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KONTINENTALA FORSTADIER OCH PARAL
LELLER TILL DEN S. K. NORDISK-

KAROLINGISKA STILEN 
AV 

ANN-SOFI SCHOTTE 

D
en egendomliga djurornamentik, som vid vikingatidens 
början uppträder i Norden, betecknar ett tvärt omslag i 
en smak, som under två århundraden varit rådande i nor
disk konst. Gentemot vendeltidsstilarnas ytmässiga, de

korativa ornamentik, vars estetiska verkan ligger i det eleganta linje
spelet, framträder den nya vikingatidsstilen såsom utpräglat plastisk: 
små groteskt fula, men till att börja med tämligen naturalistiska, fyr
fotadjur, utförda i kraftig relief, som ger livlig ljus- och skuggver-
kan. En ornamentik, vars konstnärliga uttrycksmedel äro så diame
tralt motsatta den yngre Vendelstilens, eller Salins Stil 111:4, som 
möjligt. 

Detta fenomen får väl sin naturligaste förklaring, om man betrak
tar det som ett utslag av ett starkt främmande kulturinflytande. De 
författare, som behandlat ämnet, ha också tolkat det så, ehuru Shete
lig1 hävdar, att smakväxlingen till stor del även berott på leda 
vid Vendelstilarnas alltför långt gående raffinement. 

Sophus Muller, som först behandlat ämnet, och som givit stilen 
iiamnet nordisk-karolingisk, hävdar i sitt bekanta arbete »Dyreorna-
mentiken i Norden»2 dess västeuropeiska ursprung. Ett inflytande 
österifrån anser han ej vara troligt, då stilen skulle förekomma i 
Norden, redan innan vikingatågen österut tagit sin början. Däremot 
hade Norden vid denna tid bevisligen livliga förbindelser med Väst
europa. Muller antager därför, att stilen uppstått genom inflytande 
från den konst, som blomstrade i Karl den Stores rike — den s. k. 
karolingiska renässansen. De närmaste förebilderna för de nordiska 
cljurfigurerna skulle vara plastiska lejonbilder, vilka emellertid full-

1 Osebergfundet, band III, Kriatiania 1920. 
3 Aarbeger f. nord. Oldk. 1880. 
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ständigt ombiltlats i enlighet med den nordiska smaken och stil
känslan. Likväl måste Miiller tillstå, att det inte finns några konti
nentala lejonbildor, vilka äro så lika de nordiska djurfigurerna, att 
man skulle kunna utpeka dem som omedelbara förebilder till dessa. 

Detta faktum har föranlett ett par forskare att i stället på annat 
håll söka efter prototyper till denna egendomliga nordiska orne-
ringsstil. 

Appelgren-Kivalo3 har vänt sig åt öster och pekat på några s. k. 
skyliska — egentligen sarmatiska — guldbeslag, funna i Sibirien. 

Fig. 1. 
Oval sjiännbuckla med heraldiskt uppställda lejon, Norge. 

vilka i relief återgiva kämpande vilda djur. En del av dessa djur 
förete en skenbar likhet med de nordiska, men författaren lyckas 
dock ej på ett övertygande sätt bevisa något samband dem emellan, 
i synnerhet som dateringen av dessa sarmatiska guldbeslag är ytterst 
osäker. Rostovtzeff4 hänför dem till första århundradet e. Kr. 

En mellanställning i frågan, huruvida östliga eller västliga im
pulser givit upphov till den »norclisk-karolingiska» stilen, intager 
Bröndsted.5 Denne vill visserligen se ett orientaliskt inflytande men 
anser ej, att detta nått Norden direkt österifrån utan via Västeuropa. 
Han sätter stilens uppkomst i samband med den starka orientaliska 
kiilturströmning, som började göra sig gällande i Sydvästeuropa re
dan vid 500-talets slut, och som han anser skulle ha nått Skandina
vien över Frankrike och England under 700-talets andra hälft. Om 
nu stilen uppträdde i Norden redan vid slutet av 700-talet, skulle där
för ett inflytande från den karolingiska renässansen vara uteslutet. 

3 Om don s. k. karolingiska stilens uppkomst i Opuscula archaeologica 
Oscario Montelio dicata 1913. 

4 The animal style in South Russia and China, Princeton 1929. 
5 Nordisk og frommed Ornamentik i Vikingotidon, Aarböger 1920, samt 

Early English Ornament, London, Köpenhamn 1924. 
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Beteckningen »nordisk-karolingisk» stil blir då oegentlig, varför 
Bröndsted i stället accepterar benämningen gripdjursstil0 såsom ka
rakteriserande djurens gripande i varandra och det omgivande ram
verket. 

Brondsteds huvudargument för att gripdjursstilen inte skulle ha 
rönt något som helst inflytande från karolingisk konst, är den om
ständigheten, att de äldsta och mest naturalistiska gripdjuren ofta 
ha en heraldisk uppställning i parvis mot varandra stående djur 
(fig. 1). Detta, som förekommer särskilt på vissa norska ovala 
spännbucklor, är ju ett vanligt motiv i orientalisk konst. Bröndsted 
betonar vidare, att den karolingiska konsten ej är orientaliskt in
fluerad utan i stället betecknar ett återknytande till fornkristna, ro
mersk-hellenistiska traditioner. 

Före Karl den Stores tid fanns ju emellertid på kontinenten ett 
starkt östligt kulturinflytande, av vilket särskilt det från det kop
tiska Egypten är av vikt i detta sammanhang. I den koptiska konsten 
finns det en djurornamentik, som enligt Bröndsted har påverkat vissa 
av djurmotiven i de förkarolingiska illuminerade handskrifterna. De 
karolingiska handskriftsillustrationerna och elfenbensrelieferna äro 
däremot alster av en mycket framskriden och högtstående konst, vil
ken så att säga är för aristokratisk för att i nämnvärd grad syssla 
med djurornamentik. Det skulle därför vara en alltför stor klyfta 
mellan karolingisk konst och den otympliga nordiska gripdjursstilen, 
för att man skulle ha rätt att kalla den senare nordisk-karolingisk. 
Bröndsted säger emellertid, liksom Muller, att några verkliga proto
typer för de nordiska gripdjuren inte stå att uppbringa. 

Shetelig7 ansluter sig i stort sett till Mullers uppfattning om grip-
djursstilens ursprung men betonar i högre grad en självständig nor
disk omformning av främmande motiv. Han hävdar vidare, att dessa 
främmande motiv funnits inom kontinental monumentalkonst — tro
ligen inom ett nu alldeles försvunnet kontinentalt träsnideri, bestå
ende av möbler, kistor o. d. —, som skulle ha kopierats av nordborna 
och sedan, på nordiskt område, ha översatts till ornamentik. Denna 
utveckling framträder enligt Shetelig tydligast i Osebergsfyndet, som 
ju innehåller den enda bevarade nordiska monumentalkonsten från 
äldre vikingatid. Han tänker sig förloppet ungefär på följande sätt: 

" H a n n a Rydh, Dosformiga spännen från vikingatiden. Sthlm 1919. 
7 Ovan anf. arb. 
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Den s. k. Sheteligs släde tillhör de al l ra äldsta föremålen i Ose-

bergsfyndet. Dess hörnstolpar äro försedda med nästan klotrunda, 

katt l iknande djurhuvuden, vilka mycket nä r a skulle överensstämma 

med stiliserade dekorativa lejonhuvuden i den »klassiska» konsten.8 

Nästa stadium utgöres av ett fragment av en figur — ett djurhuvud 

—, som är s tarkt rundat på framsidan men platt på baksidan.9 Två 

spikhål visa, att det varit fastsatt på en plan yta för att verka myc

ket hög relief. En självständig plastisk form skulle hä r hålla på att 

övergå till ornament. Slutstadiet i denna utveckling skulle u tgöras av 

de äldsta »karolingiska» ornamenten på »tinglen».10 Detta utveck

lingsförlopp skulle slutligen förklara, varför de »norclisk-karolin-

giska» djuren äro kända och tänkta som figurer med full rundning, 

vilka kunna vändas och ses från flera sidor. 

Denna bevisföring faller emellertid, enligt min mening, på att hela 

fyrfotadjur knappast kunna ha utvecklats u r enbart djurhuvuden. 

Dessutom förefaller det mig väl djärvt att peka på förebilder inom 

ett nu totalt försvunnet träsnideri , då man ej ens vet, huruvida dessa 

existerat eller ej. Att Shetelig framkastar denna teori beror emellertid 

på att han anser, att träsnideriet hä r i Norden alltid är typologiskt 

äldre än metallarbetena. Han säger, att ett stycke dekorativt t räsni

deri nästan alltid kan betraktas som original, medan metallföremålen 

ofta äro kopior eller kopiors kopior efter träsnidesmönster. 

Av denna anledning anser Shetelig ej, att man skulle kunna finna 

några förebilder för de nordiska djuren inom den samtida kontinen

tala metallkonsten. Han omnämner visserligen den frankiska metall

konsten från denna tid men påpekar, att den framförallt består av 

dyrbara arbeten, som excellera i s tenar och pärlor men sakna orna

mentik. Däremot pekar Shetelig på bysant inska och karol ingiska 

elfenbensreliefer, där de dekorerade fälten växelvis äro fyllda med 

växtornamentik och figurala motiv.11 Denna motsättning mellan blad

verk och plastiska figurer skulle enligt Shetelig åstadkomma samma 

verkan, som n ä r Stil I I I och »nordisk-karolingisk» stil förekomma 

samtidigt på samma föremål, som ju till en början är fallet. Stil I I I 

skulle då motsvara växtornamentiken och gripdjuren de figurala mo-

Osebergfundet III, fig. 72—73. 

Osebergfundet III, fig. 193. 

' Osebergfundet III, fig. 13. 
1 Osebergfundet III, fig. 276. 
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tiven — en omständighet, som skulle belysa förhållandet mellan nor
disk och karolingisk konst bättre än alla detaljer i ornamentiken. 

Det förefaller mig emellertid, som om Shetelig i detta fall, liksom 
överhuvud taget, överskattade nordbornas förmåga att vid denna tid 
självständigt omforma främmande motiv och översätta konstnärliga 
effekter. 

Den, som sist behandlat problemet om den »nordisk-karolingiska» 
stilens ursprung, är Peter Paulsen.12 Denne författare hopar massor 
med detaljerade fakta utan att egentligen draga några slutsatser ur 

Fig. 2. 
Karolingiskt beslag, Burg Schowen, 

Holland. (Museet i Leyden). 

Fig. 3 
Karolingiskt beslag, Delfzijl, prov 

Grooningen, Holland. (Museet i 
Leyden). 

dem, varför det är ganska svårt att komma till klarhet med vart han 
syftar. Liksom de förut citerade forskarna — med undantag för Ap
pelgren-Kivalo — anser han emellertid, att stilen uppstått genom för
bindelser med Västeuropa, men att den inte nått Norden förrän efter 
800-talets första fjärdedel, och att den då skulle ha kommit hit med 
kristendomen. Paulsen sammanställer de norska ovala spännenas 
parställda lejon med de frankiska handskrifternas. Motivet med he
raldiskt mot varandra ställda lejon skulle i den frankiska konsten en
dast sällan uppträda före år 800 men bli vanligt efter denna tid. Lik
heten mellan det frankiska och det nordiska lejonmotivet är dock 
mycket flyktig, vilket Paulsen också erkänner. 

Större är överensstämmelsen mellan de äldsta gripdjuren och några 
föremål, funna i Holland (nu i museet i Leyden), vilka Paulsen av-

" Studien zur Wikingerkultur, Noumiinstor 1933. 
7 — Fornvännen 1935. 
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Fig. 4. 
Relikskrinet från Enger, Westfalen. Foto Schlossmuseum, Berlin. 

bildar. Det ä r dels ett genombrutet beslag med två heraldiskt mot var

andra ställda lejon, vilka liksom de nordiska gripdjuren ha huvu

dena cn face (fig. 2). Detta beslag lär vara funnet t i l lsammans med 

tidig karolingisk keramik. Dels ä r det två silverbeslag med natural is

tiska lejonfigurer inkoinponerade i typisk karolingisk växtornamcii 

tik (fig. 3). De båda sistnämnda beslagen äro funna til lsammans med 

Ludvig den Frommes-solicli. 

Beträffande kontinentala metallarbeten förmodar Paulsen vidare, 

att en ström av sådana flutit från F rankr ike , England och Ir land till 

Norden. Han säger : »Von den Schreinen und Buchumschlägen wur

den die Beschläge abgerissen, und als Schmuckgegenstände ver-

w andt.»18 

Det förefaller mig också al l ra natur l igast att söka de »norclisk-

karolingiaka» djurens prototyper bland kontinentala metallarbeten, 

som ju under alla förhållanden böra ha varit lättare tillgängliga för 

de nordiska kons tnärerna än t. ex. hanclskriftsillustrationer och el-

fonbensreliefer. Ett sådant sökande måste dock stöta på ganska stora 

svårigheter, då, på grund av det kr is tna gravskicket, så få kontinen

tala metallarbeten från 700-talets slut och 800-talets början bevarats 

13 Jfr. J. B o e , An ornamented Celtic Bronce Objeet, samt S. G r i o g. 
Vikingetidens Skattcfund, Universitetets Oldsaksamlings Skrifter II, Oslo 
1929, s. 195. 
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Fig. 5. 
Detalj av relikskrinet från ICnger. 

Foto Schlossniusemn, Berlin. 

till våra dagar. De föremål, 
som i det följande komina 
att behandlas, utgöra därför 
blott enstaka led i ett sam
manhang, som man nu en
dast kan ana sig till. 

Schlossmuseum i Berlin 
äger ett intressant relikva
rium från Enger (i närheten 
ti v Herford), vilket Rosen
berg14 daterar till 700-talets 
slut, troligen 785 (fig. 4 a, b). 
Det har formen av en väs
ka — pera peregrinalis —, 
vars »bygel» består av fem 
liggande, plastiska lejon-
eller snarare hundliknande 
fyrfotadjur. Dessa ha stora 
päronformade höfter och 
göra, liksom hela skrinet f. ö., ett ganska barbariskt intryck. 
Särskilt de mittersta »lejonen», av vilka man endast ser huvu
dena (på relikvariets framsida, fig. 4 a) eller ryggarna (på bak
sidan, fig. 4b samt detaljbild fig. 5), erinra starkt om våra 
»nordisk-karolingiska» djur. Åtminstone förefaller det mig mycket 
troligt, att just sådana plastiska djnrfigurer skulle ha kunnat ge 
upphov till den »nordisk-karolingiska» djurornamentiken. Enger-
rclikvariets lejonbilder äro dessutom alster av en primitiv konstupp
fattning, som föga skiljer sig från nordbornas egen. 

De plastiska »lejonfigurerna» utgöra emellertid inte det enda ele
mentet, som förbinder relikvariet från Enger med nordisk vikinga
tidskonst. Relikvariets framsida (fig. 4 a) är prydd med emaljinlägg-
ningar och granater i cloisonné, av vilka de sistnämnda bilda ett 
ramverk15, som man kan återfinna på nordiska ovala spännbuck
lor (fig. 1). Ramverkets skärningspunkter markeras på relikvariet 
av stora, välvda stenar (samt fyra antika geinmer), som på de nor
diska spännena ersatts med runda knoppar. Dessutom uppfyllas i 

14 Geschichte dor Goldschmiodokunst auf tochnischer Grundlago, Frank
furt am Main 1922, Zollonschmclz. 

15 Rosenborg betraktar dot som ett kors. 
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Fig. 7. 
Djurformat föremål från Got
land. (Statens Hist. Museum). 

Fig. 6: a (överst) och b. 
Karolingiska knäppen pä bokbandet från 
Enger. Foto Schlossmueeum, Berlin. 

Fig. 8. 
Djurornament påTassilokalken 

och Fejobägaren. 

båda fallen ramverkets olika fält av en djurornamentik, ehuru denna 

visserligen inte är av samma slag. 

Slutligen kan ti l läggas att även relikvariets människoframställ

n ingar i drivet arbete (fig. 4 b) i viss mån er inra om gripdjur. J a g 

tänker då särskil t på de primitivt utformade händerna, vilka föga 

skilja sig från de »nordisk-karolingiska» djurens gripfölter. 1 Ose-

bergsornamentiken förekomma ju dessutom figurer, vilka snara re 

likna människor än djur.10 

Det andra föremålet, som jag skulle vilja sätta i samband med den 

»nordisk-karolingiska» stilen härs tammar även ifrån Enger och be

finner sig nu l ikaså i Schlossmuseum i Berlin. Det är ett knäppe 

på ett bokband (fig. 6 a) , som utgöres av ett litet plastiskt fyrfota

djur — sett uppifrån — vilket tydligt är besläktat med Enger-relikva-

riets tre mittersta »lejon», ehuru det ä r mera stiliserat. Ä andra si-

19 Osebcrgfundot III, fig. 12. 
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dan kommer det just därigenom ännu närmare de nordiska djuren. 
De sistnämnda äro vidare ofta på samma sätt återgivna, som om de 
vore sedda uppifrån, t. ex. vissa figurer på den s. k. karolingiska 
djurhuvudstolpen i Osebergsfyndet. Detsamma gäller figurerna på 
en del av de gotländska dosformiga spännenas »stående sidofält».17 

Allra närmast bokknäppet kommer kanske det lilla, likaledes got
ländska, djurformade föremålet (fig. 7). 

Det djurformiga bokknäppet kan även någorlunda bestämmas med 
hjälp av det andra knäppet på denna bok (fig. 6 b), som säkerligen 
är relativt samtidigt med det förut beskrivna. Själva bokbandet är 
däremot senare (den främre pärmen från 1100-talets andra hälft och 
den bakre från omkring år 1000).18 På det andra, nedre bokknäppet 
finps emellertid ett ornamentdjur av en typ, som enligt Bröndsted hör 
hemma i Sydengland.10 Det är ett mycket löst och slarvigt tecknat 
djur. I detaljerna påminner det närmast om ornamentiken på Fejo-
bägaren från Danmark (fig. 8 b) — i kompositionen om djurorna
menten på Tassilokalken (fig. 8 a). Samma slags ornamentik upp
fyller dessutom bottenfälten på den äldre pärmen till Lindau-evange-
liariet (fig. 9). Bröndsted betecknar av stilistiska skäl alla dessa 
tre berömda föremål som sydengelska arbeten. Intet av dem är fun
net i England eller kan härledas därifrån med hjälp av historiska 
källor. Bröndsted avbildar slutligen ett litet bokknäppe från 
Björkö,20 vilket likaså är ornerat i denna stil. Det sistnämnda är 
ju av särskilt intresse, då det visar att just sådana föremål kunde 
finna vägen till Norden.21 

Tassilokalken (från Kremsmtinster i Österrike) kan genom sin 
inskription dateras till 700-talets slut, Fejo-bägaren skulle enligt 
Bröndsted tillhöra ungefär samma tid, medan bokpärmen från Lin-
dau skulle vara något yngre. Härav måste alltså följa, att även knäp-
pena på bokbandet från Enger borde tillhöra 700-talets slut. Å andra 
sidan kunna de vara något yngre än relikvariet från Enger, åtmin-

17 R y d h , ovan anf. arb., fig. 22 a. 
18 E. M e y e r , Ein frubmittolaltorlichcr Buchoinband aus Enger i. W. im 

Schlossmuseum, Bcrlincr Museen, H. 4, 1929. 
19 Early English Ornament, s. 152 ff. — M e y e r , anf. arb., påpekar att 

detta föremål ursprungligen ej kan ha varit avsett som bokknäppe utan 
som romtunga. Dot genomborrade bålet skär nämligen ut on dol av djur-
ornamontet. 

20 Ovan anf. arb., fig. 131. 
21 Jfr. ovan anf. citat efter Paulsen. 
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Fig. 9. 
Den äldre pärmen till bokhandel frän Lindan. (Pierpont Morgan 

Collection, New York). 

stone det översta bokknäppet, då deltas »lejonfigur», enligt min me
ning, betecknar ett senare utvecklingsstadium av relikvariets mera 
naturalistiska djur. 

Jag har i dri föregående nämnt, atl Rosenberg hänför relikvariet 
från Enger till 700-talets slut, troligen 785. Han jämför del nämligen 
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med det burgundiska relikvariet från Sitten,22 vilket genom sin in

skription kan bestämmas till tiden mellan 780 och 799. Båda relikva-

r ierna ha framsidorna smyckade med emaljinläggningar i samma 

teknik, medan baksidorna och smalsidorna äro försedda med figurer 

i drivet arbete, vilka dock på Enger-relikvariet äro mycket barba

riska. Rosenberg påpekar vidare, att relikvariet från Enger ha r pera 

peregrinalis-formen bevarad, medan Sit-

ten-skrinets överdel mera fått formen av 

ett valmtak. Nu finns det en hypotes, som 

säger, att Engerrel ikvariet skulle vara 

en gåva från Kar l den Store till Widu-

kind, då denne döptes å r 785,23 och detta 

accepterar Rosenberg såsom varande 

mycket antagbart . 

De båda rel ikskrinen äro emellertid, 

trots den al lmänna överensstämmelsen „ . , . g ' ' , ..,, 
Gripdjursornament pa äldre 

som beror på ungefärlig samtidighet, pärmen till bokbandet frän 

mycket olika beträffande detaljerna. Ur Lindau. 

den synpunkten ansluter sig relikskrinet från Enger, enligt Rosen

berg, i stället till den ovan omtalade bokpärmen från Lindan,2 4 vil

ken Bröndsted anser vara ett sydengelskt arbete och sammanför 

Tassi lokalken och Fejo-bägaren.2 3 Bröndsted säger emellertid, titt 

Lindau-bokpärmen måste vara yngre än de båda sistnämnda före

målen — troligen från 800-talets början —, då de små runda fälten 

på två av det stora korsets a rmar äro fyllda med en djurornamentik, 

vilken tydligen är en imitation av den nordiska gripdjursstilen 

(fig. 10). 

F ö r att emellertid återgå till Rosenbergs uttalanden om den äldre 

bokpärmen från Lindau konstaterar man att han ingenting säger 

om en eventuell nordisk påverkan. Han omnämner överhuvud taget 

inte djuren i de båda runda fälten. Däremot påpekar han, att de 

djurfigurcr i émail cloisonné, som på två sidor omgiva bokpärmens 
22 R o s e n b e r g , anf. arb., fig. 98—102. 
23 Relikvariet härstammar nämligen från Widukinds gravkyrka i Enger. 

Jfr. v. F a l k e ' hos L e h n e r t, Illustrierte Geschichte des Kunstgewcr-
bos, s. 220. 

24 Na i Pierpont Morgan Collection, New York. 
25 Även Z i m m e r m a n n , Vorkarolingsche Miniaturon, betraktar 

den som angelsachsisk. 
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mittfält,20 nära ansluta sig till djurfigurerna i samma teknik på 
Enger-relikvariets framsida (fig. 4 a oeh fig. 11). 

Vad beträffar den äldre Lindau-bokpärmens datering, säger Ro
senberg följande: Själva kompositionen med korset, som sträcker 
sig över hela pärmen motsvarar ett blad i det angelsachsiska, men 
på iriska förebilder byggande, Lindisfarne-evangeliariet, vilket Zim-
mermann27 daterar till omkr. 720. Den yngre pärmen till Lindau-
evangeliariet är vidare av Swarzenski hänförd till tiden omkr. 
880.28 Medeltalet mellan dessa båda årtal blir 800. I själva verket 
kan man också antaga, säger Rosenberg, att det kan ha dröjt unge
fär 80 år, innan det målade Lindisfarne-schemat övergått till ars 
fabrilis och lika lång tid, tills den äldre bokpärmens stil fått ge vika 
för den smak, som den yngre pärmen representerar. Detta genom 
sannolikhetskalkyl funna år 800 stämmer vidare ganska bra med det 
förmodade grundläggningsåret — någon gång mellan 810 och 820 
— för nunneklostret i Lindau (i Bodensjön), från vilket bokbandet 
härstammar. 

Vad beträffar tillverkningsorten för den äldre Lindan-bokpärmen, 
så förlägger emellertid Rosenberg inte denna till Sydengland såsom 
Bröndsted. Däremot påpekar han, liksom denne, att den är en pro
dukt av en — visserligen inte rent irisk — men starkt iriskt in
fluerad konst och nämner i stället det av irer grundade klostret S:t 
Gallen såsom den troligaste tillverkningsorten.29 Visserligen rådde 
i S:t Gallen omkr. 800 en på inrepolitiska stridigheter beroende kul
turell nedgångsperiod, men då välståndet i klostret kommit tillbaka 
redan 816, anser Rosenberg, att det ursprungliga bokbandet skulle 
kunna ha tillverkats där omkr. 820. 

Det skulle alltså ligga ungefär en mansålder mellan relikvariet 
från Enger och Lindau-bokbandets äldre pärm. Emaljarbetena på 
dessa båda föremål tillåta också — trots likheterna — en sådan tids
skillnad, då dessa äro avsevärt primitivare på relikskrinet än på 
bokbandet (fig. 11). Rosenberg säger därför, att det otvivelaktigt är 

26 Obs. kantbeslagon samt evangolistsyrabolerna i hörnen äro senare 
tillägg. 

57 Ovan anf. arb., Taf. 235. Jfr R o s e n b e r g , anf. arb., fig. 114 och 
115. 

2" R o s e n b o r g , anf. arb., fig. 113. 
2B Jfr. v. F a l k e hos L e h n e r t, Illustrierte Geschichte des Kunst-

gcwerbes, s. 216. 
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frågan om två verk, som utgått från besläktade skolor, och mellan 
vilkas mästare det ligger en knapp mansålder. 

Betraktar man nu dessa båda föremål med hänsyn till deras för
hållande till den »nordisk-karolingiska» stilen, stämmer även denna 
tidsskillnad bra. På Enger-relikvariet är det rundskulpterade, rela
tivt naturalistiska »lejonfigurer», vilka endast erinra om de nor
diska djuren. På bokbandet från Lindau ha vi däremot en fullt ut
bildad »nordisk-karolingisk» ornamentik. Mellan dessa båda arbe
ten ligger det översta knäppet på bokbandet från Enger. 

Fig. 11. 
Djurornament i omail cloisonné på Enger-relikvariet och 

Lindau-bokbandets äldre pärm. 

Det intressantaste är ju emellertid, att alla de tre här behand
lade föremålen — relikvariet och bokknäppet från Enger samt den 
äldre bokpärmen från Lindau — hänga ihop sinsemellan även obe
roende av deras samband med den »nordisk-karolingiska» stilen. 

Beträffande de »nordisk-karolingiska» djuren på bokbandet från 
Lindau säger visserligen Bröndsted, som ovan nämnts, att de måste 
betraktas som en imitation av nordisk ornamentik. Detta beror emel
lertid, dels på Brondsteds troligen alltför tidigare datering av den 
»nordisk-karolingiska» stilens första uppträdande, dels på att han be
traktar Lindau-bokbandets »nordisk-karolingiska» ornamentik som 
en fullkomligt isolerad företeelse inom den kontinentala raetallkon-
sten. Ser man emellertid den äldre Lindan-bokpärmen i det sam
manhang, som här skildrats, måste det förefalla betydligt troligare, 
att dess gripdjur skulle ha kunnat vara prototyper för de nordiska i 
stället för tvärt om.30 

30 Lindau-bokbandots gripdjursfält kunna däremot oj vara rent nor
diska arbeten, som apterats på bokhandel, då dess gripdjur ej äro exakt 
lika do nordiska. Man har visserligen framkastat don teorien, att de små 
runda fälten skullo vara senare tillägg, mon inga egentliga skäl tala här
för. Det bör vidare observeras, att vissa detaljer i bokjiärmens botten
fälts ornamentik (t. ex. höfterna) tycks ha influerats av gripdjursstilen. 
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Härav skulle följa att den »nordisk-karolingiska» stilen utvecklats 
från fristående, plastiska lejonfigurer till djurornament, r e d a n 
i n n a n d e n n å d d e N o r d e n . 

Var denna utveckling skett är emellertid ganska svårt, för all 
inte säga omöjligt, att nu avgöra. De här behandlade föremålen äro 

knappast ägnade att sprida något ljus över d e n 
"._ S j frågan utan göra den snarare ännu mera in-

Rftfe vecklad. Om Brondstedts bestämning av den 
I äldre bokpärmen från Lindau är riktig, skulle 
I man ju kunna peka på Syd-England såsom sti-
I lens ursprungsland. Det nedre knäppet på bok-

i " i j L ^ * I bandet från Enger är ju vidare ornerat i en stil, 
som enligt Bröndsted skulle vara typiskt syd-
engelsk, Å andra sidan borde man ha funnit 
några föremål med gripdjursornamentik i Eng
land, om si i len verkligen uppstått där. Bröndsted 
avbildar visserligen ett tungformat benbeslag 
från Leicester (fig. 12), som är dekorerat med 

lg ' ett par, som han säger, sydengelsk-merovingiska 
Angelsachsiskt ben- j j u r : a k a n t u s . Dessa djur erinra ganska mycket 

beslag från Leicester. , , , , . , , i - i u j - ° , . , 
om de heraldiskt uppställda djuren pa det norska 

ovala spännet fig. 1. Detta är dock, mig veterligt, del enda i England 
funna föremålet, som är ornerat i en stil, vilken något påminner 
om gripdjursstilen. 

Den äldre pärmen till evangeliariet från Lindau är ju emellertid 
mycket starkt iriskt influerad, så starkt, att den t. o. m. har betrak
tats som ett rent iriskt arbete.31 Den möjligheten måste därför läm
nas öppen, att den »nordisk-karolingiska» stilen kan ha utvecklats 
på Irland. Professor Roosval har gjort mig uppmärksam på några 
iriska stenskulpturer, som behandlats i en postum uppsats av 
Kingsley Porter,32 vilka ganska slående erinra om de nordiska grip
djuren. Dateringen av dessa skulpturer är emellertid mycket osä
ker, och dessutom stå de fullkomligt isolerade i den iriska konsten. 
Den iriska djurornamentiken är ju slutligen så olika den »nordisk-
karolingiska» som möjligt. 

Relikvariet från Enger, vars »lejonfigurer» jag betraktar som för
stadier till gripdjuren, har vidare intet samband med varken irisk 

31 v. L1 a 1 k c hos L c h n o r t, ovan anf. arb. 
32 Burlington Magazine, november 1934. 
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eller engelsk konst. Rosenberg lokaliserar det i ett tidigare arbete3 3 

till burgimdisk-alemanniskt område på grund av emaljtekniken. 

Email cloisonné förekom däremot enligt denne varken på Ir land el

ler i England vid denna tid. Då den äldre Lindan-bokpärmens emal

jer både i tekniskt och stilistiskt avsende nä ra ansluta sig till Enger-

relikvariets, skulle därför även dessa nödvändigtvis ha tillverkats på 

kontinenten. Rosenberg säger visserligen, att man möjligen skulle 

kunna tänka sig, att en irisk bokpärm fått en alemannisk infattning 

men tvekar dock inför ett sådant antagande. 

Vad beträffar de drivna figurerna på Enger-relikvariets baksida, 

påpekar v. Falke 3 4 likheten i figurstil mellan dessa och Tassilo-

kalkens människofigurer samt den figurala utsmyckningen i Trier-

apokalypsen (från omkr. 800). Samme författare sammanställer vi

dare de gjutna lejonen på Enger-relikvariets bygel med de plastiska 

djurfigurerna på Kremsmiinsterstakarna, vilka han anser vara sam

tidiga med Tassilokalken, Zimmermann3 5 hänför emellertid Krems

miinsterstakarna till 900-talets förra hälft, och denna datering accep

teras av Lindqvist,30 nä r han jämför dessas djurfigurcr med de små 

fristående plastiska fyrfotadjur, som förekomma på nordiska spän

nen från 900-talets senare del. 

Slutligen kan tilläggas att Meyer37 betecknar de båda knäppena 

till bokbandet från Enger som sydtyska arbeten. Han påpekar den 

likartade ställningen hos det översta bokknäppets lejonfigur och le

jonen på Enger-relikvariets bygel men tillägger, att det stilistiska 

sammanhanget är ännu större mellan den förstnämnda och de plas

tiska djurfigurerna på Kremsmiinsterstakarna, för vilka sistnämnda 

han godtager v. Fa lkes tidigare datering. Beträffande det undre knäp

pet påpekar Meyer, att formen överensstämmer med en remtunga i 

fyndet från Wittislingen i Bayern 3 8 och att de små runda, oregelbun

det fördelade hålen eller cellerna återfinnas på ett annat spänne i 

samma fynd. Meyers bestämning av bokknäppena från Enger liksom 

33 Erster Zcllenschmolz nördlich der Alpen i Jahrb. der kgl. prouss. 
Kunstsammlungen 1918. 

34 Hos L e b n c r t, ovan anf. arb. 
35 R i e g 1-Z i m m e r m a n n, Die spätrömische Kunst-Industrie II, Wion 

1923. 
38 Det största dosformiga spännet, Fornvännen 1927. 
37 anf. arb. 
38 L u e r u. C r e u t z , Geschichte der Mctallkunst II, Stuttgart 1909. 
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Rosenbergs av relikvariet från Enger och Lindauevangeliariets äldre 
pärm visa sålunda, att det även finns skäl, som tala för att grip-
djursstilens ursprung måste sökas någonstans i trakten av Bo
densjön. 

Det är alltså en mängd problem, som hopa sig, när man vill för
söka draga paralleller mellan den nordiska gripdjursstilen och den 
samtida kontinentala metallkonsten. Denna lilla studio gör dock inga 
som helst anspråk på att ha gått till botten med dessa. Jag är lik
väl övertygad om att ett fördjupat studium av de få återstående sen-
merovingiska och tidiga karolingiska metallarbetena, särskilt av den 
äldre pärmen till Lindau-evangeliariet, skulle kunna ge intressanta 
resultat i frågan om den »nordisk-karolingiska» stilens ursprung. 

Det enda man nu med bestämdhet kan påstå är att stilens ursprung 
måste sökas någonstans i Västeuropa, där den utvecklats under 700-
talets slut och 800-talets början. Dess tillkomsttid skulle alltså falla 
under karolingisk tid, varför Sophus Mullers term »nordisk-karo
lingisk» stil skulle kunna anses berättigad. Mot denna term kan 
man dock invända, att den är missvisande, om man med karolingisk 
konst menar en naturalistisk, på klassiska traditioner grundad konst. 
Relikvariet från Enger samt knäppena på bokbandet från Enger och 
Lindau-evangeliariets äldre pärm ansluta sig vidare samtliga när
mast till den senmerovingiska konsten. Djurfigurerna i émail cloi-
sonné på Enger-relikvariet och Lindau-bokpärmen (fig. 11) äro t. ex. 
besläktade med vissa djurornament i de förkarolingiska handskrif
terna.89 

Bröndsted har därför troligen rätt, när han sätter gripdjursstilen i 
samband med det orientaliska inflytandet under förkarolingisk tid. 
De heraldiskt uppställda lejonen utgöra för övrigt inte det enda mo
tivet, som anknyter till orientalisk konst. Ramverket, vars skär
ningspunkter markeras av rundlar, kan man t. ex. finna exakta mot
svarigheter till på persiska och bysantiska textilier. På dessa sist
nämnda förekomma vidare lejonfigurer, vilka inskrivits i medal
jonger på samma sätt som många av de tidigaste gripdjuren.40 

Det bör alltså vara orientaliska djurmotiv, som ytterst givit upp
hov till den nordiska gripdjursstilen, men omsmälta i och förmed
lade genom Västeuropa. Först under vikingatidens senare del upptog 
den nordiska konsten orientaliska ornamentsmotiv direkt österifrån. 

39 So Z i m m e r m a n n, ovan anf. arb. 
40 v. F a 1 k e, Kunstgeschichle der Seidcnweberei, del I, Berlin 1913. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G . 

ANN-SOFI SCHOTTE:, Kontinentale Vorstufeu und Parallelen 
des sogenannten nordisch-karolingischen Stils. 
Am Anfang der Wikingerzeit ontstoht im Norden eine neue Tierorna

mentik, dio von Sophus Muller don Namen nordisch-karolingischer Stil 
oihalten hat. Die Vorbilder dieser Ornamentik sollten nach ihm plastische, 
klassisch-karolingische Löwenbildor gewesen sein, die aber im nordischen 
Sinne völlig umgowandelt worden sind. Appelgren-Kivalo glaubt dagegen 
die Vorbilder in gewissen sog. skytbischen (eigentlich sarmatiscben), Gold-
beschlägon aus Sibirien gefunden zu haben, die in durchbrochenor Arbeit 
kämpfondo Tiere darstellen. Diese Beschläge sind aber nach Rostovtzcff 
schon im ersten Jahrhundert n. Chr. verfertigt wordon. Bröndsted, der 
eine Zwischonstellung einnimmt, will ebenso einen östlichen Einfluss ver
sparen, dor aber den Norden iiber Wcstouropa während dor zweiten Hälfte 
des achton Jahrhunderts erreicht haben soll. (Die östlichen Wikingerziige 
hatten ja damals noch nicht begonnen.) Die friihesten Tierfiguron des 
»nordiscli-karolingischen» Stils öder des »Grippingbeast»-Stils (oin von 
Bröndsted bevorzugter Name, wcil die Tiere inoinandor und in das ein-
fassende Leistenwerk greifon) sind nämlich in orientalischor Weise paar-
weise gogoneinander gestelit (Abb. 1). Shetelig macht mehr eine einhei-
mische Entwicklung geltend. Er behauptet jedoch, dass die Vorbilder kon
tinentale Holzschnitzereien gewesen sein könnten. Peter Paulsen glaubt 
schliesslich auch an einen westeuropäischen Einfluss, dor aber den Norden 
erst nach dom ersten Viortol dos ncunton Jahrhunderts mit dera Christen
tum erreicht haben soll. [Das Motiv mit heraldisch gogoneinander gesteli
ten Löwcn soll in der fränkischon Buchmalerei erst nach dem Jahre 800 
bäufiger auftreten.] Paulsen spricht u. a. von Vorbildern in der Metall-
kunst (Abb. 2 u. 3). Die Vorbilder der »nordiscli-karolingischen» Tierfigu-
ren in der kontinentalen Goldschiniedokunst zu suchen, scheint mir auch 
am nächstcn zu liegen. Das Schlossmusoura in Berlin besitzt ein sehr in-
teressantcs Tascbenreliquiar aus Enger i. W. (Abb. 4 a, b), das nach 
Rosenborg am Ende dos achton Jahrhunderts, wahrscheinlich um das Jahr 
785, als Patengeschonk Karls des Grossen an Widukind angefertigt wordon 
ist. Der Biigol dieses Reliquiars besteht aus fiinf plastischen »Löwen», von 
denen besonders die drei mittleren (Abb. 5) stark an die »nordisch-karo
lingischen» Tiere erinnern. Diese sind oft in derselben Weise wie von öbon 
gesehen dargestellt (Abb. 7). Dieselbe Stellung hat auch eine Tierfigur 
aus etwa derselben Zeit wie das Reliquiar (Abb. 6 a), die als Schliesse 
eines Buchoinbands, ebenso aus Enger stammend, diont. Durch ihre Stili-
sierung stoht diese Figur den nordischen Tieren noch etwas näher. Eine 
ganz cntwickolto »nordisch-karolingischo» Ornamentik hat schliesslich 
der ältore Deckel des beriihmtcn Lindauor Evangeliars (Abb. 9 u. 10), 
der nach Rosenborg wahrscheinlich in St. Gallon etwa um 820 verfertigt 
worden ist. Bei diesen drei verschiedenen Gegenständen känn man also 
vorfolgen, wie sich der »nordisch-karolingischo» Stil aus vollplastischen 
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Tiorfigiirclioii zu einer Tierornamentik in Hocbrolief entwickelte, schon 
bevor dor Stil don Norden erroichto und zu voller Bliitc kam. Zwar fohlon 
mehrere Zwiscbongliodor auf dem Kontineiit, da, infolge der christlichen 
Bostattungsweiso, wenige Mctallarbeiten aus dieser Zeit erhalten gobliobcn 
sind. Das Intcressante ist aber, dass die hior bosprochenen drei Gegen
stände, auch von dem »nordisch-karolingischcn» Stil abgesehon, mitoiiian-
der zusamraonhängon. Der Zellenschmolz des Engorer Reliquiars und dol
des Lindauer Buchdockels sind nach Rosenborg sowohl technisch als sti-
listisch eng verwandt (Abb. 11), obschon zwischen ihren Moistern etwa 
oin Menschenaltcr liegt. Dieser Zellenschmelz muss weiter nach Rosen
borg auf burguiidisch-alemaniiischem Gebiet ausgefiihrt worden sein. Der 
Lindauer Buebdcckel ist abor von v. Falke als eine irische und von Zim-
mormann und Bröndsted als eino angclsächsische Arbeit angosprochon 
worden. Bröndsted bezeichnet dio Ornamentik in don Zwickcln als typiscb 
siidonglisch und den »Grippingboast»-Stil in don beiden runden Foldern 
als eine Nachahmung nordischcr Ornamentik. Die untere Schliosso dos 
Engorer Buchoinbands (Abb. 6 b), die wohl mit der oberen ziemlich 
gleichzeitig sein diirfte, ist aber mit einem Ornamenttier gesohmiickt, das 
sehr an die Zwickelornamente des Lindauer Buchdockels und noch mehr 
an die Tierornamoiitik dos Tassilo-Kolchs aus Kromsmiinstor in österreich 
(Abb. 8 a) und dio dos Fcjo-Bechers aus Dänemark (Abb. 8 b) erinnert. 
Diese beiden letztgenannten Stiicke werden von Bröndsted gleichfalls als 
sudcngliscbo Arbeiten bozoiohnot. Meyer behauptet aber, dass die beiden 
Schliosson dos Kngoror Buchciiibands siiddoutschen Ursprungs sind. Ehe dio 
kontinontalon Mctallarbeiten aus der spätmorowingischen und friihkarolin-
gischon Zeit foster lokalisicrt wordon, känn man also das Urspruugsgobiot 
des »nordisch-karolingischon» Stils nicht näher als auf Westeuropa be-
stimmen. Man muss aber Bröndsted darin recht geben, dass dor Stil letzthin 
aus dem Orient stammt. Nicht nur die hcraldisch gogoneinander gesteil
ten Löwen känn man in orientalisehcr Kunst wiederfindon. Auch das Netz-
wcrk mit markicrtcn Schnittpunkton, das auf zahlroichen nordischen 
Spången aus der Wikingerzeit (Abb. 1) und auch auf der Vorderseite des 
Engorer Reliquiars (Abb. 4 a) vorkommt, findet man z. B. bei persischon 
and byzantiiiisclicn Textilien. 


