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FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 

EN BARBARISK GULDMEDALJONG FRÅN SMÅLAND 

Ett av de värdefullaste nyförvärven till Statens historiska museums sam
lingar under 1934 är en guldmedaljong, funnen i närheten av Aneby herr
gård i Bredestads socken, Småland. De närmare fyndomständighetcrna äro 
ej kända emedan museet förvärvat medaljongen i andra hand och mannen, 
som funnit den, ej kunnat jiåträffas. 

Adversen (fig. 1) visar en vänstervänd kejsarbild. 1 Mademet är återgivet 
med dubbla punktrader kring pannan. Kring halsen samt i vinkel därifrån 
nedåt markera band med jmnktrader kejsarens dräkt. Ett mindre ansikte 

Fig. 1. Fig. 2. 

är inplacerat helt omotiverat under hakan och bakom nacken är en ut
spärrad hand med en kort stump av armen insatt. Framför bilden slingrar 
en orm uppifrån och nedåt. Fullständigt förvanskad är inskriften och myc
ket klumpigt placerad i förhållande till bildframställningen. 

Reversen (lig. 2) bär en ryttarbild, en krigare med spjut, och framför 
hästen en kvinnofigur, som i handen håller ett obestämbart redskap, vars 
skaft är försett med långa, nedåtriktade utskott och vars spets slutar i en 
treudd. Kvinnans kropp är uppbyggd av streckfyllda trianglar, huvudet är 
synnerligen otympligt. Mer naturalistiskt återgivna är däremot hästen och 
ryttarens ställning; särskilt påfallande är en sådan detalj som den kraf
tiga betselkedjan av stora ringar, en typ av mundering, vilken är välkänd 
från de stora mossfynden. Inskriften är även på denna sida helt förvanskad 
och otympligt insatt i bildfältet. Mittpartiet är gjutet för sig och kring detta 
är en ram pålödd. Len består av ett bandformigt guldbleck omgivet av 
gjutna pärlband. I det yttre pärlbandet är en ögla med tre åsar fäst. Ne
danför denna ögla finns anbragt på adversen i mycket grov granulation en 
liten triangel med korta pärlrader åt sidorna. Medaljongens diam. 3,8 cm, 
vikt 17,61 gr. Den har i Statens historiska museum inv.nr 20510. 



F Y S D O C H F Ö R E M Å L I S V E S S K A M U S E E R 59 

Med Aneby-medaljongen ha vi för första gången i Sverige påträffat ett 
nordiskt, barbariskt arbete vilket vi med stor grad av sannolikhet kunna 
återföra till en bestämd grupp av romerska medaljonger eller åtminstone 
kontinentala efterbildningar av sådana. En jämförelse mellan Aneby-me
daljongen och en Valens-medaljong ur Szilågy-Somlyo-fyndet1 visar tyd
ligt släktskapen. Denna Valens-medaljong är en kopia efter romerska fö
rebilder, sannolikt utförd i gränstrakterna till romarriket. Vår grova me
daljong kan således via ostgermanskt område — där höra de stora medal
jongerna av denna typ hemma — föras tillbaka till de medaljonger, som på 
grund av särskilda förordningar utgivna från fall till fall, förfärdigades i 
romarriket att föräras högt stående rikstjänare eller i rikets tjänst anlitade 
barbarfurstar.2 

Den nordiska konstnär, som skajiat Aneby-medaljongen har ej kunnat el
ler velat slaviskt kopiera sin förebild, han har låtit sin fantasi spela. Vissa 
drag, såsom den tydligt återgivna betselkedjan, har han hämtat direkt från 
sin omgivning, men han har samtidigt gjort ett försök att anpassa före
bildens obegrijiliga figurer efter sin egen föreställningsvärld. Att ryttaren 
skulle föreställa kejsaren kunde han måhända begripa, men att kvinnan 
framför hästen med en tackla i handen var en personifikation av Orienten, 
som hälsar sin herre och besegrare, var mer svärfattligt liksom den stolta 
inskriften Gloria Romanorum. Personifikationen av jorden, Tellus, som lig
ger nedanför ryttarfiguren på Valensmedaljongen, saknas. Då givetvis ej just 
denna medaljong utan någon liknande varit förebilden, är det osäkert om 
Tellus funnits på densamma. Kejsaren har blivit en krigare, måhända en 
stupad, som mottages av en valkyria. Säkerligen ha ormen och handen haft 
magisk karaktär, ehuru vi ej kunna bestämma deras roll, ty guldbrakteater-
nas och medaljongernas karaktär av amuletter kan svårligen betvivlas. 

Omkring 400 eller något tidigare är Aneby-medaljongen tillverkad. Den 
återgår pä den grupp efterbildningar av romerska medaljonger, som tillhör 
300-talets slut, och rent tekniskt — särskilt gäller detta granulationen — är 
den betydligt osäkrare och klumpigare gjord än de äldsta brakteaterna. Om 
den utgör en förbindelseled mellan dessa och deras kontinentala förebilder 
är däremot ytterst osäkert. Då det på sydgermanskt område förefinns en 
tidig brakteattillverkning, varom bl. a. en nyfunnen brakteat från Baden-
Baden vittnar, vars bild återgår på ett Trajanusmynt,3 måste man avvakta 
en grundlig utredning innan man vågar uttala sig om varifrån de nya 
stilistiska element och den nya teknik, som med brakteaterna dyka upp 
på nordisk botten, ha sina rötter. H o l g g r A r b m a n 

1 G n e c c h i , I medaglioni romani, I Taf. 16:1. 
2 O. S o o k, Zu den Festmiinzen Constantins und seiner Familie i Zeit

schrift fiir Numismatik 21 (1898), sid. 17 ff. — A. A l f ö l d i , Nach-
ahmungen römischer Goldmedaillons als germanischer Halsschmuck i Nu-
mizmatikai közlöny 1929—30, sid. 10 ff. 

3 J. C b a n, Ein friiher germanischer Goldbrakteat mit dem stilisierten 
Bildnis des Kaisers Trajanus. Gefunden in Baden-Baden i Deutsche Miinz-
blätter 1935. Chan daterar brakteaten till 400-talets förra hälft. 


