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SVENSKA FÅGELNÄLAR FRÅN FOLK
VANDRINGSTID 

AV 

B I R G E R NERMAN 

I
Norge och Finland förekomma under den egentliga folkvand
ringstiden, c:a 400—c:a 550 e. Kr., och uppenbarligen endast un
der detta skedes senare hälft, nålar, vilkas huvud ha formen 
av en fågel. Talrikast äro de kända ifrån Norge, men även ifrån 

Finland har man sig ett ganska stort antal bekant. 
Henrik Grevenor (Michaelsen) lämnade 1917 i uppsatsen »Fugle-

naale» i Oldtiden (det blott som manuskript tryckta, Shetelig till
ägnade häftet, sid. 29 ff.) en översikt över de norska nålarna, av 
vilka han kände 23 ex. I en studie »Norske og finske fuglenåler» i 
Arbok 1931—32, utgiven av Oslo Universitets Oldsaksamling, upptog 
så Gutorm Gjessing både de norska och finska nålarna till ingående 
behandling; av norska kände han 35 ex., av finska 16. Slutligen har 
Kila Kivikoski i sin 1939 utgivna avhandling »Die Eisenzeit im 
Auraflussgebiet» (Finska Fornminnesför. Tidskr. XLIII) sid, 53 ff. 
behandlat de finska fågelnålarna; antalet kända sådana har här sti
git till 20. 

I sin förträffliga studie konstaterar Gjessing, att de norska nålarna 
äro mycket ensartade. Visserligen kunna de förete mindre variatio
ner, såsom att fåglarna på vissa ha mera rakt uppstående hals, andra 
starkt S-böjd sådan, medan enstaka vända huvudet tillbaka. Men alla 
tillhöra dock samma huvudtyp, vilken han betecknar som den äldre. 
Vad utbredningen beträffar, härröra 4 ifrån Vestfold, 1 från Väst-
Agder, icke mindre än 21 ifrån Kogaland, 1 ifrån Sogn och Fjordane, 
1 ifrån Mere, 5 ifrån Nordland och 2 ifrån Troms. Någon lokal grup
pering efter typer kan lika litet iakttagas som någon kronologisk. 

Av de 16 finska nålarna, som Gjessing kände, äro enligt honom 10 
av den nyssnämnda huvudtypen, varav 1 med tillbakaseende huvud, 
överensstämmelsen mellan dessa finska och de norska nålarna är 
mycket stor; inga speciellt finska varianter kunna urskiljas. 6 av de 
finska fågelnålarna förete däremot en avvikande typ, vilken enligt 

8 — Fornvännen 19'itl. 
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Gjessing bör vara yngre. De äro något större och mera stiliserade. 
Linjeornering kan förekomma, stundom ses tappformiga utsprång, 
som beteckna ögonen, och stjärten har en markerad inknipning vid 
roten, vanligen ornerad med tvärband, varefter den kraftigt utvidgar 
sig uppåt och nedåt, o. s. v. Av de 20 finska fågelnålarna härröra 
l från Nyland, 13 ifrån Egentliga Finland, varav 10 ifrån gravfältet 
dd Palomäki, Isokylä, Uskela sn, 1 från Satakunta, 2 ifrån Tavast
land och 3 ifrån Österbotten. Lika litet som i Norge kan någon lokal 
gruppering efter typer iakttagas. 

Kedan Aarne Europaeus-Äyräpää har i artikeln »Forntidens 
konst», i verket »Finlands konst», 1926, sid. 10 antagit, att före
bilderna tiil dessa fågelframställningar ytterst äro att söka i tidiga 
kristna symboler — bland fåglarna voro särskilt duvan, påfågeln 
och tuppen sådana — på östromerskt område. Gjessing ansluter sig 
till denna tanke och framhåller, att fågelnålar i lien, elfenben och 
metall finnas på olika håll i den romerska och provinsialromcrska 
världen under senantik tid. Vanligast synes fågeln vara en tupp, 
men även duvan förekommer. Fåglar med S-böjd hals, å la svan-
halsar, finnas på andra föremål. De klassiska nålarna visa emel
lertid inga nära överensstämmelser med de nordiska och kunna där
för icke vara direkta förebilder. Även användningen överensstämmer 
icke; medan de förra varit hårnålar, ha de senare tjänstgjort som 
dräktnålar. Gjessing antar ett mellanled i ungerska fågelnålar; dessa 
efterbilda närmare de klassiska, medan de stå de nordiska närmare 
än vad dessa göra. Men de nordiska nålarna ha en otvetydig nordisk 
särprägel. 

Då de äldre finska nålarna så nära överensstämma med de 
norska, menar Gjessing, att de icke oberoende av varandra kunnat 
uppstå ur gemensamma förebilder. Han antar därför, att nålformen 
utbildats i Norge, där den äldre typen är talrikast företrädd, och när
mast i Väst-Norge, där den har sitt centrum. Från Norge har typen 
kommit till Finland på två vägar, dels över Nord-Norge och det 
svenska Lappland till Österbotten, dels frän Rogaland via Vestfold 
sjövägen till Egentliga Finland, där nålframställningen fick sitt 
centrum i Finland och varifrån den spreds till andra finska områden. 
Som Gjessing icke känner någon fågelnål från Sverige och blott ett 
mycket tvivelaktigt ex. från Danmark, menar han, att denna sjöför
bindelse mellan Norge och Finland varit direkt. 
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Kivikoski vill hålla även den möjligheten öp
pen, att nåltypen via Väst-Europa kommit till 
Norden, och menar, att den äldre formen är så 
enkel, att den kan ur gemensamma förebilder ha 
uppkommit inbördes oberoende både i Norge och 
Finland. Hon antyder dock, att Gotland, där efter 
publicerandet av Gjessings artikel ett fynd med 
fågelnålar gjorts, kanhända skall komma att 
visa sig ha varit >ein wichtiger Faktor fur die 
Verbreitung der Vogelnadeln». Slutligen synes 
hon tvivla pä, att de två nålgrupperna verkligen 
äro kronologiskt skiljaktiga; hon tänker sig även 
möjligheten av parallellserier. 

I själva verket visar det sig, att även ifrån 
Sverige dessa nålar ingalunda äro sällsynta. 
Några ha förelegat sedan gammalt, men aldrig 
eller först på senaste år blivit publicerade, varför 
de icke varit kända för de nämnda utomsvenska 
forskarna. Andra ha framkommit under senaste 
år. I ett fall ha vi nyligen fått notis om en icke 
tillvaratagen nål. 1 verkligheten känner man nu 
10—12 nålar av ifrågavarande slag. Jag skall här 
giva en kort översikt över materialet. 

(.UTLAND 

1. 1 arbetet »Die Völkerwanderungszeit Got
lands» (1935) Fig. 392 har jag avbildat den här 
som fig. 1 återgivna nålen, vilken härrör från 
Hägvalds i Vallstena sn; fyndomständigheterna 
äro oklara, man känner endast, att den jämte en 
del föremål från andra tider hittats vid dikes
grävning (Statens Historiska Museum inv.nr 8906: 
3). Underdelen består av järn, medan överdelen 
är av brons. Den senare är 12-kantig. Upptill ses 
å varje sida ett fågelhuvud av den typ, som ofta Fig. i. Nål; överde-
finnes å nålfåglarna med S-böjd hals, närmast som Jen brons underde-

len järn. Hägvalds, 
på en svan eller andfågel, över vilka vi finna en vallst. sn, Gotl. Vi-
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tvärbalk, och på den stå två fågclfigurer av den äldre typen i 
dess variant med mera rak hals, alltså närmast lika t. ex. duvor, 
vilka övre fåglar vända mot varandra. De bägge fågelhuvudena 
äro typiska för min för Gotland urskilda period VI: 2, tiden c:a 
475—c :a 550 e. Kr. 

2—4. I Gotländskt arkiv Vil l , 1936, offentliggör Stenberger tre 
fågelnålar av brons, upp
tagna 1935 av honom i 
två gravar på gravfältet 
vid Ihre i Hellvi sn (Got
lands Fornsal inv.nr C 
8653: 87, 103, 104). En ax-
nålarna, här återgiven i 
fig. 2, anträffades i grav 
nr 394, de två andra, fig. 
3, 4, i grav 395. Alla fåg
larna äro av den äldre 
gruppen, men endast fig. 
3 har bevarat huvud, 
vilkets hals är S-formigt 
böjd, svan- eller andfå-
gelslik nande; uppenbar
ligen har dock fig. 4 hafl 
liknande huvud. Som av 
Stenbergers redogörelse 
framgår, förekomma nå

larna i goda per. VI: 2-kombiiiationer: i bägge fallon vardera en 
armborstfibula, i grav 394 bl. a. ett lerkärl, i grav 395 hl. a. en 
fibula med hög skarp bygel och ett genombrutet remändbeslag 
av den rikast utvecklade och med djiirhiivud försedda slut-
gruppen. 

5—6. Utan närmare uppgifter än att de härröra ifrån Hablingbo 
sn föreligga i Statens Historiska Museum (inv.nr 8603: 9) de i fig. 
5. 6 avbildade bronsnålarna. Man synes aldrig ha reflekterat över, 
att de ha huvuden i fågelform, men ett närmare skärskådande måste 
övertyga om, att det här rör sig om degenererade fågclfigurer av den 
äldre typen, i den nyssnämnda varianten med svan- eller andfågels-
liknande S-formig bals. 

Fig. 2 - 4 . 
Hronsnålar. Ihre, Hellvi sn, Gotland: grav 394 

(fig. 2), 395 (fig. 3, 4). Vi-
Bronze pins. Ihre, Hellvi parish, dollarn!: grave no. 

IM (fi(». 2), no. 396 (tigs. 3, 4). '/,. 
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7. P å den bekanta stenåldersboplatsen vid Västerbjers i Gothems 

sn anträffades som sekiiudärfynd den i fig. 7 återgivna nålen, vilken 

är helt av jä rn (Statens Histor iska Museum inv.nr 20908). Djurt i -

guren överensstämmer med fåglarna å vissa nålar , varför det bör 

röra sig om en fågel, ej en häst. Troligen är det fråga om en tupp, 

v a r s kam marke ra t s . A detta huvud finna vi därjämte 

munnen betecknad. 

8. Slutl igen har docenten Holger Arbman meddelat mig, 

att han sommaren 1939 vid undersökning av en g rav på 

gravfäl te t vid Krämplösa i Hejde 

sn av lan tbrukaren Vilhelm An

dersson i Krämplösa erhöll under

rät telse, att man något av åren 

1897, 1898, t rol igen det senare , vid 

anläggandet av en byväg skadade 

ett s t ö n e röse och därvid i dettas 

kant påträffade ett skelett , vid 

vilket en bronsnål med huvud i 

form av en fågel fanns. Denna nål 

har icke kommit till någon offent

lig samling. 

SKA.VE 
Fta. 5. Ftg. 7. Pig. (i. 

9. Malmö Museum äger den här pja 5 5 
i fig. 8 avbildade bronsnålen, som Uronsnälar. Hablingbo sn, Gotland.•/.. 
, .. ,. B m 1 •• cr limiize pina. Hablingbo parUh,Gottand. 

skal l va ra funnen »a Torshog, Sim- •/,. 
r is sn nä ra V i a r p . . . i fotspår i p;„ 7 
sanden å s lu t tn ingen» (inv.nr Järnnål. Västerbjers, Gothems sn, Got

land V 
3717); förmodligen rör det s ig om , . . . , . , , , _ _ _ „ ,, ,, 1, 

•" ° • Iron object. (lOthem parish, ( lol lmul. ' , . 

ett sekundärfynd på en bronsål

dershög. Fåge ln är besläktad med den äldre typen i dess andfågels-

l iknande var ian t , men är icke typisk, i det den icke har s t a rk t 

S-böjd hals, medan den däremot är försedd med orner ing av cirkel-

rader . Under fågeln ses en fyrkant ig tenutsväl ln ing. 

10. I Statens Historiska Museum föreligger sedan gammalt den i 

fig. 9 återgivna bronsnålen med fågelhiivud, Inveiitarieiuimmer sak

nas, och enda uppgift, som förekommer, ä r en medföljande lapp med 
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påskriften: Skåne?? Fågeln, som står på en tvärribba, företräder 
den duvliknande varianten av den äldre typen. 

t 
Fig. 8. 

Hronsnäl. Tors
hög nära "Viarp, 
Simris sn, Skåne. 

v». 
Bronze pin. Simris 
parish, Scania. l/i-

ÖLAND 

11. Uppenbarligen med fågelnålarna hör den av-
Mårten Stenberger i hustomtning III vid Brostorp i 
Glömminge sn uppgrävda, i Fornvännen 1929 sid. 335 
fig. 144 och avhandlingen »Öland under äldre järn
åldern» 1933 sid. 123 fig. 84 avbildade bronsnål sam
man, som här återges i fig. 10. Utformningen av 
huvudet överensstämmer med de undre, svan- eller 
andfågelliknande huvudena å vår nål fig. 1. 

VÄSTERGÖTLAND 

12. En fågelnål ifrån samma tid som de ovan be
handlade, men i annan utformning, föreligger i den 
i Antikvarisk Tidskrift 18: 4 sid. 43 fig. 26 av 
Stjerna publicerade bronsnål, som återges i vår fig. 
11; den har anträffats vid Tyskagården i Näs sn 
tillsammans med den korsformiga fibulan a. a. 
fig. 25 av för per. VI: 2 typiskt utseende jämte två 
skelett (Statens Historiska Museum inv.nr 7591:4, 
5). Fågelarten kan knappast närmare bestämmas. 

Fig. 9. 
Bronsnål. Skåne? 

De svenska fågelnålarna från folkvandringstiden 
äro mindre ensartade än de norska och finska och 
komplicera därmed bilden av den ifrågavarande 
nålgruppen. 

Vad först beträffar den av Gjessing som äldre 
betecknade huvudtypen, är den även företrädd i 
Sverige: i 3 ex., fig. 2—4, pä Gotland, varav 2 kun
na urskiljas som tillhörande varianten med S-for-

Broniepta.Scanta? m jg hals, svan- eller andfågolsliknande, och 1 ex., 
fig. 9, från Skåne — denna fynduppgift dock osäker 

— i den duvliknande varianten. Om denna »äldre» huvudtyp, 
som Gjessing menar och som kan synas rimligt, närmast upp
stått i Rogaland, bör den alltså icke via Vestfold ha förts direkt 
sjövägen till sydvästra Finland, utan har uppenbarligen haft mellan
stationer på vägen. 



.SVE Af S K A F Å G E L N A L A R F R Å N F O L K V A N D R I N G S T I D 119 

Men det är tydligen icke endast i sydvästra Norge, som de utländ
ska förebilderna givit upphov till nordiska fågelnålar, även om den 
talrikast företrädda typen uppkommit där. Den på Gotland funna nå
len fig. 1 med två par fåglar, ett å la svan eller andfågel, och ett duv
liknande, är en mera komplicerad typ, som snarast bör återgå på 
andra främmande före
bilder än dem, som inspi
rerat Rogalandsnålarna. 
Den hittills likaså unika 
gotländska nålen fig. 7, 
som troligen återger en 
tupp, representerar i 
varje fall en egen typ 
med förebilder av annat 
slag än de norska och 
finska. Detsamma gäller 
den västgötska nålen fig. 
11 med mera obestämbar 
fågeltyp. 

Det förefaller rimligt, 
att den av Gjessing som 
yngre betecknade, spe
ciellt finska typen verk
ligen är en finsk lokal-

Fig. 10. Fig. 11. 
Bronsnål. Hustomtning Bronsnål. Tyskagärden, 
III, Brostorp, Glöm- Näs sn, Västergötland, 

ininge sn, Öland. '/»• Vi-
U t v e c k l i n g Ur d e n n ä r - Bronze pin. Glömmingc Bronze pin. Näs parish, 

parish, Öland. Vi- Västergötland. */,. 

mast i Rogaland upp
komna, av honom som äldre betecknade typen, även om någon 
kronologisk skillnad mellan de båda typerna svårligen kan 
i det kända materialet beläggas. Men uppenbarligen är det 
icke endast i Finland, som senare utvecklingar kommit till stånd. 
De båda. gotländska nålarna fig. 5, 6 äro tydliga degenerationsformer 
av den äldre varianten med svan- eller andfågelsliknande S-formig 
hals. Hur den öländska nålen fig. 10 skall uppfattas är något oklart: 
som nämnt sammanhänger den med den äldre fågeltypen i dess nyss-
berörda variant, och snarast är det väl fråga om en omstilisering av 
denna, där kroppen blivit bandformig. 

Slutligen uppfattar jag den skånska nålen fig. 8 som en sen utveck
ling från Vendeltidens början. Den kan jämföras med vissa små got-
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ländska fågelbeslag från denna tid. Av dessa, vilka tillhöra tiden c:a 

550- c:a 600, det av mig i ATS 22: 4 urski lda skede I för denna epok. 

äro de al lra äldsta,, a. a. pl. X X I I I tig. 99—101, 105, närmast att jäm

föra med folkvandringstidens svan- eller andfågelsliknande ex., me

dan däremot de yngre , t. ex. a. a. fig. 103, nä rmare överenss tämma 

med vår skånska nålfågel och som denna ha till arten mera obestäm

bar karaktär . 

S U M M A R Y 

B I R G E R N E R M A N . Snedish p i n s with hcads in the shape of 

birds f rom the. epoch of migrations. 

The author shows that, apart from the earlier pins with hcads in the sbapc 
of birds supposcdly known only from Norway and Finland — 35 and 20 
specimens respectively —, 12 specimens are also known from Sweden. 
Certain of them, figs. 2—4, 9, represent the older type distinguished by 
Gutorm Gjessing, which probably originated in south-west Norway; the 
type will not then have reached Finland direct by way of the sea, as 
Gjessing thinks, but via Sweden. At the same time other variants also, 
e. g. figs. 1, 7, 11, emerged in different parts of the North. Låter forms 
of development are met with, not only in Finland, where Gjessing 
distinguishes a more recent type, but also in Sweden, e. g. those from 
Gotland, figs. 5, 6, which are degeneratcd forras from Gjessing's older 
type, and the one from Öland, fig. 10. 

The northern pins belong to the låter part of tho epoch of migrations 
proper, the phase which I have described as VI: 2 (c. 475—c. 550). The 
less characteristic pin, fig. 8, appears, however, to be somewhat låter, 
from the beginning of the Vendel period. 

Tho author concurs with the prcvailing opinion that tho northern pins 
with beads in the shape of birds derive from foreign, extreme classical proto-
types from late antiquity. 


