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DEN NORDISKA SFINXEN 

Av Wilhelm Holmqvist 

Men dette underlige krydsningsdyr, 

denne bytting, på en gäng lövc og kvindc, — 

har jeg også ham fra et even ty r? 

Eller har jeg ham fra et virkeligt minde? 

(Ur Ibsens Pcer Gynl) 

Många är de, som under tidernas lopp i likhet med Pcer Gynt 
stått undrande inför den stora sfinxen i Gizeh. Man har forskat 
och frågat, och svaren ha blivit just så brokiga och sammansatta 
som det anstår världens gåtfullaste monument. Inte för intet har 
sfinxen i den grekiska sagan förknippats med framställandet 
och lösandet av gåtor i tvekamper med livet som insats. 

I allmänhet menar man att dessa demonvarelscr med lejon
kropp och människohuvud skulle ha ett egyptiskt ursprung. 

Sfinxernas monumentala placering vid processionsgator, tem-
peluppfarter o. s. v. skulle hänga samman med deras betydelse 
som väktare över templet. Och när de ibland låna en faraos 
anletsdrag, menar man, att de symbolisera farao, konungen och 
guden, som skyddar sitt land emot allt ont. 

Från Egypten synes sfinxen blivit spridd inom andra områden, 
hot hettiter och assyrier m. fl., inom den egeiska kulturkretsen, 
i Grekland och i Italien, och självfallet har betydelsen kommit 
att skifta hos olika folk och under olika tider. Skiftningarna ha 
i själva verket blivit så mångahanda, de lokala stildragen, de 
litterära uppgifterna, de moderna tolkningsförsöken så växlande, 
alt sfinxen, som enligt sagan själv var en mästare i alt gissa och 
framställa gåtor, blivit en gåta för forskningen. 

Vill man söka efter framställningar i konsten av dessa demon-
varelser, skall man naturligtvis i främsta hand gå till de för-
klassiska kulturländerna, Egypten och Främre Orienten. Men 
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Fig. I. Sfinxfrumslällningur ]iå ett nu Gullehus-
hornen (Efter Ringbom), Sphinx representa
tions on one of lhe Gnllehns horns. 

även i den grekiska konsten förekommer sfinxen allmänt både i 
monumcntalskulptur och i småkonst. Den försvinner dock mer 
och mer, och i den romerska konsten är den redan en sällsynt 
företeelse.1 

1 Docent O. Vessberg har omtalat för mig att sfinxen ännu på kejsar 
Augustus tid inte synes ha varit alltför ovanlig. Själv har sälunda denne 
kejsare haft cn sfinx i sitt sigill. — I Forrers reallexikon (Stuttgart 1907) 
avbildas på Taf. 176:3 en romersk phalera med två bevingade sfinxer 
vilka stå mitt emot varandra och ha samma huvud. — På keltiska mynt 
finner man ej alltför sällan sfinxen i form av en häst med kejsarhuvud i 
profil. Se Forrer i Eberts Beallexikon VI, 1926, s. 305 f., Tf. 88, 6 och 89, 
7—8. 
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Pig. 2. Detalj av guldhalskragen från Ålleberg, Västergötland, med bl. a. 
sf inxframstäl lningar. — Detail of the gold collar from Ålleberg, Västergöt' 

lund, with sphinx figures, ninong other things. 

Så mycket märkligare är det därför att återfinna sfinxen under 
500-talet c. Kr. och därtill i nordisk miljö. Märkliga äro även de 
sammanhang, i vilka man finner den, och nedanstående rader 
skola ägnas denna fräga. 

Den första sfinx i nordisk konst, som jag känner till, åter
finner man på elt av de bekanta men sedan länge försvunna 
guldhornen (lig. 1) från Gallehus i Danmark. På det runlösa 
hornet uppenbarar den sig i inte mindre än fyra olika samman
hang. I tre scener sitter den mellan två mäiiiiiskoliguier, och i 
en fjärde scen står den på en fisk. På en av Ireligurscenei na 
svävar ett klot mellan sfinxen och den ena människofiguren, på 
en annan synes ett stegliknandc föremål på samma plats, och 
sfinxen är där bunden med ett koppel vid den bakom honom 
sittande mannen. På den fjärde scenen stå två män och hålla 
ett spelbräde eller en ram emellan sig. Under spelbrädet sitter 
en liten sfinx. Del är även möjligt fast trots allt inte helt sanno
likt att sfinxen uppträder på ännu en femte scen på samma horn, 
nämligen som ryttare. Denne har samma karakteristiska huvud 
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Fig. li. Sfinxframställningar pä guldhalskra-
gen från Ålleberg, Västergötland. Sphlnx 
representations on the gold collar from Ålle
berg, Västergötland. 

som de andra sfinxerna, vilket tydligt skiljer sig ifrån de ined
agerande människofigurernas huvuden. Ä andra sidan äro sådana 
starkt uppåtvända huvuden kända från andra ungefär samtida 
nordiska sammanhang, och i dessa fall sitta de ulan skymlen 
av tvekan på människofigurer. Kanhända huvudformen har något 
att göra med bildens symboliska innebörd, men därmed tangera 
vi ett område, som lill väsentliga delar är oss förborgat, och låt 
oss därför lämna delta. 

I en idérik artikel om Gallehushornens bilder kommer Lars-
Ivar Ringbom med den roliga förklaringen, atl de nämnda fyr-
fotadjuren med människohuvuden skulle vara apor, som upp
träda tillsammans med gycklare vid en karneval, en marknads
fest el. dyl.' De skäl, han anför, och de paralleller, han lämnar, 
skulle kanske ha ansetts som tillräckliga bevis, om inte denna 
märkvärdiga demonmänniska även uppträdde på andra nordiska 
fornsaker där apteorin knappast kan anses bärkraftig, men där 
tanken på att den avbildade varelsen närmast bör föreställa en 
sfinx, blir mera sannolik. 

- L.-I. Ringbom, Gallehushornens bilder. Hyllningsskrift t i l lägnad Bolf 
Pipping, Acta Acadcmiae Aboensis, Äbo 1949, s. 20 ff. — Oxenstierna venti
lerar inte Ringboms tolkning i sin behandling av bilderna, och han gör inte 
heller något eget tolkningsförsök, som omfat tar hela den ifrågavarande 
sviten. Se Eric Oxenstierna, Die Goldhörner von Gallehus, Kiel—Wolfcn-
buttel—Mainz 1956, s. 72 f. 
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Pig. i. Människofigurer pä guldhalskra-
gen från Ålleberg, Västergötland. Hu
man figures on Ihr gold collar from 
Ålleberg, Västergötland. 

Nästa sammanhang, där tlc-n nordiska sfinxen dyker upp, är 
på den treringade guldlialskragen från Ålleberg (fig. 2—3) i 
Västergötland. Förvånansvärt är bara, alt man hittills så till den 
grad ringaktat dess existens, alt den över huvud taget knappast 
finns omnämnd i litteraturen. Emellertid finns denna krypande 
demonvarelse där, säkrast igenkänd pä huvudets utformning, 
vilken exakt överensstämmer med de stående människofigurernas 
huvuden. Man kunde inskränka sig till elt sådant konstaterande, 
att man har med ett människodjur, en sfinx, att göra, men hur 
lockande är det inte att gå vidare. 

Se på de små människofigurerna (fig. 4) på den treringade 
halskragen. De stå på ett högst egenartat salt med krökta knän 
och med näsan i vädret. — Ingen normal attityd. — Men om 
man däremot föreställer sig att figuren återger en dansande 
hednapräst, en fornnordisk fågelskådarc, då får figuren genast 
mening. Man finner honom därvid återgiven i det extatiska ögon
blick, då guden genom honom överbringade svaret på den för
samlade menighetens frågor. Och varför skulle man inte få tolka 
figuren på della sälll Tanken vinner onekligen etl avsevärt stöd 
genom bildframställningarna på åtskilliga av våra s.k. B-brak
teater (fig. 5).3 På dessa ser man ofta en människofigur med 
starkt uppåtvänt huvud, ett huvud av alldeles samma slag som 
på guldhalskragen. Och figuren återges dansande, man vore 
nästan frestad att säga hoppande eller görande voller, så ut
präglad är attityden, och även på denna punkt råder sålunda 
stor överensstämmelse. Nu är det väl ganska otroligt att dessa 

3 Se bilder av B-brakteater i M. Mackeprang, De nordiske guldbraktcater , 
Aarhus 1952, Pl. 5, 3, 5, 8, 9, 10, 11 och 13. 
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Fig. 5. B-brakteat från Söderby, Uppland. — B-bracb-
tcate from Söderby, Uppland. 

brakteatbilder skulle vara tillkomna genom en konstnärlig nyck 
och sakna varje innehållslig betydelse. I stället torde det väl 
vara så, att de återge något alldeles speciellt, och man kominer 
då knappast fram till något annat än scener sammanhängande 
med nordisk kult. Att danser av olika slag uppfördes vid sam
tida fester framgår bl. a. av bildframställningen på åtminstone 
en av de bekanta Torslundaplålarna, ocli en utpräglad vapen-
dans finnes även återgiven på hjälmen från Sutton Hoo (fig. 6).* 

' Dansbilden pä Sutton Hoo-hjälmen är återgiven hos R . L . S . Brnce-
Milford, The Sutton Hoo ship-burial , Proceedings of the Suffolk Inst. of 
Archaeology 1949. Pl. X. En l iknande dansscen finns pä en hjälm från båt
grav 7 i Valsgärdc, Uppland. — Börande dessa och andra figurframställ-
ningar med vapendanser se framför allt de nya undersökningar, som utförts 
av Karl Hauck, och där hi thörande problem bearbetas i ett större samman
hang. Se A'(ir/ Hauck, Herrschaftszcichen eines Wodanistisehen Königtums, 
Jahrbuch fiir fränkische Landesforschung, 1954, s. 41 ff., dens. Germanische 
Bilddenkmäler des friiheren Mittelalters, Dcutsclie Vieiieljalirsschrift fiir 
Litcratunvisseii ' chafl und Geistesgeschichtc 31, 1957, s. 360 ff. 

230 



I) B X N O R D I S K A S F I N X E N 

Pig. 6. Vapendans, figurscen pä en bronsplatta från Torslunda. 
Öland, Weapon dance, figure scene on a bronze plaque from 

Torslunda, Öland. 

I denna miljö har sålunda vår långväga främling smugit sig 
in. Den var själv elt övernaturligt väsen, en mystisk makt, som 
hörde kulten och sagan till, och man har väl rätt atl förmoda 
alt åtminstone något av bildens ursprungliga betydelse levat kvar 
även här uppe hos oss. 

Än sedan. Sfinxerna på guldhornet från Gallehus och sfinxerna 
på gtildlialskragen från Ålleberg, som så ovänlat dyka upp i 
nordisk miljö, äro kanske ingenting annat än resultatet av en 
sällsam slump, cn konstförfaren nordisk resandes minne av ett 
avlägset land ocli av en egenartad figurframslällning. Kanske en 
forntidens Feer Gynt, som vid hemkomsten har minnet av den 
stora sfinxen så starkt levande i sig, att han själv i konstnärliga 
bilder söker återge vad han sett. De nämnda sfinxerna i nordisk 
konst skulle då kunna betraktas som ett helt isolerat fenomen, 
och del skulle sakna egentlig betydelse. 

231 



W I I. II K 1. M II O I. M O, V 1 S T 

I ig. ',. Detalj au svärd fäste från Snurlemo, 
Nori/e — Detail of sword hill from Snarte
mo. Norwaij. 

Emellertid förhåller del sig inte på det sättet. Aspekten för
ändras onekligen, när man finner, all sådana sfinxliknande de
monvarelser uppträda på en mängd olika nordiska föremål och i 
stora vittsyftande sammanhang. 

På det filigransmyckade guldbeslagel till en svärdskida (fig. 8) 
från Åmdal i Norge ser man i mitten ett ansikte en face med 
kraftigt uppblåsta kinder och i nästan bokstavlig mening strå
lande blick, eftersom ögonen är omgivna av rosenkransar i 
granulation/ Näsan är kluven längs mitten, ocli den kinesiskt 
tunna mustaschen tränger ut genom vardera mungipan. Huvudet 
krönes av en smal filigranoval och på denna stå två rombiska 
öron. Den smala ovalen och romberna ge intryck av krona, lik
som filigranbandet under munnen ger intryck av halskrage, en 
treringad filigrankrage. 

Men ansiktsmasken kan delas i två exakt likadana hälfter, och 
man får då fram två människohuvuden i profil med näsorna 
stötande mot varandra. Och dessa huvuden ha liksom en face-
liuvudet såväl krona som guldhalskrage som tillbehör. Men ej 
nog därmed. Från den krönande ovalen utgår upptill åt vardera 
hållet en filigranstam, som böjer sig och slutar i den filigran-
fyllda frambogen av ett fyrfotadjur. Frambenet sträcker sig 
uppåt i ett knä, och bålen bildas av två nedåtgående filigran-
stammar. Dessa samlas längst ner till djurets likaledes filigran-
prydda gump, och därifrån går elt bakben uppåt och en liten 
tunn svans nedåt. 

* Guldbeslaget frän Åmdal behandlas utförligt av /(. Hougen i Snartemo
funnene, Norske Oldfunn VII, Oslo 1935. 
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Fig. 8. Guldbeslag till svärdskida från Åmdal, Norge. - Gold mounting for 
a sword scabbard from Åmdal. Norway. 

Här ha vi sålunda återigen all göra med den nordiska" sfinxen, 
nu i starkt stiliserad form, men på ett föremål av sådant slag 
att det endast kunnat tillhöra en mycket framstående ägare. 
Säkerligen skulle Peer Gynt blivit lika fundersam inför denna 
sofistikerade uppenbarelse från sitt egot land som inför sfinxen 
i Gizeh. Men han kunde ha funnit även andra norska sfinxer. Etl 
av figurfälten (fig. 7) pa del berömda Snartemosvärdel liar så
lunda ett profilställt människohuvud i anslutning till en djur
kropp, men där finns även på ett annat fält två ganska defor
merade sfinxer med näsorna mot varandra precis som på Åmdal-
beslaget.' - Från Rimestad i Rogaland slammar några press
bleck med en hel serie av de mest utsökta sfinxframställningar 
(fig. 9). ; 

Men även i det svenska materialet finns det många exempel. 

8 B. Hougen a. a. 
T B. Hougen a. a. 
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Fig. 9. Pressbleck med sfinxer från Rimet ta , Norge. 
— Pressed foil with »phinxe» from Rimetta, 

Norway. 

Att ett svärdshjalt (fig. 10) från Sörmland är prytt med en sfinx 
kan man inte laga miste på, även om demonvarelsen i fråga 
vridit på bakkroppen elt halvt varv för all se ännu mera gåtfull 
ut. De båda dryckeshornen (fig. 11 ) från Söderby-Karl ha också 
sfinxer, onaturligt långsträckta och dolskt krypande." Exemplens 
antal skulle kunna utökas ännu mera, men låt oss här till slut 
endast nämna ytterligare ett nämligen från Danmark. I ett hack-
silverfynd från Hardenberg (fig. 12) ingår ett relief spänne med 
två sfinxer på huvudplattan.* Människohuvudet erinrar påfal
lande om profilhuvudena på bl. a. Ämdalbeslaget, och ett omoti
verat öra högst uppe på hjässan förenar sig med tassen på fram
benet lill en huvudbonad av säreget slag, kanske en krona. 

Om alla de här nämnda exemplen gäller alt de i stort sett äro 
samtida. Det är möjligt atl något eller några av dem gå tillbaka 
till en sen del av 400-talet, men eljest tillhöra de 500-talet e. Kr. 
De förekomma för (ivrigt inom en stilmiljö i den nordiska djur
ornamentiken, som tillhör Stil I:s högblomstringsskede, och sär
skilt nära stå de en betydande grupp, som är bärare av påtagliga 
antropomorfa stildrag. 

På Ämdalbeslaget ser man sålunda vid sidan om sfinxerna 
en stående människofigur med profilliuvud av samma slag som 
sfinxerna samt därunder en hand med uppstickande tumme. 
Della senare avser utan tvekan att återge den gest, varmed den 

s W. Holmquist, Dryckeshornen frän Söderby-Karl, Fornvännen 1951, 
s. 33 ff. 

" O. Voss, The Höstentorp silver hoard and its period, Acta Archaeologica 
1954, s. 216. Fig. '28. 
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Fig. Iu. Detalj av svärdshjalt från Vrena, Södermanland. Detail of 
sword hill from Vrena, Södermanland. 

romerske kejsaren hälsade sill folk, den till välsignelse höjda 
handen, »benedictio latina». 

Säkerligen får man tillmäta det förhållandet stor betydelse, 
alt just denna kejsargest återkommer på åtskilliga av våra här 
nämnda exempel. På pressblccken från Rimestad ha flera av 
sfinxerna sitt framben utformat som en människoarm med hand 
och tumme, således kejsargest. En sådan anlropomorfisering 
av sfinxerna i den äldre medelhavskonsten var heller inte ovan
lig. — På dryckeshornen från Söderby-Karl förekommer jämte 
de krypande sfinxerna pressbleck med armar och händer, vilka 
otvivelaktigt återgå på kejsargesten, och på Snarlcmosvärdet 
finner man liknande inslag. 

Till samma stilmiljö, och med utnyttjande av samma kejsar
gest, hör den ornamentik i det anglo-saxiska England, som av 
Kendrick kallats »Hand-and-Helmet Style». Betraktar man när
mare en del tiv exemplen på denna stil, skall man emellertid 
finna, alt det inle enbart och inte alltid är fråga om endast hand 
och »hjälm», utan även här torde sfinxen ha smugit sig in på 
ett eller annat sått. En jämförelse mellan figurerna på ett 
dryckeshorn från Taplovv (fig. 13) och sfinxerna på de ovan 
nämnda pressblecken från Rimestad i Norge är mycket upp-
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Fig. 11. Pressbleck pä dryckeshorn från Siiderby-Kurl. Uppland. — 
Pressed foil on n drinking-horn from Söderby-Karl. Uppland. 

lysande i delta fall. De norska sfinxerna ha »hjälmar» på huvudet 
av nästan samma slag som Taplowdjurens. Sfinxerna på det 
sörmländska svärdshjaltet, på Hardenbergfibulan o. s. v. stå dess
utom Taplowdj uren så nära, att man måste fråga sig om inte 
även de senare i grund och botten ska föreställa sfinxer, om än 
starkare stiliserade än de nordiska. 

Med alla dessa exempel för ögonen kan man knappast komma 
ifrån den tanken alt förlagorna till den anglosaxiska »Hand-and-
Helmet Style» äro alt söka i den nordiska konsten, och framför 
allt är det sfinxerna, som därvid tala sitt tydliga språk. 

Varifrån har man nu hämtat förlagan till denna mystiska 
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<ir\ •• izjiomeé 
Wft Tr. 

Fig. 12. Detalj au silverfibula från 
Hardenberg, Danmark. Detail of 
silver filiula from Hardenberg, Den

mark. 

figur, ty det är väl föga sannolikt, alt den varit någon inhemsk 
nordisk uppfinning: Man skulle väl snarast vänta sig att den i 
likhet med det profilställda kejsarhuvudet och kejsargestus kom
mit från den romerska konsten, men tyvärr har jag inte hittills 
funnit några egentligt samtida exempel på detta håll. Det senaste 
ä r sfinxerna på några pressbleck från Ostropataka, som tillhöra 
tiden fram emot 300 e. Kr. AU dessa äro romerska torde väl 
trots alla antydningar om atl de skulle emanera från okända 
orientaliska konstkretsar vara helt uppenbart.10 Framför allt 
synes detta framgå av deras klassiska formgivning samt inte 
minst av det förhållandet att de åtföljas av skönt bekransade 

10 Avbildade hos J. Werner, Die beiden Zierschciben des Thorsbcrger Moor-
fundes, Berlin 1941. Se även II. Shetelig, Classical impulses in Scandinavian 
a r t from tbc migration period to tbc viking age, Oslo 1949. Fig. 1. 
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klassiska ynglingabyster pä samma pressbleck. De äro för övrigt 
inte helt isolerade inom den romerska »konsten. 

Ett faktum är emellertid att man under något senare epoker 
återfinner sfinxerna företrädesvis i en orientalisk eller östligt 
påverkad miljö. I sassanidisk konst förekomma inte sällan sfinxer 
på textilier, sigill o. s. v., och i den myllrande figurvärlden i den 
märkliga guldskatten från Nagy Szent Miklos ser man hår och 
var även bilden av en krönt sfinx.1' Det är sålunda inte uteslutet 
att sfinxen trots allt överförts lill den nordgermanska konsten via 
någon östlig kulturkrets. Rörande tidpunkten för ett sådant över
tagande skulle man eventuellt kunna hänvisa till hunneriiiva-
sionen, eftersom det nordiska materialet med sfinxer knappast 
kan föras längre tillbaka än lill andra hälften av 400-talet och 
till sin huvudsakliga del låter placera sig lill 500-talet. 

De sammanhang, i vilka den nordiska sfinxen uppenbarar sig, 
är, som vi sett, långt ifrån vardagliga. Etl av guldhornen frau 
Gallehus, cn av de stora guldhalskragarna, det praktfullaste nor
diska svärdet, del finaste svärdslidebeslaget o. s. v., uppräk
ningen ger vid handen, alt vi här rör oss inom det samtida 
Nordens allra förnämsta kretsar, och vi ha anledning förmoda, 
att sfinxen i denna miljö inte varit enbart en ornamentfigur, utan 
alt den haft en reell betydelse. Beträffande sfinxerna på Gallc-
hushomet oeh halskragen från Ålleberg är delta helt uppenbart, 
och det torde gälla även de övriga. Atl de uppträda tillsammans 
med andra symboler såsom kejsargest o. s. v. styrker denna 
tanke och själva profilhuvudet har ofta ett tycke av kejsarens 
profilhuvud med krona eller diadem, som inte kan bero enbart på 
en tillfällighet. Även den orientaliska sfinxen uppträder ju ofta 
som en krönt figur. I Norden och i det anglo-saxiska England 
får diademet på sfinxerna ofta en utformning, som mera liknar 
en hjälm helmclslyle — men hjälm eller krona var helt säkert 
i här ifrågavarande kretsar ungefär liktydiga. 

Hur mycket av sfinxens ursprungliga betydelse som genom 
årtusendena följt med till konstkretsarna vid de nordiska 

" Se bl. a. II. P. L'Orunge, Studies on the iconography of cosmic kingship 
in the ancient world, Oslo 1953, Fig. 20. — .Y. Maurodinov, Le trésor pro to-
bulgare de Nagyszenlmiklös, Archaeologia Hungarica XXIX 1943. 
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Fig. /.'i. Drgekeshornbeslag från Tuplow, England. Drinking-horn 
mounting from Tuplow, England. 

furstahoven kunna vi säkerligen aldri hell argöra. En be
tydelse torde väl dock den nordiska sfinxen ha delat med sina 
äldre stamfader, nämligen den apotropeiska innebörden. Liksom 
den egyptiska sfinxen vaktade över faraos hus och skyddade 
Egyptens land, så skyddade den nordiska sfinxen sin ägare mot 
alla onda makter. Kejsarens bild och hans »benedictio latina», 
skyddade på samma sätt, och de ha sålunda understrukit sfinxens 
egen innebörd, över huvud taget är den tid under vilken dessa 
egenartade demonvarelser skapades i nordisk konst full av sym
boler av liknande art och med samma syfte. 

Men knappast ha vi med denna nära till hands liggande för
klaring lyckats komma med någon definitiv lösning av den nor
diska sfinxens gåta. Den nutida betraktaren står inför denna 
ungefär i samma situation som Peer Gynt i Gizeh, ja, kanske 
rent av härmande attityden hos sfinxen från Hardenberg, vilken 
med tassen på ett förkrympt framben kratsar sig själv i huvudet. 
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SUMMARY 

Wilhelm Holmquist: The Scandinavian Sphinx. 

The fabulous creature, whieh under the name of Sphinx is so w d l known 
from the art of ancient Oriental civilisations, appears to have vanished more 
and more as an artistic motive, from and during Koman t imes. It is there
fore all the more remarkable that this figure suddcnly cmerges in Nordic 
"milieux", as late as during the Sth and Sth centuries A.D. It then makes 
its appearance, but always in an extremely symbolic connection; which leads 
one to suspect that the figure in question had been used not only for its 
ornamental effect, but had, besides, one or another symbolic signification. 
The sphinx motive and its stylistic development links a large number of 
monuments in tbc Scandinavian countries with a charactcristic fcature of 
Anglo-Saxon art of the Sth century, tbc so-called Hand-and-Helmet Style. The 
Scandinavian countries, though, must be considered as being fertile in this 
special field. But where, actually, the suggestion came from, it is more 
difficult to say. Certain indications seem lo point toward the southeast, and 
it should not, in that case, be quite inconceivable that the sphinx had made 
its appearance in North-Germanic art in connection wilh the invasion of 
Europé by the Hunns. 
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