
En främmande fågel
Holmqvist, Wilhelm
Fornvännen 80-96
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1961_080
Ingår i: samla.raa.se



EN FRÄMMANDE FÅGEL 

Av Wilhelm Holmqvist 

En dag, när åbon Åke Åkesson i Claestorp, Bosjö Klosters soc
ken i Skåne, gick och plöjde, hittade han ett underligt litet före
mål, en fågel av guld. Det är nu mycket länge sedan, och fågeln 
hamnade så småningom i Historiska museets samlingar i Stock
holm.1 Där har den legat väl dold i kassavalvets mörker alltsedan 
dess. Då och då har lärda män betraktat den, och frågande och 
tveksamt ha de lagt den tillbaka igen. Montelius avbildar den och 
omnämner den helt flyktigt i sin bok om Sveriges forntid, och en 
gång togs fågeln med på en liten utställning, men delta har tills
vidare varit nästan hela dess publicitet.2 Den är emellertid inte 
endast ett originellt och vackert guldsmedsarbete och därigenom 
fortjfint av en viss uppmärksamhet, utan den ger dessutom an
ledning lill vissa konsthistoriska problemställningar, som är av 
mera allmänt intresse. — Presentationen i det följande är ett för
sök alt konkretisera dessa. Fig. 1—2. 

Fågeln, en örn med heraldiskt utbredda vingar, är uppdriven 
i en tämligen tjock guldplåt och har en viss plasticitet. Huvudet 
samt ving- och stjärtpennorna är mjukt, plastiskt tecknade, och 
allt övrigt är täckt av filigran. Klorna •— endast ena fölen åter
står — består av korta, böjda guldtrådar med rund genomskär
ning, som är instuckna i hål vid övergången mellan bål och stjärt. 
Mitt på bröstet samt mitt på vardera vingen är en infattning för 
en sten. Baksidan är täckt av glest placerade ringar av pålödda 
guldtrådar. På vingarnas baksida finnas såväl upptill som nedtill 
pålödda öglor, så även på hals och stjärt. Från fyra av dessa 
öglor utgå fortfarande kedjestumpar, vilka klart ge besked om att 

1 Statens historiska museum, inv. 7004. 
2 Se O. Montelius, Vår forntid, Stockholm 1919, s. 253 och fig. 219. S. Cur

man, Objets d'art d'origine suédoise (Musée historique de 1'Etat, Exposition 
spéciale), Stockholm 1933. 
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örnen utgjort ett mellanled i en tredelad praktkedja av guld. ör 
nen är 3,7 cm hög och 3,2 cm bred mellan vingarna. 

Studerar man den nu något närmare, finner man att främre 
delen av huvudet, nedre delen av vingarna samt stjärten är 
"bara". Ving- och stjärtpennor är antydda i guldplåten genom eu, 
icke alltför djup, men stramt hållen veckning, och näbbparliel 
har mjukt framhävda plastiska detaljer. Bålens och vingarnas 
fjäderskrud anges genom V-formigt pålödda filigrantrådar, vilka 
ha mjukt rektangulär genomskärning och är högkantställda. V-na 
är olika stora beroende på var de är placerade. Störst är de mitt 
på bålen, minst på huvudet. De är dessutom fyllda med guldkorn 
lill ett växlande anlal, och av växlande storlek. En rad av något 
större guldkorn går tvärs över vingarna strax intill övergången 
till deras släta partier. 

Infattningarna är höga med inåtböjda kanter. Den runda In
fattningen i mitten har en blå, opak, kabochongslipad sten, de 
droppformiga infattningarna på vingarna är tomma. Även ett av 
örnens ögon har en tom infattning, och märkligt nog är det ögat 
på baksidan. Som framgår av fig. är plasticiteten här något kraf
tigare genomförd, och huvudet har falt en viss volym. Även fili-
granbeläggningen sträcker sig över hjässan in på baksidan, ögat 
på framsidan antydes endast med en ring av pålödd guldtråd av 
samma slag som V-na. Även de på baksidan pålödda ringarna är 
gjorda av samma slags band. 

Försöker man bilda sig en helhetsuppfattning om den lilla få
geln, får man knappast intrycket att den representerar någon di
rekt fulländad konst. Den saknar något av det på samma gång 
koncisa och utsökta, som brukar utmärka den finare guldsmeds-
konsten, men å andra sidan har den något friskt och ursprungligt 
över sig, som ger den elt värde av annan art. 

Den, som vill placera guldörnen i tid och miljö, stöter på många 
och stora vanskligheten Montelius tolkade den med rätta som en 
främling i nordisk miljö och placerade den bland material från 
folkvandringstiden. På den tidigare nämnda utställningen datera
des den lill senromersk lid. Men varken Montelius eller Janse (?) 
(i utslällningsbroschyren) lämnade någon motivering. Helt ulan 
möjligheter är man emellertid inte till någol säkrare slutsatser. 
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Fig. 1. Orn uv guld från Bosjö Kloster, Skåne. 
— Gold eagle from Bosjö Kloster. 

Man kan till atl börja med betrakta en liten detalj, som visser
ligen är obetydlig, men ändå karakteristisk, nämligen den strikta 
raden av guldkorn, som går tvärs över vingarna. Man behöver 
inte söka länge, förrän man finner atl denna speciella detalj hör 
hemma i en alldeles bestämd miljö, nämligen inom sassanidiska, 
persiska och byzantinska konstkretsar. Där finner man motivet 
i oändlighet upprepat på fabeldjur som hippokamper och sen-
murver, på örnar, påfåglar och ankor, i textil och metall, i sten 
och trä. Man finner motivet på sassanidiska silverkärl från 400— 
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Pig. 2. örn av guld frän Bosjö Kloster. — 
Gold eaglc from Bosjö Kloster. 

500-talen e. Kr. och pä sidenvävnader frän samma tid.3 Som 

exempel kan nämnas en silverkanna i Eremitaget, Leningrad, 

3 Exemplen är otaliga; att räkna upp dem och att ge litteraluranvisningar 
måste därför anses uteslutet. I alla handböcker rörande orientaliska och by
zantinska textilier är de flitigt avbildade, och samma är förhållandet rörande 
litteratur om arkitektur och metallkonst. För läsaren torde del vara fullt 
tillräckligt med de här meddelade exemplen. 
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med bl. a. en ståtlig gam inom ett medaljongfält, eller en siden
vävnad från Antinoe med en hippokamp.4 Fig. 3—4. 

Men motivet lever vidare inom samma miljö, och det återkom
mer utan större förändringar långt fram i medeltiden. Till de 
tidigare exponenterna hör ännu det vackra silverfatet med Alexan
ders himmelsfärd i Eremitaget, Leningrad, men till 1000-talet eller 
1100-talet får man dalera den kejserliga örnen på en sidenvävnad 
i katedralen i Brixen.5 Fig. 5—6. 

Den pärlade randen på vingen är med andra ord en seglivad 
företeelse, som trots allt har en väsentlig fördel. Den tycks vara 
tämligen miljöbunden, och förekommer den någon gång utanför 
de sassanidiska och byzantinska konstkrelsarna, kan man nog 
räkna med inspiration från dessa. 

Även vår lilla guldörn från Bosjö Kloster skulle sålunda till
höra denna miljö, men dels är ju detta en tämligen vittsvävande 
bestämning, dels svävar man likväl i okunnighet om dess när
mare datering. 

Vi ska då försöka en annan uppslagsända. Som framgår av val-
beskrivning och fig. har guldsmeden givit baksidan en gles ut
smyckning med pålödda filigranringar. Delta för alt kedjans bä
rare eller betraktare inte skulle generas av en helt osmyckad bak
sida, om kedjan skulle råka vändas. Han har satt dit ringarna på 
elt enkelt och konstlöst sätt, och man kan säkert förutsätta, att 
han har gjort det rent slentrianmässigt. Det överraskande är nu 
alt medan det nyss behandlade pärlbårdmotivet synes vara miljö-
bundet, så förefaller det som om baksidans ringfiligran skulle 
vara ganska tidsbunden. 

Den europeiska filigrankonsten upplevde under 500- och 600-
talen e. Kr. en högkonjunktur, som bröt alla gränser och blev ett 
internationellt formspråk. Filigran användes som utsmycknings-
medel i byzantinska konstkretsar, hos goter och langobarder, hos 

4 K. Erdmann, Die Kunst Irans zur Zeil der Sasaniden, Berlin 1943. Abb. 
79. — Jfr även hos samme förf. Abb. 44, 71, 74, 77, 82 och 96. — O. v. 
Falke, Decoralive silks, London 1936, Fig. 24. Jfr även hos samme förf. bl. a. 
Fig. 18, 67, 70, 71. 

5 C. Trever, Nouveaux plats Sasanides de 1,'Ermitage, Moskva 1937, Pl. III. 
— R. Jaques—E. Flemming, Encyklopedia of textiles, New York—Tubingen 
1958, Pl. 30 :2 . 
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Fig. 3. Sassanidisk silverkanna. Ere
mitaget, Leningrad. Efter Erdmann. 
— Sasanian silver vessel, Hermitagc 

Museum. 

bajuvarer och franker, hos anglo-saxare och nordbor. Märkligt 
nog var även de enskilda elementen, molivförrådet, i stort sett 
detsamma inom alla dessa områden. Där är bl. a. ringfiligran ett 
stående motiv, som förekommer överallt, på runda merovingiska 
och langobardiska guldfibulor, på nordiska dräktspännen o. s. v. 
Man kunde räkna upp många och vitt spridda föremålskatego
rier.0 

Kan guldörnen sålunda höra hemma i denna tid, och inom vil
ken av alla de angivna konstkretsarna skulle den i så fall inord
nas! — Innan vi gå närmare in på den frägan, måste vi emellertid 
göra en kontrollöversyn rörande den eventuella förekomsten av 
ringfiligran även under andra epoker. 

Det visar sig då att ringfiligran efter högkonjunkturen under 
500- och 600-talen blir tämligen sällsynt utan att dock helt för-

6 Även i detta fall äro exemplen så utomordentligt talrika alt det bör vara 
tillräckligt med en enkel hänvisning till den vanligaste handboksli l teraturen. 
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Fig. 4. Sassanidisk sidenvävnad från Antinoé. 
Efter von Falke. — Sasanian silk. 

svinna. I Norden och på de brittiska öarna uppenbarar den sig 
på vikingatida filigranarbeten, och man kan återfinna dessa fili
granringar även i kontinentala sammanhang.7 Anmärkningsvärd 
är bl. a. utsmyckningen av den mindre örnfibulan i den bekanta 
Giselaskatten från Mainz.8 Fig. 7. Filigranringarna uppträda där 
parvis mellan de infattade stenarna på omramningskransen. Man 
har elt intryck av att de utgöra elt förenklat återgivande av de 
spiralupprullade filigrangrenarna på den större och finare örn
fibulan i samma skatt.9 Anmärkningsvärt är även att två andra 
guldsmycken, som även de är påträffade i Mainz och tillhöra 
samma verkstadskrets som Giselaklenoderna, rent av ha sina 
baksidor utsmyckade med filigranringar, dock knappast som yt
täckande, utan endast som supplerande dekor.10 Helt yttäckande 
rankdekor i filigran har baksidan av halskedjans guldsköld.11 

Det förtjänar kanske påpekas att man på ytterligare ett ställe 
i Mainz funnit ett guldsmycke, som av Otto von Falke hänföres 

7 Se exempel hos W. Holmquist, The Syllöda Silver Pin, Suomen Museo 
1959, Fig. 3, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21. 

8 Otto v. Falke, Der Mainzcr Goldschmuck der Kaiserin Gisela, Berlin 1913, 
Taf. IV. 

» Jfr von Falke a. a. Abb. 11. 
10 Se von Falke a. a. Abb. 24. 
11 Se von Falke a. a. Abb. 1. Jfr även Taf. IV: 5. 
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fe 

Fio. 5—6". 5. Sassanldiskt silverfat, Eremitaget, Leningrad. Efter Trever. 
6. Byzantinsk sidenvävnad från katedralen i Brlxen. Efter Jaques—Fleming. 
— 5. Sasanian silver dish, Hermitage Museum. 6. Byzantine silk from Brlxen 

cathédral. 

till samma verkstadstradition, även om det uppenbarligen är se
nare än de nyssnämnda.12 Det är en guldörn med på vingar och 
bröst infattade stenar. Fig. 8. När därtill kommer att baksidan 
har tre öglor upptill och tre nedtill för anslutande kedjor, är det 
inte utan alt likheten med vår skånska guldörn verkar på sitt 
sätt förbryllande. Det är ju, trots allt, inte helt otänkbart att det 
kan föreligga ett mer eller mindre direkt samband mellan dessa 
två örnar. Vi har kunnat konstalera, att man i Giselasmyckenas 
verkstad under början av 1000-talet använt sig av filigrandekor 
för smyckenas baksidor, till och med ringfiligran som på vår 
egen guldörn. ö rnen utgör för övrigt en framträdande figur i 
själva Giselaskatten och tolkas av von Falke säkerligen med all 
rätt som en kejserlig symbol.13 Den av en mera framskriden stil 
präglade guldörnen från huvudbangården i Mainz, erinrar, som 
redan nämnts, med sina infattade stenar på ett frapperande sätt 
om örnen från Skåne, och man skulle sålunda kunna anknyta 
den senare till den nämnda västtyska konstkretsen. Detta så myc-

12 Se von Falke a. a. Abb. 25. 
13 Se von Falke a. a. s. 12 ff. 
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Fig. 7—8. 7. Den Ulla örnfibulan ur Gizelaskatten. Efter von Falke. 8. Guldörn 
från huvudbangdrden, Mainz. Efter von Falke. — 7. The small eaglc brooch 

from the Gizela treature. 8. Gold eagle from the Central Station, Mainz. 

ket hellre som benediktinerna i Bosjöklosler och kanske i ännu 
högre grad kyrkan i det närbelägna Lund haft ytterst livliga kul
turella kontakter med dessa delar av Västeuropa. Men allt delta 
till trots tvivlar man starkt på alt den skånska guldörnen hör 
hemma i denna miljö. Det är inte bara det, att den saknar de spe
ciella karaktärsdrag, särskilt beträffande sljärtparliels utform
ning, som von Falke menar vara typiska för västliga örnfram-
slällningar. Guldörnen från huvudbangården i Mainz avviker dess
utom i hela sin formgivning med de högt uppdragna, heraldiskt 
avrundade vingarna avsevärt ifrån den skånska. Slutligen är jäm
förelsematerialet inom 1000-talets och 1100-laIels konst ännu allt
för knappt, för alt man tillsvidare skulle våga binda sig vid denna 
lid annat än som ett eventuellt tänkbart alternativ. 

Det förefaller i alla avseenden rimligast och naturligast att 
man går till den tid, då alla de slilelcmcnl, som utmärker den 
skånska guldörnen, verkligen synas ha haft en högkonjunktur, 
nämligen 500- och OOO-talen c. Kr. Under denna tid är, som 
nämnt, ringfiligran som allra allmännast förekommande, och ila 
ha vi även inom vissa konstkretsar den karaktäristiska vingteck-
ning, som även utmärker Skåneörnen. Då är det även — som 
strax skall visas — örnbildernas tid framför alla andra. 
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Fig. 9. Guldörn från Sibirien, Eremitaget, Le
ningrad. Efter Bice. — Gold eagle from Siberia, 

Hcrmitage Museum. 

I alla lider ha människorna lagt märke till och beundrat ör
nens styrka och stolta flykt, dess fria och osårbara suveränitet 
högt ovanför världens övriga vimmel. Ej att undra på att örnen 
blev världsliga och gudomliga härskares självklara symbol, en 
maktens sinnebild i tro och kult, etl segerns tecken för de käm
pande härarna bland perser och romare o. s. v. I konsten blev 
örnen ett ständigt återkommande motiv alltifrån de förklassiska 
kulturerna till senare tiders heraldiska bildframslällningar. 

I vårt speciella sammanhang kan det vara av intresse att hän
visa till örnbilderna inom den skytiska konsten, som uppenbar
ligen stå i ett mer eller mindre direkt samband med de framställ
ningar, som vi här framför allt önska anknyta till. De bekanta 
skytiska guldörnarna frän Sibirien, som numera förvaras i Ercini-
taget i Leningrad, kunna tagas som typiska exempel.14 Fig. 9. De 
är naturligtvis ytterst avlägset befryndade med den skånska ör
nen, men redan här märker man i teckningen av vingar och 

14 Se /. Tolstoy—Kondakov, Busskija Drevnosti. Petersburg 1889. III, fig. 
41—44. Jfr Tamara T. Rice, The Scythians, London 1957, Pl. 46. 

89 



W I L H E L M H O L M Q V I S T 

bröst en påtaglig likhet. I ena fallet är det celler avsedda för 
polycroma inläggningar, i det andra fallet filigran, men själva den 
konstnärliga grundinställningen synes vara densamma. Många 
flera liknande exempel skulle kunna nämnas inom skytisk och 
iransk konst från 6.—4. århundradena före Kristi födelse. Mera 
direkt påtagliga bli emellertid överensstämmelserna först på ett 
senare stadium, och därvid kan det berömda gulddiademet från 
Novocerkask tjäna som exempel.15 Det betraktas ju som ett skyto-
sarmatiskt arbele och brukar med rätt eller orätt dateras till 
andra eller tredje århundradet e. Kr. På detta praktfulla arbete 
finner man emellertid örnfigurer placerade mellan de stora in
lagda stenarna, och steninläggningar ha även själva örnfigurerna, 
en på vardera vingen och en på bröstet. Fig. 10. örnfigurerna 
äro sedda rakt framifrån med vingarna något utslagna. Ganska 
närstående synas ett par örnfibulor vara, som påträffats i Kum-
bulta, Kaukasus.10 Båda ha på vingarna stora, droppformiga ste
nar, och även deras stjärtpartier har en inlagd sten. För övrigt 
är de dekorerade med guldfiligran respektive granulation. Tids
skillnaden mellan dessa örnar och gulddiademet från Novocer
kask kan inte vara särdeles stor. 

Från Kaukasus stammar även en numera försvunnen guldörn, 
som tillhört Museum fur Kunst und Gewerbe i Hamburg.17 Fig. 11. 
Den ansluter till de nyssnämnda och har på bröst och stjärt lik
som på vardera vingen en stor droppformig sten. Infattningarna 
liksom ytlerkonturen är omgivna av guldfiligran, och märkligt 
nog har den till och med typisk ringfiligran på halsen och fili
granringar även på stjärten och vid övergången till vingarna. Det 
förefaller även som om denna örn liksom en av örnarna från 
Kumbulta, skulle ha infattade stenar som ögon, och därmed skulle 
likheten med den skånska örnen verkligen bli högst påfallande. 
I varje fall synes det vara helt uppenbart, att vi här börjar närma 

15 Se E. H. Minns, Scythians and Greeks, Oxford 1913, s. 233 ff.; M . l . R o s -
tovtzeff, Iranians and Greeks in South Bussia, Oxford 1922, s. 135, Pl. 26; 
J. Werner, Beiträge zur Arcbäologie des Attila-Beiches, Munchen 1956, s. 66 ff., 
Taf. 3 2 : 1 . G-Thiry, Die Vogelfibeln der germanischen Völkerwanderungszeit, 
Bonn 1939, s. 15 f., Taf. 1:D. 

18 Se Thiry a. a. Taf. 1: G—H samt s. 16. 
17 Jfr Thiry a. a. Taf. 1;E. — Jag tackar ledningen för museet i Hamburg 

för originalfotografier av detta föremål. 
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Ftg, 10. Gulddiadem från Novocerkask. Efter Rostovlzeff. Gold diadem. 

oss ett fastare underlag för den komparativa analysen. Hur Ham
burgörnen skall dateras kan trots allt vara en besvärlig fråga, 
men den nära anslutningen till Novocerkask och Kumbulta gör 
att den inte kan vara alltför sen. 400-talet e. Kr. bör väl inle anses 
vara helt felaktigt.18 

Men låt oss nämna ytterligare ett par exempel. I Metropolitan 
museum befinner sig ett egenartat guldföremål med en fronlalt 
stående örn innesluten i en cirkelbård med infattade, plana ste
nar.19 Även själva örnfiguren har dels på vingarna, dels på bröstet 

18 De små filigranringarna pä halsen, liksom över huvud taget även den 
övriga filigrandekoren, synes mig mera ansluta till den under 400- och 500-
talen gängse. Jfr dock Tolstoy—Kondakov a. a. II, fig. 140. 

18 Se M.Conway i Proc. of the soc. of Ant. 1916, s. 11; H.Kiihn, Ein 
skytho-sarmatischer Adler, Ipek 1941—1942. s. 266, Taf. 99: 7; dens.. Die 
Kunst Alt-Europas, Stuttgart 1954, Taf. 152 b. 
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och mol benen inlagda stenar. Bröslstencn är hjärtformig, ving-
stenarna mera droppformiga, medan bårdens stenar äro på ell 
karakläristiskt sätt nagelformiga, vilket inte är ovanligt inom 
skytisk konst. Enligt uppgift skall denna örnfigur vara funnen i 
Sydryssland. Den är behandlad såväl av Conway som av Kiihn, 
och den daleras av båda efter jämförelse med bl. a. Novocerkask 
till 200-talet e. Kr. Killin kallar den skyto-sarmatisk, medan Con
way nöjer sig med beteckningen skytisk. I och för sig är det 
kanske inte helt uteslutet, att den verkligen är äkta skytisk och 
snarast bör förskriva sig från tiden före Kristi födelse, men då 
jag inte haft tillfälle att studera originalet, vågar jag inte uttala 
mig närmare på denna punkt. Det må emellertid förhålla sig hur 
som helst med den saken; den nämnda guldörnen kan under alla 
förhållanden räknas som en av den skånska örnens mer eller 
mindre direkta föregångare. 

I sin presentation av guldörnen i Metropolitan gör Conway en 
direkt jämförelse med den skånska, och han menar, att de kunna 
vara ungefär samtida. Men, säger han, medan Metropolitanörncn 
är skytisk till hela sin art, är den svenska senromersk. Den förra 
är kanske något äldre, eventuellt 100-lalet e. Kr., men kanske 
båda snarare äro från 200-talet. Conway har vid denna slutled
ning knappast tagit tillbörlig hänsyn till de ålderdomliga stildrag, 
som trots allt synas utmärka Melropolitanörnen, och de relativt 
sena — exempelvis teckningen på vingarna — som karaktärisera 
den svenska. 

De i sitt slag praktfullaste guldörnarna finner man i den be
römda skatten från Petroassa, som enligt allmän uppfattning är 
nedlagd omkring mitten av 300-talet e. Kr.20 I sin rika polykroma 
utsmyckning visa dessa örnar inga slörre likheter med den 
svenska, men å andra sidan synas de vara sprungna ur samma 
stam. Samma orientaliska traditioner återspeglas på båda hållen, 
de som vi här ha exemplifierat med de skytiska örnarna, de från 
Novocerkask, Kumbulta, Hamburgörnen m.fl. I denna serie skulle 
man säkerl kunna inordna en mångfald andra exempel, men jag 
inskränker mig här till att endast nämna ytterligare ett, som synes 

20 A. Odobesco, Le trésor de Pelrossa, Paris 1900. Se även E. Dunareanu— 
Vulpc, Tezaurele anlice, Studii asupra tezaurului restituit de U. B. S. S., Bu
karest 1958, Fig. 8—9. 
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Fig. 11—12. 11. Guldörn från Kaukasus. Foto Mus. f. Kunst u. Gewerbe, Ham
burg. 12. Guldörn från obekant fyndort. Foto Benaki Museum, Aten. — 
/ / . Gold eagle from the Caucasus. 12. Gold eagle, place of discovery unknown. 

stå den svenska örnen ganska nära, nämligen en örn som för
varas på Museum Benaki i Aten och som i Segalls katalog daleras 
lill äldre byzantinsk tid.21 Fig. 12. Den har på vardera vingen 
samt på stjärtpartiet en inlagd sten. Om daleringen kan hållas 
för sannolik — och det finns väl knappast någon anledning att 
resa alltför kraftiga invändningar — får denna guldörn genast 
en ganska stor betydelse. Dess stilprägel är nämligen varken sky-
lisk, sarmalisk eller germansk utan snarare senantik eller byzan
tinsk. Därmed är den inte blott till tiden utan även till miljön 
placerad inom elt konslområde, där flera av de stildrag, som i det 
föregående framhävts beträffande den svenska örnen, visat sig 
höra hemma. 

Men inte nog därmed. Det torde vara helt uppenbart, atl det 
just iir från de skytiska och skylo-sarmatiska örnfigurcrna, som 
den europeiska konsten under folkvandringslid stimuleras lill en 
så rik användning av just detta motiv, ö rnarna på diademet Iran 

21 Se B. Segall, Katalog der Goldschmiede-Arbeilcn, Museum Benaki, Allién 
1938, nr 268. 
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Novocerkask och de i Kaukasus påträffade örnfibulorna utgöra i 
detta fall värdefulla exempel. Med örnfibulorna från Petroassa 
börjar så den mäktiga utveckling, som framför allt manifesteras 
i de polykroma öst- och västgotiska örnfibulorna med i huvudsak 
samma grundform som våra här behandlade, men som inom öv
riga germanska områden även finner en annan utgestaltning.22 

över huvud taget kan man säga, att 400- och 500-talen framstår 
som örnbildernas egen förlovade tid, bildande ett markant inslag 
framför allt i den germanska konsten i Italien, Spanien och 
Frankrike. 

Det är inom dessa områden, som vi även ha den tälaste ut
bredningen av samtida ringfiligran, vilket i vårt speciella sam
manhang måste tillmätas en stor betydelse. 

Mot bakgrunden av det sagda kan del vara på tiden att återgå 
lill den svenska guldörnen. Det förefaller uppenbart att den inte 
kan vara etl germanskt arbete. En jämförelse med de germanska 
örnfibulorna är tillräckligt upplysande på den punkten. Däremot 
synes sambandet dels med Hamburgörncn, dels med Benakiörnen 
vara ganska klart. Man kan observera, att båda dessa fynd 
slamma från Östeuropa, det ena från Kaukasus, det andra från 
Balkan, och de är sinsemellan tämligen olika. Hamburgörnen bi
behåller ännu en skyto-sarmatisk prägel, men har detaljer, som 
av allt att döma tillhöra elt något senare skede. Om den är hiin-
nisk eller sassanidisk är väl svårt att säga. Benakiörnen däremot 
verkar mera direkt senantik eller låt oss säga byzantinsk såväl i 
den allmänna formgivningen som i detaljerna. Av de två örnar, 
som stå den svenska närmast, skulle sålunda den ena eventuellt 
vara sassanidisk, den andra byzantinsk. Det kan då inte vara en 
ren slump, att den svenska guldörnen har en teckning på vingar
na, som uteslutande tycks vara förbehållen just sassanidiska och 
byzantinska konstkrelsar. Lägger man lill della att den är för
sedd med guldkedjor av en art, som är vanliga i östeuropeisk 
gtildsmedskonst särskilt under 400- och 500-talen e. Kr., så torde 
man så långt det nu är möjligt ha kommit den svenska örnens 
härkomst på spåren. Naturligtvis frågar man sig i alla fall, vilket 

22 Börande de germanska örnfibulorna se framför allt Thiry a. a. s. l i f f . 
Jfr även H. Kuhn, Die grossen Adlerfibeln der Völkerwanderungszeit, Ipek 
1940, s. 126 ff. samt / . Werner a. a. s. 79 ff. 
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man nu skall välja, sassanidiskt eller byzantinskt. Därav föredrar 
jag personligen det byzantinska, och jag går rent av så långt, att 
jag till och med kan tänka mig en kristen verkstad i Italien som 
tillverkare. Som datering föreslås 500-talet e. Kr., även om det 
inle får anses helt uteslutet att örnen kan vara något tidigare 
eller kanske rent av något senare. 

Hur guldörnen kan ha hamnat i den skånska åkerjorden är en 
annan fråga, som väl aldrig kommer att få sin lösning. Vi ha 
ont om svenska jordfynd med ursprungsbeteckningen Sydost
europa eller Medelhavsområdef, särskilt från den tid, varom här 
iir fråga. Man kan emellertid bl. a. hänvisa till den strida ström
men av guldsolidi, som utgör ett markant inslag i de svenska 
utlandsförbindelserna under denna tid. Med präglingsorter i Ita
lien, Ungern och Konstantinopel beteckna de i själva verket en 
byzantinsk guldimport, varav även örnen kan ha utgjort en del.23 

23 Se bl. a. J . Werner, Zu den auf Oland und Gotland gefundenen byzan
tinischen Goldmiinzen, Fornvännen 1949 jämte där anförd litteratur. 

SUMMARY 

W. Holmqvist: A foreign bird 

A small filigree-decorafed gold eagle which comprised the middle link of 
a three-part chain has been found in the parish of Bosjö-Kloster, Skåne. Spe
cial distinguishing features of il are the granulated square borders on the 
wings, which can be regarded as characterislically Sasanian or Byzantine and 
the ring filigree work on lhe back which has been populär during different 
epochs. Alternatively, it is suggested that the gold eagle can belong to the 
school of craftsmen that flourished in Mainz during the l l t h Century and 
of which the Gisela Treasure, among other works, is representative. Many of 
the specific characterislics could derive from there and, above all, reference 
could be made to lhe lively cultural links belween Skåne and Western Ger
many that existed during the early Middle Ages, during which period the 
gold eagle could have ended up in the ground. 

However, at present it seems that this allernalive is the less likely one and 
that, in reality, the gold eagle belongs to an older and more primitive 
environment. Pictures of eagles dating from the 5th, 6th and 7th Centuries 
are very common, above all in Sasanian and Byzantine art, but also in 
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Germanic art from Southern Europé. One can trace a development here which 
started long before Christian time. In particular, there is reason to take note 
of the Scythian representations of eagles which, as far as one can judge, also 
influenced the Gothic peoples of South-Eastern Europé via the Sarmathian 
Black Sea art (Novocerkask). The eagle brooches in the find at Petroassa and 
the Gothic eagle brooches are examples of this. The gold e%gle from Skåne 
differs from the Gothic ones, but it has, nevertheless, so much in common 
wilh the environment in which these were made that the only possible con-
clusion seems to be that it was made in a Byzantine workshop in which all 
the factors of the time that influenced style were to be found. Accordingly, a 
dating to the 6th Century—perhaps somewhat earlier or låter—would be quite 
acceptable. It was during just this period that the Nordic countries were 
blessed with an abundant inflow of foreign gold. There are, above all, the 
Byzantine gold coins, most of which were struck in Constantinople or in 
Hungarian or Italian mints. The gold eagle from Skåne seems to fil parti
cularly well in such a connection, even if it is not possible to indicate more 
precisely the district in which it was made. 
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