och kurvor för att dekorera svärdskidor, 
tallrikar, fi gurer och mycket annat. Ett vanligt motiv i denna tid var till 
exempel grödornas och jordbrukets årliga cykel. I den tidiga bronsålderns 
Ungern producerades stora mängder fi gurer av tamdjur som häst, gris, får 
och hund men också vilda djur i form av varg och björn. Bland återfunna 
föremål som skapats under mitten av bronsåldern börjar tredimensionella 
skulpturer av människor och underliga varelser som kombinationer av 
människor och djur dyka upp. Just omvandlingen mellan människa och 
djur eller överhuvudtaget mellan arter, kommer senare att bli ett vanligt 
tema i keltisk konst.

Utöver denna djurinspirerade konst förekommer, ju längre in i bronsål-
dern desto mer utbrett, dekorationer av brons- och guldföremål med cirk-
lar, zig-zag-mönster, trianglar och linjer.

2:2:1 Hallstatt
Det som ledde fram till nästa tydliga fas i de keltiska kreatörernas reper-
toar var framförallt ekonomisk utveckling. Mellan 700 och 600 f.Kr. började 
järn bli allt mer förekommande och många forskare drar också gränsen 
mellan brons- och järnåldern här. Detta hade naturligtvis en betydande 
roll i den expanderande ekonomiska utvecklingen men för befolkningen i 
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Hallstatt-området hade de rika saltgruvorna minst lika stor betydelse.
Den konstart som började växa fram under bronsåldern hade snabbt 

fått stor spridning i Europa. Ornament i form av linjära kurvor kan vid 
denna tid ses till exempel i guldarbeten från Irland eller bronsprydnader 
från Norden. Konstnärerna från Hallstatt-området lyckades dock skapa en 
egen stil med egna kännetecken. Typiska inslag för Hallstatt-stilen är sti-
liserade fåglar, särskilt vattenfågel som svanar och ankor (se fi g. 1). Detta 
är djur som med största sannolikhet sågs som mer eller mindre heliga eller 
som var en del av  kulter inom den keltiska kulturen.

Ofta används olika geometriska, linjära ornament och de kurvor och 
virvlar som sedan kommer att bli ett kännetecknande drag för senare 
keltiskt konst (och som dras till sin spets 1400 år senare på de brittiska 
öarna). Stilisering som uttrycksmedel är vanligt förekommande och dess-
utom görs det sofi stikerat, sparsmakat och konstnärligt på ett sätt som 
inte innan dess förekommit i Europa. 

Många forskare tror att den keltiska konsten under denna tid påverkats 
starkt av östinfl uenser och det går också att se starka orientaliska inslag 
på vissa föremål (se fi g. 2). Just den ornamentstil som kännetecknar kel-
tiskt konst är många gånger påtagligt besläktad med den orientaliska och 
asiatiska estetiken med rika och översvallande ornament. 

På samma sätt verkar den keltiska kulturen ha tagit intryck av den 
grekiska, något som bevisats av att vinkärl med keltiska mönster hittats i 
Hallstatt-regionen. Vin tillverkades nämligen inte av kelterna själva.

Överlag är det svårt att reda ut vad i denna tidiga keltiska konst som är 
en följd av påverkan från andra kulturer, detta p.g.a. att den keltiska kul-
turen vid denna tid ännu var icke-litterär. Det fi nns alltså inga ledtrådar 
att hämta från skrifter eller manuskript.

2:3 La Tène-konst
La Tène-kulturen har fått sitt namn från sjön Neûchatel (La Tène betyder 
fritt översatt ”den grunda”) i Schweiz, dock har de rikaste fynden från 
denna tidsperiod återfunnits längre norrut i den mellersta Rhen-regionen. 
Samhället tycks ha levt väl på handel med medelhavsländerna och etrus-
kerna, fast nu med skillnaden att mer av kontrollen och makten låg hos 
kelterna själva.

Klassifi kationen av konst från La Tène-perioden har sedan 1940-
talet byggt på Paul Jacobsthals modell som urskiljer fyra stilar: tidig, 
Waldalgesheim-, formbildande (plastisk), och svärdstil. Uppdelningen är 
från början tänkt att vara kronologisk men senare upptäckter har gjort 
klart att det inte är så enkelt. I fl era fall har till exempel stilar kombinerats 
på ett sätt som vore mycket osannolikt om varje stil följdes kronologiskt av 
nästa. Dock är det så att Jacobsthals modell fortfarande används och det 
fi nns i dagsläget ingen utmanande klassifi cering.

2:3:1 Tidig stil
Den tidiga stilen karaktäriseras av ett stort romersk infl ytande. I det 
expanderande romerska riket strävade man inte efter att utplåna kulturen 
i de erövrade landområdena utan tillät att den fortsatte att existera under 

Fig. 1 Svanar och 
korpar på ett Keltiskt 
föremål från 700-talet 
f.Kr.

Fig. 2 Vas från tidigt 600-
tal f.Kr. med orientaliska 
motiv.
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romerskt styre.
Det är här som bruket av stiliserade mönster och symboliska motiv på 

riktigt börjar utbreda sig i den keltiska kulturen. En bred repertoar av 
stiliserade motiv och symboliska objekt som är icke-naturalistiska, icke-
representativa och abstrakta lägger grunden till den tradition av använ-
dandet av mönster som når sin kulmen på det kristna Irland långt senare. 
Ornamenten och mönstren med sin sofi stikerade och strikta symmetri är 
även med dagens ögon vackra och tilltalande. Motiven som utgör basen för 
ornamenten är till huvuddelen tagna från växtriket men kunde också vara 
antingen klassiska eller orientaliska. De keltiska hantverkarna använde 
sig till exempel av motiv som lotusblommor, palmblad och lövverk och gav 
dem den mjukt stiliserade karaktär som är typiskt keltisk.

Jacobsthal menade att de tre källorna till den tidiga stilen var Hallstatt, 
den klassiska världen och den orientaliska världen. Bidraget från Hallstatt 
var främst geometriska ornament och motiv som stiliserade ankor. De 
klassiska ornamenten ansåg han härrörde från bl.a. Grekland och att det 
orientaliska arvet visade sig i till exempel djurmotiv.

För att uppnå perfekt symmetri börjar olika geometriska verktyg som 
passare att användas. Bevis på detta är lätta att hitta eftersom fl era åter-
funna föremål av mjuk metall som guld har hålen efter passaren kvar.

Den tidiga La Tène-stilen innefattar mer än bara ornament och mönster. 
Gravfynd har visat att kelterna hade en förkärlek för ansiktet som motiv, 
och då gärna i övergångsformer mellan människa och djur eller mellan 
olika djur. Det skulpterade keltiska ansiktet är mycket karaktäristiskt, 
inte bara för de ibland underliga motiven, utan även p.g.a. det formspråk 
som användes. Man kan säga att uttryckssättet har närmast barocka drag, 
med svulstiga och utstående kinder, onaturligt stora ögon och symmetrisk 
hårväxt (se fi g. 3).

2:3:2 Waldalgesheim-stil
En prinsessas begravning i Waldalgesheim i Tyskland markerar början 
på en ny period inom keltisk utveckling och konst. Under trehundratalet 
f.Kr. börjar det keltiska samhället expandera och förfl ytta sig från sitt 
ursprungliga hemland mot Italien och Grekland. Något som ledde till en 
klassisk period för den tidiga keltiska konsten. Sydliga former och motiv 
gör att bruket av de karaktäristiska mönstren avtar och att den strikta 
symmetrin blir mindre strikt och blandas upp även med asymmetrisk 
design.

Objekt som är karaktäristiska för Waldalgesheim-stilen är framförallt 
olika sorters arm- och nackringar. Ringarna har i regel tillplattade ändar 
och är utsmyckade med ornament och mänskliga ansikten. Här är ansikts-
motiven omisskännligt mänskliga vilket är ovanligt i den tidigare och 
senare keltiska konsten då ansiktsmotiven är antingen övergångar mellan 
djur och människa eller dunkla och gömda i ornament. 

Även om användandet av de tidiga mönstren avtar innebär inte det 
att ornamentet som utsmyckning överges. Växtrankor som slingrar sig i 
symmetriska mönster i relief fungerar ofta som dekorationer. På fynd av 
hjälmar från Italien och Frankrike från perioden visar sig de första exem-

Fig. 3 Gulplätterad bronsskiva 
(en meter i diameter) med 
symmetriska ornament från 
tidig La Tène-stil.Notera de 
skäggbeprydda ansikten som 
framträder.
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plaren av en symbol som kommer att bli ett mycket vanligt motiv i den 
keltiska konsten – triskelen. Symbolen är enkel och består av tre ändar 
eller spiraler som vrider sig kring ett nav (se fi g. 4).

2:3:3 Formbildande (plastisk) stil
Upptäckten av ett bronspläterat vagnbeslag nära Paris introducerar nya 
element i keltisk konst. Till skillnad från Waldalgesheim-stilens närmast 
tvådimensionella föremål med dekorationer i relief, är föremålen som ska-
pas i denna nya stil tredimensionella skulpturer. Den formbildande stilen 
bygger vidare på det även tidigare förekommande barocka uttryckssätten 
men fortsätter vidare och blir i vissa fall nästan grotesk. Ansikten utan 
munnar med stora ögon, framväxande ur virvlande spiraler är ett mycket 
vanligt motiv i denna konststil.

Stilen utvecklades under det tidiga 200-talet f.Kr. och har därmed ärvt 
fl era egenskaper från den tidiga stilen och Waldalgesheim-stilen. Den 
tidiga stilen har främst bidragit med motiv som djur och mänskliga former, 
och från Waldalgesheim-stilen känner man igen åsidosättandet av den 
strikta symmetrin. I den plastiska stilen är själva varelserna ett ornament. 
Knoppar med spiraler, virvlar och hål är grunddraget hos dekorationerna.

Intressant är att det i den plastiska stilen även skapades rent abstrakta 
konstverk där motivet inte föreställer något särskilt som ett ansikte eller 
djur utan bara en estetiskt tilltalande form (se fi g. 5).

2:3:4 Svärdstil
Det som främst urskiljer svärdstilen från dess syskon i La Tène-skaran är 
att här är de tvådimensionella ornamenten och dekorationerna graverade 
eller inristade i ytan till skillnad från till exempel Waldalgesheim-stilens 
ornament i relief.

Stilens namn beror förstås på att den till största delen återfunnits på 
just svärd eller svärdskidor och upptäckten av en välbevarad svärdskida 
på orten Cenron-sur-Coole 1892, introducerade denna nya stil för forskar-
världen (se fi g. 6).

Objekt i svärdstil tillverkades och designades av väpnare och återfi nns 
sällan bland föremål i plastisk stil. Svärdstilen är mer spartansk och 
stram, och mer begränsad till abstrakta och geometriska mönster.

Jacobsthal bedömde att svärdstilen ursprungligen uppstått i dagens 
Ungern under 300-talet f.Kr., men många exemplar av konststilen har 
även återfunnits i Schweiz och i själva sjön La Tène. Svärd återfi nns rela-
tivt ofta i fl oder och sjöar och genom att ha legat i vatten har många av 
dessa föremål överlevt i gott skick. Förmodligen har föremålen anförtrotts 
vattnet genom någon slags offerritual.

Ornamenten som används härstammar ofta från Waldalgesheim-stilen 
men konstnärerna har i många fall tagit ut svängarna mer och till exempel 
vridit ornamenten diagonalt eller låtit slingorna gå ut över kanten på före-
målet som utsmyckades.

Ett vanligt och utspritt motiv inom svärdstilen är par av drakar med 
gapande käkar och dessa föremål har främst återfunnits i Ungern, 
Frankrike och England. I Schweiz verkar svärdsmederna varit mer åter-

Fig. 4 Ryttarhjälm av brons, 
järn och guld från Frarnkrike, 
prydd med triskele-mönster.

Fig. 5 Guldarmband från 
200-talet f.Kr. återfunnet i 
Frankrike.

Fig. 6 Motiv från svärdskida 
återfunnen i Cernon-sur-Coole 
i Frankrike. Från sent 200- 
eller tidigt 100-tal f.Kr.
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hållsamma i sin dekoration, drakar förekommer, men vanligare var att 
smycka sina svärd med mer jordnära varelser som till exempel hjortar.

2:4 Keltiskt konst i järnålderns Storbritannien och 
Irland
Storbritannien och Irland låg vid den allra yttersta kanten av Halstatt- och 
La Tène-världen. Efter den romerska erövringen av Gallien fortsatte den 
keltiska kulturen att blomstra och frodas på de brittiska öarna i nästan 
ett århundrade tills invasionen av England, Wales och södra Skottland 
begränsade fri keltisk kultur till norra Storbritannien och Irland.

Den senaste forskningen menar att den keltiska kulturen i 
Storbritannien århundradena precis innan Kristi födelse påverkades och 
formades mer av utvecklingen hos defi nitiva särdrag som språk än av 
invasioner med immigranter från fastlandet. I till exempel Irland har det 
inte hittats några bevis för inkräktande keltiska, eller andra stammar från 
kontinenten. Därför tror många forskare att den sena bronsålderskulturen 
i de keltiska samhällena fortsatte opåverkad och utan större förändringar 
och därigenom, gradvis, skapade den Irländska keltiska kulturen (Laing, 
1992, kapitel fyra).

Nu var det ändå sannolikt så att folk från fastlandet anlände till England. 
Bland annat har fynd i östra Yorkshire av gravar där rituella gravvagnar 
av La Tène-typ påträffats visat att en grupp bosättare från Gallien slagit 
sig ned där runt 300 f.Kr. En annan grupp bosättare som lämnat spår efter 
sig är folk från dagens Belgien, då kallade ”belgae” av romarna, och genom 
fynd av till exempel mynt har deras ankomst daterats till 100-talet f.Kr. 
Dock menar många forskare att även om England blev ”romaniserat” i och 
med Roms erövring så påverkade detta inte i grunden den keltiska kultur 
som ändå levde kvar, om än undanträngd med undantag för Irland och 
norra Storbritannien, så att den återigen kom att blomma upp efter slutet 
av det romerska styret under tidigt 400-tal e.Kr.

I forskarvärlden förekommer en viss oenighet om hur sen keltisk järnål-
der på de brittiska öarna ska delas in i skolor och stilar. Oenigheten beror 
mycket på svårigheter att datera och kronologiskt placera fynd från denna 
tid. Ofta har fynd påträffats slumpvis och ibland tillsammans med föremål 
från en annan tidsålder eller kontext. Det fi nns också olika synsätt på fast-
landets inverkan på kulturen och vissa menar till exempel att den keltiska 
konsten på de brittiska öarna är en direkt uppföljning av den kontinentala 
svärdstilen, medan andra motsätter sig en sådan syn. Forskarna Vincent 
och Ruth Megaw tillhör den första kategorin medan till exempel forskare 
som Ian Stead förespråkar den andra. Steads kronologi i fem delar, som 
fortsättningen av denna fördjupning kommer att utgå ifrån, förespråkas av 
många forskare och framför teorin att den keltiska kulturen på de brittiska 
öarna uppstod på 400-talet f.Kr., samtidigt som den tidiga stilen blomst-
rade i Europa.

2:4:1 Tidig brittisk keltisk konst: Stil I-III
De tre första stilarna har det gemensamt att de har en direkt motsvarighet 
på kontinenten i form av den tidiga och La Tène-stilen. Därför redogörs de 

Fig. 7 Motiv från svärdskida 
inspirerad av den kontinen-
tala tidiga stilen.
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endast kortfattat för här. Anledningen till att stilarna I-III har så direkta 
motsvarigheter på fastlandet är sannolikt import av föremål (se fi g. 7).

Kännetecknande för dessa stilar och för den mesta av brittisk och 
irländsk keltisk konst är stor skicklighet i att gravera mönster och att 
relief mer sällan användes. Ofta är motiven abstrakta mönster.

2:4:2 Stil IV i Storbritannien och Irland
De tre första stilarna hade som sagt en motsvarighet på det europeiska 
fastlandet men detta gäller dock inte de två följande stilarna IV och V. Även 
om ornamenten som utgör stil IV inte kan sägas ha en direkt motsvarighet 
fi nns det ändå ett släktskap med svärdstilen och de två delar vissa element 
och särdrag. Även om många av de fi naste exemplen av stil IV återfi nns 
på svärdskidor så har konststilen även använts på andra föremål som 
hjälmar, kärl, sköldar och smycken och då i relief eller i en kombination av 
gravyr och relief (se fi g. 8). 

Precis som i den kontinentala svärdstilen är graverade och asymme-
triska mönster ett speciellt karaktärsdrag. Förutom de rent abstrakta 
mönstren av spiraler och slingor är motiv som ofta förekommer till exempel 
drakar och fågelhuvuden. 

2:4:3 Stil V i Storbritannien
Denna ornamentstil har till skillnad från sin föregångare ingen nämnvärd 
parallellstil på det europeiska fastlandet. Stil V har ett märkbart släkt-
skap med stil IV men de asymmetriska mönster som prydde framförallt 
svärdskidor har fått ge plats för mer symmetriska mönsterarrangemang 
som användes för att dekorera speglar och andra föremål. Ett särdrag för 
stil V är ornament som efterliknar korgväv och som användes för fylla ut 
hålrum som bildades i mönstret. Även kommat och triskelen var betydel-
sefulla grundmotiv.

De inslag av reliefornamentering som återfanns i stil IV tar här nya for-
mer på nackringar och hästbett. 

Ursprunget till stil V spåras ofta till östra delarna av England och det 
folk som i senare klassiska källor kallas Iceni. Fantastiskt utsmyckade 
nackringar var ett betydande inslag i detta folks kultur och en utsökt nack-
ring återfunnen 1950 i Snettisham, Norfolk, anses vara en av de största 
skatterna från det förhistoriska Storbritannien som idag fi nns bevarad. 
Föremålet är tillverkat i electrum, en legering av två delar silver och tre 
delar guld, och består av åtta vajrar, tvinnande till en ring, och uppskattas 
ha tillverkats mellan 75 och 50 f.Kr.  (se fi g. 9)

Nackringarna pryddes mest med reliefmönster men i den så kallade 
spegelstilen använde man sig mest av graverade ornament. Som namnet 
avslöjar användes stilen framförallt för att dekorera baksidor av speglar 
även om den återfunnits även på andra föremål (se fi g. 10). Idén med 
polerade metallspeglar var en av dem som kelterna upptagit från den 
klassiska världen. I synnerhet etruskerna var speciellt förtjusta i före-
målen. Grunddraget hos spegeldekorationerna är tredelade ornament, 
producerade med en teknik som involverade geometriska instrument som 
passare. Ofta lades mer möda ned i dekorationerna än vad man kanske 

Fig. 8 En svärd-
skida med möns-
ter karaktäristis-
ka för stil IV från 
200-talet f.Kr..

Fig. 9 En av nackringarna som 
återfanns i Snettisham, Norfolk.

Fig. 10 Bronsspegel från 
Northhamptonshire.
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skulle kunna tro vid första anblicken av föremålen. I många fall är det till 
exempel så att om spegeln vänds upp-och-ned framträder ansikten, främst 
från katt och människa (se fi g. 11).

Något som börjar bli vanligt under stil V är infattningar av korall som 
importerades från Medelhavsområdet. Som ett substitut användes färgat 
glas, och då i synnerhet rött färgat glas som var en grundfärg i keltisk 
konst vid denna tid.

2:5 Den keltiska konstens kristna renässans
Under perioden efter Kristi födelse påverkades vissa delar av den keltiska 
kulturen starkt av det romerska styret. I de områden där den romerska 
makten var som starkast infl uerades kulturen av de klassiska stilidealen 
och romerska konstföremål och motiv som byster och skulpturer togs upp 
av hantverkare och fi ck utsmyckningar på keltiskt vis. De fl esta forskare 
är överens om att folken i Skottland och Irland som inte stod under direkt 
romerskt styre fi ck fortsätta att odla den ursprungliga keltiska konsten 
vidare utan infl ytandet från Rom (Laing, 1992, s. 138).

De keltiska folkens konvertering till kristendomen under 300-talet 
markerar början på en ny och blomstrande fas i den keltiska konsten och 
många av de keltiska konstverk som vi idag kallar mästerliga härrör från 
denna period och hade en kristen funktion och mening. Perioden samman-
faller med Roms tillbakadragande från de brittiska öarna och den ofrån-
komliga långsamma ekonomiska återhämtning som följde. Infl uenserna 
från den germanska kulturen hade förmodligen börjat redan innan Rom 
dragit sig tillbaka och skulle leda till en ny barbarisk konststil. På samma 
sätt påverkade den framväxande Anglosaxiska konsten kelterna och det 
inbördes förhållandet dem emellan var komplext, och starkt sammankopp-
lat med spridningen av kristendomen till båda folken.

Kristendomen fördes till de brittiska öarna under det romerska sty-
ret på 300-talet e.Kr. och spred sig till delar av norra och södra Wales. 
Kristendomen var förmodligen redan etablerad i Irland vid denna tid och 
det bekräftades av att påven 431 sände dit Palladius till biskop. Under 
andra hälften av 500-talet spred sig klosterbyggandet genom de keltiska 
områdena och fl era betydelsefulla kloster som Clonmacnois och Dorrow 
grundades. År 563 tog sig Sankt Columba till ön Iona vid Skottlands väst-
kust och grundade ett viktigt kloster där. I just detta kloster kom the Book 
of Kells att skapas några hundra år senare. Under 600- och 700-talet hade 
många av dessa kloster växt till stora församlingar med både pengar och 
makt.

Många anser Irland vara barnkammaren för keltisk renässans (Laing, 
1992, s. 139). Detta berodde på att kelterna på Irland fritt från romarna 
kunde bedriva sin kultur men minst lika mycket betydde den ekonomiska 
välgång och det infl ytande som följde efter Roms tillbakadragande. Nya 
handelsvägar till kontinenten förde inte bara med sig kristendomen utan 
också idéer och inkomster.

Dessa två faktorer, kristendomen och den starka ekonomiska tillväxten 
ledde till att marknaden för hantverkare och konstnärer växte enormt. 
Metallsmidet blev mer och mer konstnärligt snarare än praktiskt inriktat 

Fig. 11 En katt uppenbarar 
sig på en upp-och-nedvänd 
bronsspegel.
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och illumination av manuskript öppnade nya möjligheter att tolka klassisk 
och kristen konst. Tack vare närheten till vår tid och den ökande produktio-
nen har mycket överlevt till våra dagar.

Ytterligare infl uenser fi ck senare den keltiska kulturen från vikingarna 
som först kom för att erövra, men där vissa sedan slog sig ned och berikade 
den keltiska konsten med den fornnordiska.

2:5:1 Symbolik och kristen keltisk konst
Man skulle kunna tro att den kristna keltiska konstens symbolik skulle 
vara lättförståelig och självklart härledd till de bibliska källorna. De bib-
liska texterna förklarar mycket av symbolspråket som används, men inte 
allt. Fortfarande idag är många av den kristna keltiska konstens symboler 
gåtfulla och svåra att härleda till någon viss tradition eller religion. Vad 
gör till exempel en man med två fågelhuvuden och med små människo-
huvuden i näbbarna på en ristning i St David´s Cathedral i Pembroke? 
På andra föremål har motiv föreställande människor som offras i stora 
grytor hittats, en tradition som hörde hemma 900 år innan skapandet av 
föremålen.

Komplexiteten hos den keltiska symbolismen bli särskilt framträdande 
när man kan upptäcka kristen teologisk symbolism bakom ornamentens 
arrangemang. Ett utmärkt exempel på detta är the Book of Kells, ett 
manuskript som skapades på sent 700- eller tidigt 800-tal och som anses 
vara något av det bästa keltisk konst åstadkommit. Länge betraktades 
de enormt detaljerade ornamenten som enbart dekorativa, men senare 
genomgångar av materialet har visat att den kristna symboliken är mycket 
komplex och raffi nerad. Forskaren George Henderson som studerat verket 
menar att boken innehåller en ”wealth of now lost meanings”.

Den raffi nerade symboliken återfi nns inte bara i manuskript utan även 
i sådana vardagliga ting som broscher och smycken. Först vid en närmare 
titt växer fågelhuvuden och korssymboler fram ur ornamenten.

Vanliga motiv under den tidiga kristna konsten är rovfågeln med en fi sk 
i sina klor, där fi sken representerar själen och fågeln Kristus. 

Mest nyfi kenhet bland forskarvärlden har stenristningar från 400- till 
800-talet i norra Skottland orsakat. De bär två typer av symboler. Den 
första omfattar med några undantag djur som vid den tiden fanns i landet 
som vildsvin, varg, tjurar, gäss, lax, ormar, hjortar och hästar. Undantagen 
är främst mytiska sagodjur som drakar och odjur. Den andra kategorin är 
olika abstrakta symboler till exempel Z-symboler, månskäror, ornament 
bestående av tre sammanhängande cirklar osv. Dessa typer av symboler 
har sedan kombinerats och sammanfl ätats på fantasifulla sätt och otaliga 
teorier har lagts fram för hur symboliken ska tolkas och förstås. 

2:5:2 Keltisk konst innan 700 e.Kr.
Det fi nns inte mycket som pekar på att det skulle ha funnits en ursprung-
lig tradition av ornamentalt metallsmide i varken Wales eller sydöstra 
England efter 400-500-talet. I södra Skottland har enstaka tillverknings-
platser och rester av ornamenterade broscher, beslag och kärl påträffats 
men under tidigt 600-tal dog smideskulturen ut även där. Möjligen var 
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detta en följd av det Anglosaxiska infl ytandet i området. I norra Skottland 
och på Irland blomstrade däremot smidet från 500-talet och framåt. En 
rik fl ora av broscher från 500-talet har överlevt och vittnar om ett allt mer 
sofi stikerat hantverk, och en ökad variation i dekorationerna. Nya mate-
rial som färgad emalj gör sitt intåg och pryder smycket och andra mindre 
prydnadsföremål. I norra Skottland verkar smederna och hantverkarna 
fått en förkärlek för silver. Det är troligt att tillgången på metallen under 
lång tid hade säkrats genom plundringståg in i det tidigare romersk-brit-
tiska riket.

Det tidigaste kristna manuskriptet dateras till början av 600-talet på 
Irland och är the Cathach of St Columba där 58 sidor har överlevt innehål-
lande 64 dekorativa anfanger i rött och brunt bläck. Namnet antyder att 
Sankt Columba själv skrev boken, men detta bedöms som osannolikt efter-
som han dog redan 597. Idén med dekorativa begynnelsebokstäver hade 
sitt ursprung i Medelhavsområdet. I the Cathach of St Columba används 
en så kallad diminuendo-stil där texten inleds av en stor begynnelsebok-
stav och där de efterföljande bokstäverna börjar i stort format men sedan 
snabbt krymper. Ornamenten är enkla och består av spiraler, snirklar, 
trumpet-mönster och S-former (se fi g. 12).

Ett senare men inte mindre betydelsefullt manuskript är the Book of 
Durrow, ett evangelium sannolikt tillverkad på ön Iona på Skottlands 
västkust men med en repertoar av ornament som härstammar från hela 
Europa (se fi g. 13). Själva texten och bokens form är inspirerad av klassisk 
Medelhavskonst. De rika djurornamenten å andra sidan härstammar från 
skilda delar av norra Europa. Vissa djurornament är tydligt anglosaxiska, 
speciellt de många lång-nosade varelser som utgör motiv och ornament i 
ramar.

Ett motiv som är karaktäristiskt just för keltiskt bokkonst är evighets-
mönstren i form av knutar. Dekorationen härstammar från La Tène-stilen 
över tusen år tidigare och består av perfekt symmetriska och eviga knut-
mönster utan ändar och i de kristna klostrens skrivarkammare blev de en 
perfekt illustration av Guds oändlighet och hans skapelses komplexitet.

Vad som fascinerar med dessa manuskript är de på ett sätt sammanfat-
tar mycket av den keltiska konst som existerat dessförinnan. Där fi nns 
element från så gott som alla keltiska konststilar från La Tène och framåt, 
och dessutom fi nns en stark infl uens från ett fl ertal andra europeiska kul-
turer. Detta varslar också om hur grannlaga uppgiften att idag tolka all 
symbolik i dessa verk är.

2:6 Den kristna keltiska konstens guldålder
Vanligtvis får 700-talet representera den keltiska kulturens och konstens 
guldålder. Naturligtvis är denna period en direkt fortsättning och vidareut-
veckling av den kristna traditionen under 600-talet. Då var det smides- och 
manuskriptkonst som stod för den största utvecklingen och under guldål-
dern fortsätter förfi ningen av dessa tekniker och skulpturer och stenkors 
tillkommer som ett viktigt inslag i kulturen.

Från 700-talet och framåt blir kännetecknet för den keltiska smides-
konsten ett överdåd av detaljerade dekorationer och ornament. Främst i 

Fig. 12 Detalj ur the Cathach 
of St Columba, med den 
utmärkande diminuendo-
stilen.

Fig. 13 En sida ut The Book of 
Durrow.
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Irland och Skottland utvecklar hantverkarna en fantastisk skicklighet att 
i många olika tekniker tillverka broscher i silver, guld, brons och andra 
metaller. Utvecklingen mot en bredare repertoar av material fortsätter och 
bärnsten börjar bli vanligt i smycken och prydnader. 

Den fi naste av återfunna Irländska broscher är Tara-broschen som hit-
tades i Bettystown på 1800-talet. Föremålet är 8,7 cm i diameter och vad 
som gör den spektakulär är med den precision som de enormt detaljerade 
dekorationerna är genomförda. Broschen är så gott som helt täckt av deko-
rationer, något som också gäller baksidan. Det fi nns idag många liknande 
föremål i samma tradition men Tara-broschen tillhör de mest utsökta och 
välbevarade (se fi g. 14).

I norra Skottland fortsatte traditionen med silversmide att utvecklas 
och ett exempel på denna konst är den silverskatt som återfanns under en 
kyrka på ön St Ninian´s vid Shetlandskusten. Föremålen som tillverkades 
under tidigt 700-tal gömdes förmodligen undan invaderande vikingastam-
mar och består av skålar, skedar, broscher samt delar av hästselar och 
svärdutrustning. Flera av dekorationerna är av punkt-typ och typiska för 
det nord-skotska smidet.

Flera betydelsefulla serier av skulpturer både i Irland och i Skottland 
dateras till 700-talet. Generellt verkar det som om skulpturerna är resul-
tatet av en utveckling från dekorerade stenar via hällar dekorerade i låg 
relief till formade stenkors, men sekvensen behöver inte vara exakt kro-
nologisk. Tidiga keltiska skulpturer utan inskriptioner har också visat sig 
vanskliga att datera. Även om de första stenkorsen kan ha rests i Irland är 
det på den irländska kolonin Iona de äldsta överlevande stenkorsen fi nns 
att beskåda. De tidiga Iona-korsen är experimentella och har ornamente-
rats med dekorationstekniker som främst användes i smidet av smycken. 
Andra Iona-kors har tydliga drag från the Book of Kells.

Korsen resta på Irland visar samma likheter med metallsmidets element 
men här fi nns också motiv av människor, djur och illustrationer av bibelbe-
rättelser. Under 700-talet var dessa motiv ofta hänvisade till korsens bas 
men under 800-talet kryper de längre upp på korsens skaft (se fi g 15).

I Skottland, med undantag för Iona, var inte stenkorsen lika populära. 
I dessa områden är det mycket vanligare med korshällar, resta stenplat-
tor dekorerade med kors i relief på ena sidan och med en stor variation av 
symboler och scener på den andra. På detta sätt var de Skotska korsen de 
klart mest varierande.

Få av de manuskript som tillverkades under 700-talet har överlevt till 
våra dagar. Karaktäristiskt för denna period var vad vi idag skulle kalla 
pocket-biblar, manuskript i mindre format som var möjliga att ta med på 
resor. Dessa utfördes i en enklare stil och var ofta färgglada med enkla 
ornament och stiliserade motiv.

På många sätt kulminerar guldålderns keltiska konst med the Book 
of Kells. Boken är ett praktfullt testamente och precis som många andra 
manuskript från denna tid har den en turbulent historia. Förmodligen bör-
jar arbetet med boken på Iona där minst tre skrivare och fem illustratörer 
arbetar med manuskriptet. År 795 anfalls Iona av vikingar och tolv år 
senare fl yr munkarna från klostret till Kells på Irland där boken möjligtvis 

Fig. 14 Tara-broschen.

Fig. 15 Övre: bilden: Tidigt 
Irländskt kors.
Undre bilden: Sankt Martins 
kors på Iona.
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kunde ha blivit färdigställd. Idag fi nns verket på Trinity College i Dublin 
men det guldskrin som ursprungligen skyddade boken är idag förlorat. The 
Book of Kells fortsatte i samma tradition som den tidigare Book of Durrow 
med introduktionssidor för evangelium följt av porträtt av evangelisten 
och scener ur Kristi liv (se fi g. 16). Detaljrikedomen hos många av helsides-
illustrationerna är enorm och genom att närmare studera dem upptäcker 
betraktaren möss, fåglar, uttrar, lejon, änglar och andra naturalistiska och 
symboliska fi gurer invävda i ornamenten (se fi g. 17). Som nämnts i den 
tidigare texten om den keltiska konstens symbolik är the Book of Kells 
fylld till bredden med denna, varav en del fortfarande idag inte är möjlig 
för forskare att helt förstå.

2:6:1 Infl ytandet från vikingarna
Vikingarnas plundringar och attacker inleddes under sent 700-tal. Den 
tidigaste attack som dokumenterats fi nns att läsa om i en Anglosaxisk krö-
nika över året 787. 793 attackerades klostret Lindisfarne och det följande 
året utsattes klostret i Jarrow för samma sak. Attackerna mot Skottland 
började ungefär samtidigt och i början av 800-talet plundrades Iona.

Vikingarna gjorde ett stort avtryck i Irland och även om det inte fi nns 
några bevis för omfattande vikingabosättningar så infl uerades den keltis-
ka konsten åtskilligt av den skandinaviska stilen. En sannolik anledning 
till det var att de båda konstformerna, redan innan vikingarna anlänt till 
de brittiska öarna, var tydligt besläktade. Att vikingarna faktiskt fattade 
tycke för den keltiska konsten är uppbenbart då betydande mängder sådan 
har återfunnits i gravar i Skandinavien. Att vikingarna tagit med sig konst 
hem på detta sätt har naturligtvis varit till stor hjälp för forskare som velat 
datera keltiska föremål.

Den keltiska konstens utveckling från början av 800- till 1100-talet har 
infl uerats av en rad Skandinaviska stilar. Ur den keltiska konstens synvin-
kel är de viktigaste Jellinge, Ringerike- och Urnes-stilen . 

Jellinge-stilen är döpt efter det kungliga centrat i Jelling på Jylland. 
Stilen dyker först upp under sent 800-tal och fi nns kvar till cirka år 1000. 
Dess karaktärsdrag är främst djurornament ritade med dubbla konturlin-
jer. 

Ringerike-stilen återfi nns främst på skulpturer och smide från tidigt 
1000-tal och kännetecknas återigen av djurornament men med karaktärs-
draget att växtrankor växer fram ut djuret till lövverk.

Omkring 1050 ersätts Ringerike-stilen av Urnes-stilen, döpt efter en 
dekorerad träkyrka i Norge. Typiskt Urnes-ornamenten är växande rankor 
som leder till lövverk av obestämbar sort. Ornamenten är också mer lång-
sträckt än i till exempel Ringerike-stilen. På Irland återfi nns framförallt 
stilen i smideshantverk men också på vissa stenmonument.

Omfattande upptäckter av fornfynd i Dublin på 1970-talet gjorde det 
uppenbart att keltiska och skandinaviska hantverkare arbetade sida 
vid sida och utbytte idéer och motiv vid produktion av trä-, metall- och 
läderföremål som det förmodligen bedrevs vidsträckt handel med. Under 
1100-talet kombinerades vikingarnas djurkonst och kelternas konst med 
den vitt spridda romanska traditionen till en mycket distinktiv stil av med-
eltida konst.

Fig. 16 Sida ur the Book of 
Kells föreställande de fyra 
evangelisterna.

Fig. 17 Sida ur the Book of 
Kells. Det mest av sidan ägnas 
åt X och R, de två första bok-
stäverna i Kristus på grekiska.
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2:6:2 1000- och 1100-talet
Med undantag för det västra höglandet fi nns det endast lite keltisk konst i 
det medeltida Skottland efter det Anglo-Normandiska inträngandet under 
David den förste som regerade 1124 till 1153. I Wales tillverkades fort-
farande skulpturer i keltisk tradition men det keltiska smidet och manus-
kriptkonsten var obefi ntlig.

I Irland däremot får konsten ett uppsving under 1000- och 1100-talet, 
något som bevisas av en rad fynd som med lätthet kunnat dateras. De 
irländska klostren producerade rik konst och det verkar som om verkstä-
der byggts ihop med klostren där bl.a. smide tillverkades. Nästan alla före-
mål som återfunnits från denna tid är följaktligen kyrkliga. Med tanke på 
att normanderna säkerligen plundrade områdena visar den stora mängd 
föremål som ändå hittats att produktionen måste ha varit stor.

Två nya mönstertekniker utvecklas under 1000-talet. Den första bestod 
av att ramar och dekorationer tillverkades genom att fl ätor av koppar- 
och silvertråd hamrades ned i fåror och polerades för att bilda ett två-
färgat repmönster. Stilen hämtade främst inspiration från Gallien och 
Skandinavien.

Den andra mönsterstilen innebar att silverremsor lades in i fåror i en 
bronsgrund. På vardera sidan av silverremsan infogades band av det svarta 
ämnet niello (silversulfi d) för att skapa en svart-vit effekt. Bronsgrunden 
var ofta förgylld och resultatet blev mycket effektfullt, ett exempel är ett 
skrin för Sankt Lachtins arm, där förövrigt det norska Urnes-ornamentet 
använts (se fi g. 18). 

De mönstertekniker som använts sedan innan var fortfarande i bruk och 
utvecklades vidare. Speciellt kännetecknande för denna period var använ-
dandet av färgad emaljering och då speciellt rött på gul bakgrund.

Den produktion av föremål som de Irländska klostren stod för kan för-
enklat delas upp i fem olika grupper baserade på regionella traditioner.

Den första gruppen dateras till sent 1000-tal och var förmodligen centre-
rad kring Kells. Karaktärsdragen är användandet av paneler eller friser av 
lövverksornament och sicksack-inläggningar av silver och niello. Ett av de 
viktigaste föremålen i denna stil är en kräkla från Innisfallen.

Den andra gruppen omfattar nästan enbart kräklor eller fragment av 
kräklor. Speciellt för denna stil är silver-niellomönstren används sparsamt 
och lämnar mycket av själva bakgrunden ren. Det kloster som främst stod 
för produktionen var Clonmacnois. Ofta förekommer ett speciellt motiv 
– två motsatta spiraler, och djurornament i Urnes- och Ringerike-stil.

Den tredje stilen representeras av skrinet för Sankt Lachtins arm som är 
nämnd tidigare i texten. Här är grundmaterialet ofta förgyllt och helt täckt 
av silverornament i Urnes-stil. 

Den fjärde gruppen karaktäriseras av mönster i låg relief i kombination 
med silverornament och kan representeras av Lismore-kräklan som kom-
binerar typiskt keltiska och skandinaviska Urnes-ornament (se fi g. 19).

Den sista och femte gruppen representeras av the Cross of Kong, som 
förmodligen tillverkades i klostret Roscommon. Korsets hela yta är täckt 
av mycket små silvertrådar, fl ätade i mönster och snirklar bildande Urnes-
inspirerade symboler och skaftet är prytt med gul- och rödfärgad emalj (se 
fi g. 20).

Fig. 18 Skrinet för Sankt 
Lachtins arm utsmyckad i 
Urnes-stil med niello.

Fig. 19 Lismore-kräklan.
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2:6:3 Den keltiska konstens utdöende
1100-talet inleder i praktiken den oberoende keltiska konstens slut. De 
manuskript som skapas från 1200-talet och framåt i de keltiska områdena 
fjärmar sig mer och mer från den keltiska konstarten och de skulpturer 
som tillverkas hör mer till huvudfåran av den avklingande romanska och 
framväxande gotiska konsten än till sitt keltiska ursprung. När den kel-
tiska konsten ”upphör” är naturligtvis omöjligt att svara på och vilken teori 
som än förespråkas handlar det om en gränsdragning för vad som ska och 
vad som inte ska betraktas som keltiskt. I Skottlands västra högland levde 
till exempel en konstkultur kvar som knappast kan kallas keltiskt men 
som hade vissa keltiska drag. Flera hundra föremål har hittats från denna 
tid och de yngsta dateras till mitten av 1550-talet. För vissa markerar detta 
det defi nitiva slutet för den ursprungliga keltiska konsten.

2:7 Sammanfattning: element från keltisk konst i kor-
respondens- och marknadsföringsmaterial för DUCIS
Den keltiska kulturen och konsten är tätt förknippad och kopplad till natio-
nen Irlands historiska identitet. Det faktum att Irland aldrig invaderades 
av yttre fi ender som romarriket och normanderna och att den keltiska kon-
sten därför upplevde sin magnifi ka storhetstid på ön är naturligtvis en stor 
del av orsaken till denna samhörighet.

De keltiska stenkorsen är något typiskt irländskt eftersom de endast 
återfi nns där. De kors som återfi nns i norra Skottland har en annorlunda 
utformning och liknar mer stenhällar. Just från ett irländskt stenkors är 
förlagan till DUCIS logotyp tagen. Motivet är den typiskt keltiska symbo-
len som kallas triskele och består av tre spiraler som vrider sig kring ett 
gemensamt nav. Motivet är oerhört vanligt i den kristna keltiska konsten 
på till exempel Irland.

Den keltiska formspråket med organiska och slingrande böjar, kurvor, 
linjer och spiraler utgör inspiration för produktionen av det grafi ska mate-
rialet för DUCIS. Mest framträdande är det i foldern där till exempel inga 
bilder tillåts att ligga i rektangulära bildrutor utan där de istället ryms i 
gränsöverskridande och asymmetriska böjar.

Rött på gul bakgrund är en typiskt keltisk färgkombination. Den rödak-
tiga färgen som får representeras av Högskolans Dalarnas lila profi lfärg 
(C: 50, M: 70, Y:0, K: 0, PMS 2583 C/U) förekommer i samtliga trycksaker. I 
foldern ligger de lila bildramarna på en gulaktig botten (C: 5, M: 10, Y: 23, 
K:0).

Fig. 20 the Cross of Kong.
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3 Produktion av korrespondens- och 
marknadsföringsmaterial för DUCIS

3:1 Arbetsgång
Stommen i arbetet med att ta fram korrespondensmaterial och annat 
grafi skt material är regelbundna möten i DUCIS lokaler på Högskolan 
Dalarna i Falun. Totalt äger sex möten rum där idéer, tankar och frågor 
framförs och beslut fattas. Representanter för DUCIS vid dessa möten är 
universitetslektor Irene Gilsenan Nordin och doktorand Elin Holmsten.

Det praktiska arbetet med framställning av marknadsförings- och korre-
spondensmaterial pågår under tidsperioden mellan vecka 14 och 21, 2003, 
och kontakten med DUCIS upprätthålls då främst via e-postkontakt.

3:2 Nulägesanalys
DUCIS är en nystartad avdelning inom engelska institutionen på 
Högskolan Dalarna i Falun med en mastersutbildning som startas hösten 
2003. I nuläget fi nns inget marknadsföringsmaterial specifi kt producerat 
för avdelningen DUCIS och de olika kurser i irländsk konst och kultur som 
där ges.

DUCIS har som alla andra avdelningar inom högskolan inget eget profi -
lerat korrespondensmaterial utan använder Högskolan Dalarnas standar-
diserade material där DUCIS inte nämns överhuvudtaget. 

3:2:3 Målgruppsanalys
Marknadsföringsmaterialet, främst den internationella utbildningsfol-
dern, har en mycket tydlig målgrupp i nuvarande och potentiella studenter 
i åldern 18 år och uppåt, över hela världen. Eftersom kurserna på DUCIS 
ges på engelska är det studenter med kunskaper i att tala och förstå språ-
ket som marknadsföringsmaterialet riktas mot.

Korrespondensmaterialet riktas även till viss del mot studenter men den 
viktigaste målgruppen är den egna organisationen, andra lärosäten, egna 
medarbetare och personal på andra högskolor och institutioner.

3:3 Korrespondensmaterial

3:3:1 Symbolen
Förlagan för logotypens symbol fi nns på ett irländskt stenkors tillverkat 
någon gång under 800-talet e.Kr. Den valda symbolen är en så kallad tris-
kele och består av tre spiraler som slingrar sig runt ett gemensamt nav. 
På sin tid var den en symbol för den kristna treenigheten men symbolen 
användes av kelter fl era hundra år före Kristi födelse.

Symbolen är tillverkad i en konsttradition där överdåd av ornament är 
idealet. För att förenkla och göra symbolen tydligare tas några element 
utan större betydelse för symbolens grunddesign bort. Symbolen har nu 
ett tydligare motiv utan kringliggande objekt som stjäl uppmärksamhet. 
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Fig. 21 Förenklingsprocessen av symbolen med förslag 1 och 2 till höger.
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Fig. 22 
Logotyper i liggande 
format med typsnit-
tet Omnia.

Blicken söks till ett enda centralt motiv som framträder på ett helt nytt och 
tydligare sätt jämfört med den ursprungliga utseendet.

För att ge symbolen en tydligare och enklare avgränsning mot bakgrun-
den ersätts de tunna konturlinjerna med en tjockare linje.

Utifrån denna grunddesign tillverkas två huvudalternativ för den nya 
logotypen. 

Förslag ett är som originaldesignen helt symmetrisk där navet i triske-
len fått Högskolan Dalarnas lila ängsklocke-färg (C: 50, M: 70, Y:0, K: 0, 
PMS 2583 C/U) för att visa på bandet som DUCIS har till högskolan i och 
med att de är en avdelning i organisationen. 

Symbolen är fortfarande väldigt bastant, tung och svart och för att lätta 
upp och ge den ett mindre statiskt och mer tidsenligt utseende tonas de 
övriga elementen inom cirkeln från grått till svart. Detta gör att logotypen 
blir modernare och att den får en ökad känsla av dynamik och rörelse.

I förslag två överges symmetrin till förmån för asymmetrin för att öka 
spänningen och rörelsen i symbolen. En tredjedel av cirkelns inre färgas i 
högskolans lila färg och förutom att skapa en dynamisk avvikelse från det 
symmetriska viloläget illustrerar lösningen att cirkelns delar hör samman, 
insnirklade i varandra, trots att de är självständiga. Något som får bli en 
bild för DUCIS förhållande till sin moderorganisation Högskolan. Precis 
som i fallet med det första förslaget tonas bakgrunden för att lätta upp och 
modernisera (se fi g. 21 och bilaga C).

Tillsammans med uppdragsgivaren beslutas att förslag två ska använ-
das i arbetet med logotypen.

3:3:2 Logotypen
En logotyp är en kombination av bild och text och inledningsvis väljs
stilen Omnia för texten. Typsnittet baseras på de uncialer som främst 
användes från 200- till 800-talet, och skapades 1990 av kaligrafen 
Karlgeorg Hoefer (se fi g. 22). Beslutet att använda stilen omprövas dock. 
Enligt uppdragsgivaren är dessa stilar närmast betraktade som oseriösa i 
länder som till exempel Irland på grund av att de använts alltför fl itigt och 
blivit något av en klyscha. Stilen kopplas av många ihop med mindre seriös 
populärkultur och därför lämpar den sig inte särskilt bra för en verksam-
het som inte får förknippas med oprofessionalism.

En ny logotyp med typsnittet Warnock Pro skapas i liggande och centre-
rad stående variant (se fi g. 23 och bilaga C). 
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Fig. 23 DUCIS logotyp i centrerat stående (överst) och liggande (underst) format.

Stilen Warnock Pro är skapad av Robert Slimbach och är ett seriff-typ-
snitt med ”klackar” för att förhöja läsbarheten. Stilen är egentligen inte 
keltisk men har en karaktärsfull och unik utformning med grovhuggna och 
spetsiga seriffer och fl era särdrag som skiljer den från andra mer konven-
tionella seriff-typsnitt. Det fi nns också likheter med de fornnordiska stilar, 
som på fl era sätt påverkat den keltiska.

Warnock Pro Regular 18 pt

Dalarna University Centre for Irish Studies
Warnock Pro Italic 18 pt

Dalarna University Centre for Irish Studies
Warnock Pro Display 18 pt

Dalarna University Centre for Irish Studies
Warnock Pro Semibold Display 18 pt

Dalarna University Centre for Irish Studies
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3:3:3 Visitkort
Tre förslag till visitkort i formatet 90x55 mm produceras med DUCIS logo-
typ som fast inslag men med olika formgivningsmässiga lösningar (se fi g. 
24). Typografi n är också här Warnock Pro som passar bra för uppgiften att 
förmedla information på ett tydligt sätt även i mindre teckengrader (som 
minst 7,5 pt). Dessutom skapar den enhetliga typografi n en tydlighet och 
stilrenhet som när den exponeras har förutsättningar att skapa ett igen-
känningsvärde då betraktaren kopplar ihop själva stilen med DUCIS.

Irene Gilsenan Nordin
Universitetslektor i Engelska

Högskolan Dalarna •   Falun • Besök: Selma Lagerlöfsplatsen 

Phone: -   • Fax: -   • E-mail: ign@du.se

www.du.se/ducis

Irene Gilsenan Nordin
Universitetslektor i Engelska

Högskolan Dalarna •   Falun • Besök: Selma Lagerlöfsplatsen

Telefon: -   • Fax: -   • E-post: ign@du.se • www.du.se

Irene Gilsenan Nordin
Universitetslektor i Engelska

Högskolan Dalarna •   Falun • Besök: Selma Lagerlöfsplatsen

Telefon: -   • Fax: -   • E-post: ign@du.se • www.du.se

Fig. 24 Uppifrån: visitkortsförslag ett, två och tre.
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Fig. 25 Korrespondenskort.

Förslag ett är en sparsmakad och traditionell variant med logotypen som 
dominerande grafi skt element. 

Förslag två bygger på förslag ett men har en färgad och utfallande neder-
kant som gör kortet lite färggladare. Färgen är högskolans lila profi lfärg 
(C: 50, M: 70, Y:0, K: 0, PMS 2583 C/U) i 100 respektive 25 procents ton.

Förslag tre bygger också den på variant ett men har en svag grå (fem 
procents ton) bild i bakgrunden i form av symbolen som ingår i logotypen.

Av dessa tre bedömer uppdragsgivaren att förslag nummer två är den 
tydligaste och estetiskt mest tilltalande. Visitkortet formges och anpassas 
för att tryckas tvåsidigt med engelsk version på ena sidan och svensk på 
den andra (se bilaga C).

Korten trycks i digitaltryck på en lättbestruken och träfri papperskvali-
tet på cirka 240g/m2.

3:3:4 Korrespondenskort
Korrespondenskortets utformning är en direkt fortsättning av visitkortets 
designprincip. Kortet som används för att skriva meddelanden och kom-
mentarer på har formatet 105x148,5 mm. DUCIS centrerade logotyp fi nns 
i överkanten och i nederkantens lila fält ryms adressuppgifter.

Precis som på visitkortet används Warnock Pro i typografi n, dock har 
teckengraden ökats (8 pt) för att tillåta adressuppgifterna att ta mer 
utrymme och ge en mer direkt och läsvänlig text (se fi g. 25 och bilaga C).

Korten trycks på papperskvaliteten Scandia 2000 130g/m2, ett träfritt 
och högvitt obestruket papper med hög bulk och styvhet.
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3:3:5 Brevpapper
Ett brevpapper används för ändamål som brev, intyg, förfrågningar och 
annan formell och skriftlig kommunikation där det tydligt ska framgå vem 
som är avsändare. Brevpapperet rymmer även adress- och telefonuppgif-
ter.

Brevpapperet produceras precis som visitkorten i tre varianter. Samtliga 
har DUCIS symbol i sidhuvudet med texten ”Dalarna University Centre 
for Irish Studies” i en obruten rad centrerat under symbolen (se fi g. 26).

Förslag ett är en ren och spartansk formgivning med adress- och telefon-
uppgifter som ensamt grafi skt element i sidans nederkant. Adressen till 
DUCIS webbsida är satt i Högskolans Dalarnas lila profi lfärg (PMS 2583 
C/U) i 100 procents ton för att skapa ett balanserande färgelement mot 
överkantens symbol.

I förslag två ligger en bård bestående av DUCIS symbol i en svag grå 
nyans (C: 0, M: 0, Y:0, K: 5) i över- och underkant.

Förslag tre tar steget längre och bakgrunden är helt täckt av den ljust 
grå symbolen.

I samråd med uppdragsgivaren tas beslutet att använda förslag två i en 
lätt modifi erad variant där nederkantens bård ersätts av ett streck i svag 
grå nyans (C: 0, M: 0, Y:0, K: 5) (Se bilaga C).

DUCIS, Department of Arts and Humanities, Dalarna University,   Falun,  

Phone: +()   , Fax: +()   

www.du.se/ducis

D U C  I S

DUCIS, Department of Arts and Humanities, Dalarna University,   Falun,  

Phone: +()   , Fax: +()   

www.du.se/ducis

D U C  I S

DUCIS, Department of Arts and Humanities, Dalarna University,   Falun,  

Phone: +()   , Fax: +()   

www.du.se/ducis

D U C  I S

Fig. 26 Brevpapper. Från vänster: förslag ett, två och tre återgivna i 30% av naturlig stor-
lek.
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3:4 Marknadsföringsmaterial

3:4:1 Affi scher
Inom projektets ram ryms produktionen av två affi scher som marknadsför 
DUCIS invigning i maj 2003 och en konferens under 2004.

För båda affi scherna gäller att formspråket harmonierar med och är 
en fortsättning på det formspråk som används i produktionen av korre-
spondensmaterialet. Att affi scherna byggs på samma grundidé och har en 
gemensam typografi  är också viktigt för att varumärket DUCIS ska kom-
municeras på ett så tydligt, konsekvent och entydigt sätt som möjligt.

För att skapa en grafi sk enhet med det övriga material som skapas för 
DUCIS används Warnock Pro i texter och rubriker. Den karaktäristiska 
display-varianten används i större texter och för att rubrikerna ska sticka 
ut lite extra används vid vissa tillfällen även swash-ornament, det vill säga 
kalligrafi ska begynnelse- och avslutningstecken.

Bilden på affi schen för en konferens år 2004, som är tagen av upp-
dragsgivaren och föreställer en sprutande fontän omgiven av en kåpa av 
fruset vatten, är en visuell demonstration av konferensens tema ”Liminal 
Borderlands”, ett gränsland mellan två tillstånd (se fi g. 27 och bilaga C).

Irish Studies 
SYMPOSIUM

and Offi  cial Opening
His Excellency

Patrick McCabe, the Irish Ambassador to Sweden
will offi  cially open , Dalarna University Centre for Irish Studies

Plenary speaker
Nuala Ní Dhomhnaill

Guest speakers
Vice County Governor Inger Eriksson, Professor Lars-Håkan Svensson

Dr Micheál Ó Flaithearta, Dr Evelyn Anne McCartney

May , , Dalarna University, Falun , Sweden
For more information: www.du.se/ducis

Liminal Borderlands: 
Past, Present, Future

Interdisciplinary Conference 
in Irish Studies

th Biannual Conference of Nordic 
Irish Studies Network

 April -  May 
Dalarna University Centre for Irish Studies, Falun, Sweden

For more information: www.du.se/ducis

Fig. 27 Affischer återgivna i 25% av naturlig storlek.
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3:4:2 Bokomslag för NIS, Nordic Irish Studies
DUCIS samverkar med fl era andra högskolor och läroverk och ett resul-
tat av detta samarbete är boken NIS, Nordic Irish Studies som ges ut 
regelbundet och behandlar irländska studier i olika ämnen som litteratur, 
konst, musik och så vidare.

Omslaget till denna bok behöver en ny och attraktiv formgivning som 
tydligt och lättläst redogör för innehållet men som samtidigt med ett ele-
gant och seriöst formspråk inbjuder till läsning.

Bokomslagets design måste klara att tryckas i A5-format i den svartvita 
kopieringsapparat som används av Århus Universitet. Detta ställer till 
exempel krav på tillräckligt god kontrast mellan text och bakgrund. 

Framsidans formgivning har hämtat inspiration från den keltiska kon-
stens svängar och böjar. I framsidans mittendel är ytan uppdelad i två 
avdelningar med olika toner av svart färg (18 resp. 9 procents ton).

Bilden i framsidans vänstra hörn fotograferas med en Nikon Coolpix 
5000 i makroläge med största möjliga bländare för att uppnå kort skärpe-
djup. Bilden retuscheras vidare i Adobe Photoshop 7.0 med verktyget gaus-
sisk oskärpa för att ytterligare sätta ordet ”Ireland” i fokus. Tanken med 
bilden är att visa att NIS representerar litteratur och artiklar med Irland 
som ett naturligt nav och gemensam nämnare.

För att undvika att NIS uppfattas som en produktion enbart från DUCIS 
väljs en annan typografi  än Warnock Pro. Den nya stilen är Bulmer som 
tecknades av Morris Fuller Benton 1928 efter en förlaga från slutet av 
1700-talet och är en kraftig, elegant, kontrastrik och lättläst stil (se fi g. 
28).

Anne Fogarty

Irene Gilsenan Nordin

Hedwig Schwall

Ib Johansen

James Bulman-May

Rona Fitzgerald

Richard Deutsch

Sara Dybris McQuaid

Michael Böss

N
IS Volum

e ,  
N

O
R

D
IC

 IR
IS

H
 S

T
U

D
IE

S

Nordic Irish Studies
Volume , 
ISBN: ---
ISSN: -x

Deliberately Personal?: The Politics of Identity in 
Contemporary Irish Women´s Writing

“A Way-Station Along a Way”: Heaney and Heidegger 
and Wangerings and Home

Fictions about Factions: An Analysis of Neil Jordan´s 
Sunrise with Seamonster

Shadows in a Black Mirror: Refl ections on the Irish 
Fantastic from Sheridan Le Fanu to John Banville

Irish Others in Australia in davis Malouf´s Conversa-
tions at Curlow Creek and Remembering Babylon

Ireland and the EMU Reprimand: A Soft Option or 
a Suitable “Bad” Boy

The Good Friday Agreement: Assessing Its 
Implementation

The Brittish-Irish Council: Ingenious Solution Making 
or Misapplied Measure?

Legal Reform in Ireland, -: The American 
Context - An Essay in Culture and Law

 NORDIC IRISH

STUDIES
 Volume , 

Fig. 28 Bokomslagsutformning för  NIS återgiven i 50% av verklig storlek.
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3:4:3 Internationell utbildningsfolder
Att ha en attraktiv utbildningsfolder som kan utgöra det huvudsakliga 
marknadsföringsmedlet mot rätt målgrupper är av avgörande betydelse 
för DUCIS som startar ett masters-år inriktat på irländska studier hösten 
2003.

Foldern tar upp och redogör för de olika kurser och utbildningar som 
ges på DUCIS och innehåller också information om Sverige, högskolan och 
boende. 

Folderns stående A5-format är bekvämt, harmoniskt och underlättar 
distribution via post då de ryms i standardiserade kuvert. Trycksaken är 
”U-vikt” det vill säga en sexsidig folder falsad från ett enda pappersark.

I keltisk konst är färgkombinationen rödaktig nyans mot gul bakgrund 
karaktäristisk och vanligt förekommande. I foldern används denna färg-
kombination när bildramarna får högskolans lila profi lfärg (C: 50, M: 70, Y:
0, K: 0) och bakgrunden täcks av en gulaktig färg (C: 5, M: 10, Y: 23, K: 0).

Istället för rektangulära och kantiga bildrutor används på ett modernt 
och attraktivt sätt de dynamiska och levande bågelement som känneteck-
nar den keltiska konsten. Bilderna begränsas inte av sin respektive sida 
utan tillåts att löpa vidare till intilliggande sidor.

Bildmaterialet är till största delen taget från högskolans olika bildarkiv, 
de fl esta från högskolans egenproducerade bildarkiv med bilder tagna av 
lokala fotografer. Övriga bilder är tagna från ett så kallat royalty-befriat 
kommersiellt bildarkiv. En av framsidans bilder föreställande ordet 
”Ireland” i fokus på ett bokblad är samma bild som även fi nns på bokom-
slaget för NIS.

Typografi n utgörs uteslutande av Warnock Pro i olika vikter. Brödtexten 
är satt i 9,5 punkters grad med 14 punkters radavstånd för att skapa en 
lättläst och luftig text i lagom storlek för en betraktare med normalt syn (se 
fi g. 29 och 30 samt bilaga C).

Fig. 29 Den internationella utbildningsfoldern återgiven i 38% av verklig storlek.
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Fig. 30 Den internationella utbildningsfoldern återgiven i 38% av verklig storlek.

3:5 Offertförfrågningar och offerter
Inför tryckningen av materialet skickas offertförfrågningar ut, dels via 
Internet-tjänsten Printoffer och dels via riktade e-postutskick till utvalda 
tryckerier.

De tryckerier som återkommer med offerter är ABE-tryck i Malung AB, 
Ale Tryckteam AB, Bergslagens Grafi ska AB, Color Print Dalarna och 
Prinfo Avesta Offset AB (se bilaga B).

I samråd med uppdragsgivaren trycks visitkorten i digitaltryck hos 
Bergslagens Grafi ska AB och korrespondenskort samt foldern hos Prinfo 
Avesta Offset AB. Brevpapperet trycks inte upp, detta av ekonomiska 
anledningar. 

3:6 Repro, tryckanpassning 
och leverans av digitalt material

3:6:1 Bildbehandling
I produktionen av framförallt foldern genomförs ett bildbehandlingsarbete 
med bilderna. Syftet med reproarbete är oftast att på olika sätt anpassa 
och förbättra bilder för att få en tekniskt hög bildkvalitet. Ett speciellt 
motiv i bilden kan framhävas på bekostnad av andra element i bilden för 
att få hög kontrast och god tonfördelning. Således fi nns inga generella 
repro-mallar som fungerar för alla bilder utan varje bild måste bedömas 
och behandlas för sig.

Bilderna för den internationella utbildningsfoldern behandlas främst 
med hjälp av fyra verktyg i Adobe Photoshop 7.0: nivåer, kurvor, nyans/
mättnad och oskarp mask.

Verktyget nivåer ger framförallt möjligheter att bestämma och redigera 
bildens svart- och vitpunkt. Svart- och vitpunkten styr bildens kontrast 
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och anger vad i bilden som ska vara helt svart och helt vitt. Utan en korrekt 
svart- och vitpunkt utnyttjas inte bildens hela tonomfång, eller alla nivåer, 
och en bild kan bli platt och grådaskig istället för kontrastrik och tydlig.

Kurvor är ett verktyg för att fördela det befi ntliga tonomfång bilden har. 
Till exempel kan en bilds ljusa områden prioriteras och göras detaljrikare 
på bekostnad av mörka områden som blir helt svarta och slår igen.

Nyans/mättnad används för att styra och justera nyans och mättnad i en 
hel bild eller i många olika delkulörer i bilden. Verktyget används främst 
för att justera färgstick i hela eller delar av bilder.

För att skärpa bilder används funktionen oskarp mask. Verktyget simu-
lerar skärpa genom att överdriva och förstärka redan existerande konturer 
i bilden och styrs av en rad inställningar och parametrar.

3:6:2 Tryckanpassning med ICC-profi ler
Olika tryckpressar fungerar på olika vis och gemensamt för alla är att 
ingen tryckpress i praktiken kan återge t.ex. ett fotografi skt dia-positiv 
helt verklighetstroget med hela dess färgomfång. Pressens tekniska kon-
struktion och förutsättningar, papperets förmåga att ta emot och återge 
färgen samt färgens reologiska och kulörmässiga egenskaper är några av 
många faktorer som spelar in i tryckprocessen och som gör att bilden bör 
anpassas för den specifi ka tryckprocess och det papper den kommer att 
tryckas på.

Sedan fl era år är ICC-profi ler det vanligaste verktyget för att anpassa 
bilder till en viss specifi k tryckprocess. Profi len skapas genom att tryckre-
sultaten för en viss tryckpress med ett visst papper mäts upp med avance-
rad mätutrustning och profi len förses med information om tryckprocessens 
färgavvikelse, punktsvällningsegenskaper, maximal mottaglig färgmängd 
och andra för tryckresultatet avgörande faktorer. Profi len sparas till en 
datafi l för att användas i reproarbetet.

I arbetet med den internationella utbildningsfolderns repro används 
Prinfo Avesta Offsets ICC-profi l för högbestruket papper, ”AO_SM_150_
320_000804.icc.” Genom att använda funktionen Proof Colors i Adobe 
Photoshop 7.0 simulerar profi len på skärmen hur bilden kommer att se 
ut i tryck. På detta sätt kan bilden manuellt kompenseras för eventuella 
färgstick och tonförändringar. Merparten av bildbehandlingsarbetet som 
beskrivs i avsnittet ovan sker alltså med denna simulation påslagen.

När bilderna separeras, det vill säga delas upp i fyra separata tryckfär-
ger (cyan, magenta, gul och svart), används informationen i ICC-profi len 
för att skapa bilder anpassade och optimerade för den specifi ka tryckpro-
cessen.

3:6:3 Leverans av digitalt material till tryckeri
De digitala originalen levereras till tryckeriet i pdf-format. Pdf står för 
Portable Document Format och är en standard utvecklad av Adobe för att 
packa samman layout, bilder och typsnitt till en enda fi l.

Pdf-fi lerna skapas med Adobe Distiller 5.0.5 enligt Prinfo-koncernens 
gemensamma riktlinjer som återfi nns i publikationen ”17 rätt med 
Prinfo” och i den särskilda inställningsfi l för Adobe Distiller (Prinfo Tryck 
2002.joboptions) som Prinfo-företagen distribuerar. 
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4 Slutsats
Den keltiska kulturen existerade i två tusen år och dess arv lever kvar än 
idag. Från att ha varit en infl ytelserik och mäktig centraleuropeisk alp-
kultur århundradena innan Kristi födelse, drivs de keltiska stammarna 
på grund av konkurrens från Romarriket och germanska stammar alltmer 
västerut för att slutligen slå sig ned på de brittiska öarna.

En kombination av ekonomisk välgång och kristendomens intåg leder 
till en blomstrande kristen guldålder för den keltiska konsten. Irland har 
hela tiden en unik roll i den keltiska historien och är på många sätt en 
barnkammare för den magnifi ka kristna keltiska konsten.

Då den keltiska kulturen utgör en stor del av Irlands kulturella och his-
toriska identitet är det naturligt att låta den keltiska konsten bli förlaga 
och inspiration i arbetet med att ta fram grafi skt material för DUCIS, ett 
institut specialiserat på irländska studier.

Arbetet med att producera grafi skt korrespondens- och marknadsfö-
ringsmaterial för DUCIS har resulterat i att ett omfattande material har 
färdigställts och trycks eller kommer att tryckas inom en snar framtid.

Arbetet med formgivning och grafi sk produktion har pågått parallellt 
med studier i arbetets fördjupning, ”Keltisk konst och design genom histo-
rien”. DUCIS har fått en ny, unik och modern logotyp med tydliga rötter i 
den keltiska konsttraditionen. Logotypen visar också genom sitt färg- och 
formspråk på att DUCIS tillhör och är en tätt integrerad del av Högskolan 
Dalarna.

Det grafi ska materialets typografi  består nästan uteslutande Warnock 
Pro som med sin säregna och spetsiga stil för tankarna till gammal keltisk 
och fornnordisk stil men som samtidigt är lättläst och modernt.

Ett visit- och korrespondenskort samt ett brevpapper har skapats för att 
starkare profi lera varumärket DUCIS. Trycksakerna kommer att förtyd-
liga utbildningsinstitutionen DUCIS utåt och internationellt.

Den internationella utbildningsfoldern presenterar DUCIS på ett fräscht 
och harmoniskt sätt och visar på landet Sveriges skönhet och möjligheter, 
allt för att tilltala sin målgrupp: nuvarande eller potentiella studenter 
världen över.

Två affi scher har framställts, en för DUCIS invigning i maj 2003 och en 
för en konferens 2004. Båda är formgivna i grafi sk enhet med övrigt mate-
rial och har tryckts upp i mindre upplagor.

Slutligen har en ny omslagsdesign för boken Nordic Irish Studies pro-
ducerats. Arbetet pågår fortfarande för att hitta bra lösningar för hur 
omslaget i framtiden ska ändras och uppdateras av DUCIS-medarbetarna 
själva.

Genomgående har uppdragsgivaren varit mycket nöjd med resultatet. 
Irene Gilsenan Nordin och Elin Holmsten har också varit ständigt aktiva i 
processen och lagt ner åtskilligt arbete och tid för att få fram ett genomar-
betat och välgjort slutresultat.
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5 Diskussion
Av alla praktiska projekt jag hittills genomfört har förmodligen det här 
varit det bästa på många sätt. 

En problematik man som oavlönad projektarbetare ofta ställs inför är att 
det händer att uppdragsgivarens motivation att själv hjälpa till eller enga-
gera sig är direkt proportionell mot hur dyrt ett projekt eller en produktion 
är. Är denna kostnadsfri blir således engagemanget eller motivationen att 
lägga ned tid ofta mycket blygsam.

I detta fall har det lyckligtvis inte varit så. Gilsenan Nordin och Holmsten 
har hela tiden intresserat och motiverat följt med i arbetet och har, trots att 
de själva säkert har haft mycket annat att stå i, lagt ner mycket arbete på 
att snabbt ta fram texter, information och bildförslag.

Kontakterna har också fungerat mycket bra med snabb och säker kom-
munikation via e-post och med ett möte i Falun nästan varje vecka. 

Uppdragsgivaren har tydligt visat sin uppskattning över resultatet och 
därmed uppmuntrat och motiverat till fortsatt engagerat arbete med pro-
jektet.

Något som naturligtvis varit grunden för det lyckade arbetet är att det 
från DUCIS sida har funnits en tanke och idé från början om vad som ska 
genomföras. Detta kan låta banalt och självskrivet men det är en viktig 
förutsättning för arbetet. Allt för många tycks tro att layoutaren kommer 
att ta hand om allt.

Vad har då varit mindre bra? Vid fl era tillfällen blev de inblandade 
tryckerierna bromsklossar i arbetet. För att nämna ett exempel tog det 
fl era veckor att få ordentliga prisuppgifter för korrespondenskorten från 
tryckeriet och då kunde det konstateras att priset blev för högt. Felaktiga 
uppgifter i offerter, underliga pappersförslag och en allmän tröghet i kom-
munikationen har tärt på tålamodet och gjort att veckor gått utan resultat. 
Detta gäller dock inte alla tryckerier.

Det halvtidsseminarium som anordnades var en positiv upplevelse och 
det var lärorikt att tillsammans med andra få ta upp frågor och diskutera 
arbetet.

En slutsats som kan dras i efterhand och som säkert är giltig även ute i 
”riktiga” arbetslivet är att det egentligen inte är det kreativa arbetet med 
till exempel formgivning som tar tid. Den delen går relativt snabbt när 
arbetet väl kommit igång. Istället är det småsaker som kontakter med 
tryckerier och fotografer, ändringar, korrektur, fi njustering och tillverk-
ning av tryckfärdigt material som tar upp den mesta av tiden. Detta är 
arbete som är svårt att schemalägga och planera inför men inför kom-
mande projekt och uppgifter är det en värdefull lärdom att känna till dess 
omfattning.

Arbetet med fördjupningen har gått bra och jag har fått tillgång till bra 
och omfattande litteratur från Borlänge och Uppsala stadsbibliotek. 
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Bilaga A

Tidsplan
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Tidsplanering


Reg. nr: EGT

Titel: “Produktion av grafi sk profi l samt trycksaker för DUCIS”
Simon Ågren, -

 mars Inledande möte i Falun med Irene Gilsenan-Nordin och Elin Holmsten från  

  DUCIS, Dalarna University Centre for Irish Studies. Ex-jobbet presenteras  

  och defi nieras och planering inför det fortsatta arbetet tas fram.

v. -  Praktiskt formgivningsarbete med grafi sk profi l. Litteratur-reasearch kring  

  fördjupningämnet keltisk konst och design.

v.   Beroende på hur fort arbetet fortlöper kan ev. ett möte ligga här. DUCIS  

  logotyp och där till hörande typografi  diskuteras.

 april Avstämningsmöte med Irene G-N och Elin H. Formen för DUCIS logotype,  

  visitkort och brevpapper bestäms. Ev. diskuteras arbetet med poster  och  

  broschyr.

v.   Praktiskt formgivningsarbete med poster  och broschyr. 

slutet av v. 
alt. början av
v.   Möte. Innehåll och form för poster  och broschyren bestäms. Idé och 

  innehåll för poster  och bokomslag diskuteras.

v.  Halvtidsseminarium.

v. -  Praktiskt formgivningsarbete med broschyr, poster  och bokomslag. 

  Teoretiskt arbete med fördjupningdelen. 

v.  Möte. Innehåll och form för poster  och bokomslag bestäms. 

v. - Praktiskt formgivningsarbete med broschyr och bokomslag. 

  Teoretiskt arbete med fördjupningdelen. 

 maj  Preliminär rapport lämnas in.

v.  Redovisning.
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Bilaga B

Offerter
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ABE-Tryck i Malung AB OFFERT 
Offert nr:  1620 Er Förfrågan:  
Simon Ågren
Offert Datum:  2003-04-08 Förfrågan nr:  -

Vi har nöjet att lämna offert gällande tryckning av rubricerade arbete enligt föl-
jande:

Brevpapper

Skuret format:  A4: 210x297
Omfång:  1 sida
Arktyp 1:  1 sida, 2+0 färger. Papper: 80 g STORAFINE VIT                     
Underlag:  Original på datamedia

Pris:

5000 ex  3038:-  Följande 1000 ex  257:-

Lagstadgade skatter tillkommer.
Ange offertnumret vid beställning.

Med vänlig hälsning
ABE-Tryck i Malung AB

---------------------------------------------------
Magnus Bohm

Transportsätt:   Betalningsvillkor:  30 
dagar
Leveransvillkor:  Frakt tillkommer Offerten giltig t.o.m.:  
2003-07-07
Leveranstid:  Efter överenskommelse Handläggare:  
Magnus Bohm

Gråbergsvägen 1  Box 83  782 22 Malung  Tel: 0280-135 30  Fax: 0280-140 90
PG: 361 013-6  BG: 468-4023  Org.nr: 556194-5667  Innehar F-skattebevis  
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Datum

103166

2003-04-08

Högskolan Dalarna

Per Smeds Gata 11b
784 45 Borlänge

Er referens Simon ÅgrenSven-Erik MullbackVår referens

Nummer

O F F E R T

Brevpapper

Vi tackar för Er förfrågan och offererar enligt följande:

Blad

Upplaga: 5000 ex
Format: A4
Färg: 2+0
Papper: 80g Silveroffset
Efterbehandling: Skärning
Vikt per ex: 5 g

2 000Pris

Pris för följande 2501 000 ex

Kr

Kr

Med vänliga hälsningar

ALE TRYCKTEAM AB

Sven-Erik Mullback

Betalningsvillkor

Leveransvillkor

30 dagar netto

Fritt en adress i Falun

Ovanstående priser gäller exklusive mervärdesskatt. Reservation för eventuella pappersprishöjningar.

Offertens giltighetstid 2003-06-07

I övrigt tillämpar vi leveransvillkor för den Grafiska Industrin (ALG 95).

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO BANKGIRO ORGNR

Box 129
445 23 Bohus

Källarliden 4
Bohus

031-98 35 10 031-98 28 44 71 93 60-0 301-2739 556144-5221

E-mail: ale@tryckteam.se   -   www.tryckteam.se
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Datum

103199

2003-05-06

Högskolan Dalarna

Per Smeds gata 11b
79188 Falun

Er referens Simon ÅgrenLeif StillerVår referens

Nummer

O F F E R T

Vi tackar för Er förfrågan och offererar enligt följande:

Folder

Upplaga: 1000 ex
Format: A5
Omfång: 6 sidor
Original Färdiga original digitalt
Repro Rippning, plåt
Färg: 4+4
Papper: 130g Silverblade silk
Efterbehandling: Falsning
Vikt per ex: 12 g

5 000Pris

Pris för följande 4951 000 ex

Kr

Kr

Med vänliga hälsningar

ALE TRYCKTEAM AB

Leif Stiller

Betalningsvillkor

Leveransvillkor

30 dagar netto

Fritt 1 adress Falun

Ovanstående priser gäller exklusive mervärdesskatt. Reservation för eventuella pappersprishöjningar.

Offertens giltighetstid 2003-07-05

I övrigt tillämpar vi leveransvillkor för den Grafiska Industrin (ALG 95).

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO BANKGIRO ORGNR

Box 129
445 23 Bohus

Källarliden 4
Bohus

031-98 35 10 031-98 28 44 71 93 60-0 301-2739 556144-5221

E-mail: ale@tryckteam.se   -   www.tryckteam.se
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Datum

103202

2003-05-08

Högskolan Dalarna

Kornstigen 25 E
784 52 Borlänge

Er referens Simon ÅgrenLeif StillerVår referens

Nummer

O F F E R T

Korrkort

Vi tackar för Er förfrågan och offererar enligt följande:

Blad

Upplaga: 2000 ex
Format: 105*148
Original Färdigt original digitalt
Repro Rippning, plåt
Färg: 2+0
Papper: 130g Silverblade silk
Efterbehandling Skärning
Vikt per ex: 2 g

1 895Pris

Pris för följande 1151 000 ex

Kr

Kr

Med vänliga hälsningar

ALE TRYCKTEAM AB

Leif Stiller

Betalningsvillkor

Leveransvillkor

30 dagar netto

Ovanstående priser gäller exklusive mervärdesskatt. Reservation för eventuella pappersprishöjningar.

Offertens giltighetstid 2003-07-07

I övrigt tillämpar vi leveransvillkor för den Grafiska Industrin (ALG 95).

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO BANKGIRO ORGNR

Box 129
445 23 Bohus

Källarliden 4
Bohus

031-98 35 10 031-98 28 44 71 93 60-0 301-2739 556144-5221

E-mail: ale@tryckteam.se   -   www.tryckteam.se
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Datum

103202

2003-05-08

Högskolan Dalarna

Kornstigen 25 E
784 52 Borlänge

Er referens Simon ÅgrenLeif StillerVår referens

Nummer

O F F E R T

Korrkort

Vi tackar för Er förfrågan och offererar enligt följande:

Blad

Upplaga: 2000 ex
Format: 105*148
Original Färdigt original digitalt
Repro Rippning, plåt
Färg: 2+1
Papper: 130g Silverblade silk
Efterbehandling Skärning
Vikt per ex: 2 g

2 000Pris

Pris för följande 1251 000 ex

Kr

Kr

Med vänliga hälsningar

ALE TRYCKTEAM AB

Leif Stiller

Betalningsvillkor

Leveransvillkor

30 dagar netto

Ovanstående priser gäller exklusive mervärdesskatt. Reservation för eventuella pappersprishöjningar.

Offertens giltighetstid 2003-07-07

I övrigt tillämpar vi leveransvillkor för den Grafiska Industrin (ALG 95).

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO BANKGIRO ORGNR

Box 129
445 23 Bohus

Källarliden 4
Bohus

031-98 35 10 031-98 28 44 71 93 60-0 301-2739 556144-5221

E-mail: ale@tryckteam.se   -   www.tryckteam.se



Simon Ågren
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Produktion av marknadsförings- och korrespondensmaterial för DUCIS

44

Offert 11409
Er ref.   Vår ref.   Datum
   Hans Persson   2003-05-06

Benämning Folder
Format 150 x 210 mm (150+150+149,5x210 mm)
Upplaga 1.000 ex
Omfång 6 sid
Papper 130g Silverblade silk
Tryck 4+4 färger, eur
Bokbinderi  skäres, falsas i två prallella veck, packas i  
 kartonger
Underlag helt färdigt digitalt original som rippas av oss  
 och vi visar digital Epsonutskrift före tryck- 
 start
Övrigt
Vikt 12 g/st
Leveranstid enlig senare överenskommelse 
Leveransvillkor fritt en mottagare i Falun
Pris 1.000 ex 4.145:- 
f 1.000 ex vst 730:-   

Priserna är exklusive mervärdeskatt.
Offerten är giltig 30 dagar från ovanstående datum.
Leveransvillkor enligt ALG02.

Vänliga hälsningar
Prinfo Avesta Offset AB

Hans Persson
Mobil: 073 – 96 432 98
Tel/Fax: 0221 – 134 95
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Offert 11496
Er ref.   Vår ref.   Datum
Simon Ågren  Hans Persson  2003-05-20

Benämning DUCIS - korrespondenskort
Format 105 x 148 mm
Upplaga 6.000 ex
Omfång 2 sid
Papper 130g Scandia 2000
Tryck 2+0 färger, svart och en pms-färg
Bokbinderi  skäres, packas i kartonger
Underlag helt färdigt digitalt original som rippas av oss  
 och vi visar digital
 laserutskrift före tryckstart
Övrigt
Vikt 2 g/st
Leveranstid enlig senare överenskommelse 
Leveransvillkor fritt vårt bokbinderi
Pris 6.000 ex 2.380:- 
f 1.000 ex vst 100:-
   
Priserna är exklusive mervärdeskatt.
Offerten är giltig 30 dagar från ovanstående datum.
Leveransvillkor enligt ALG02.

Vänliga hälsningar
Prinfo Avesta Offset AB

Hans Persson
Mobil: 073 – 96 432 98
Tel/Fax: 0221 – 134 95
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Högskolan Dalarna 
Per Smeds Gata 11B 
784 45 Borlänge 

Att: Simon Ågren 

                   Datum: 2003-04-15 
                   Offertnr: 23629 

Tack för din förfrågan på “ Internationell Utbildningsfolder ”, som vi härmed har nöjet att offerera: 

Antal: 1.000 ex + följande pr  100 ex 

Format (B x H): 148 x 210 mm 

Antal sidor: 6 sid 

Papper: 130g Multiart silk el. liknande papper 

Färger:

Förpress:

4+4 färger 

Rippning inkl. plotterkopia 
Plåtframställning

Utförande: Falsning 
Renskärning

Packning/leverans: 

Leveranstid:                  

Packning. Kartong A4
Packning. Standardpall 

Efter närmare överenskommelse  

Leveranssätt: Fritt en adress i Falun 

Material: Produkten produceras digitalt via CTP.  
Ni levererar PDF filer framställda efter våra anvisningar. 

Pris: SEK 4.900:-,  följande pr 100 ex: SEK 50:-  

Betalningsvillkor:

Pris exkl. moms 

30 dagar från fakturadatum (efter godkänd kreditprövning).  
Vid senare betalning beräknas 1,5% ränta per påbörjad månad. 

Anmärkningar: Priserna är fasta för leverans till och med den 30.06.2003. Därefter reserverar  
vi oss för stigande råvarupriser. Eventuella tillägg utöver offert debiteras separat.  
I övrigt hänvisas till Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2002 
(ALG 02). 

Med vänlig hälsning  

Therese Gustafsson Görlin 
tgg@colorprint.dk 
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Bilaga C

Färgutskrifter av grafi skt material


