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DEN ROMANSKA DJURVAXTGROTESKENS 
FÖREGÅNGARE 

AV 

W I L H E L M HOLMQVIST 

I
den italienska 700-talskonsten eller närmare bestämt inom den 
e. k. langobardiska stenplastiken förekommer ett egendomligt 
motiv, inför vilket forskningen hittills ställt sig ganska spör
jande.1 Det består av ett stiliserat träd, ifrån vars grenar tunga 

djurhuvuden växa ut (fig. 1). Ingen har kunnat förklara vare sig 
dess ursprung eller innebörd, och som så ofta i dylika fall har man 

Fig. 1. 
Theodotas sarkofag. Framsida. Efter Haseloff. 
Sarkophag der Theodota. Vorderseite. Nach Haseloff. 

gissat än på det ena, än på det andra. Många ha sålunda menat, att 
det skulle vara en grov germanisering av ett klassiskt växtmotiv, 
och därvid stött sig på den germanska förkärleken för zoomorfa sti-

1 Don bästa översikten över hithörande monument erhålles i A. H a s e 
lof f , Die vorroraanische Plastik in Italien, Berlin 1930. Jfr särskilt s. 
41 ff. med många litteraturanvisningar. 
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liseringar, även om man icke kunnat hänvisa till några jämförbara 
exempel inom germansk konst. Andra åter ha uttalat den uppfatt
ningen, att motivet vore orientaliskt utan närmare motivering. 

Det är onekligen mycket, som talar för, att motivet skulle vara av 
germansk upprinnelse. Där hade djurornamentiken alltsedan 400-
talet sin högborg, och därifrån inspirerades hela den västerländska 
konsten i geometriserande zoomorf riktning långt in i medeltiden. 
Låt vara att den germanska konsten åtminstone fram till vikingatid 
var påfallande fattig just på växtornamentik, så skulle man likväl 
kunna tänka sig, att langobarderna, vilka själva voro förmedlarna 
av en högt utvecklad germankonst, under Italiens himmel skulle ha 
varit mäktiga att åstadkomma en sådan bastardform som djurhuvud-
trädet, därvid byggande på födselns ohejdade vana i förening med 
senantika, eventuellt orientaliska impulser. 

— Så torde emellertid icke ha varit fallet. Vissa skäl, som skola 
framläggas i det följande, tyda på, att motivet skapats i öster och 
i utvecklat skick mottagits därifrån i likhet med den andra bastard-
form, som här skall bli föremål för behandling, nämligen djurhuvud-
rankan. 

Monumentfattigdom har ofta varit anledning till falska slutsatser 
inom den arkeologiska forskningen, liksom även allt för stor monu
mentrikedom på en plats har kunnat ge en skev bild av verkligheten. 
I vårt fall råder en sannskyldig ökentorka beträffande djurhuvud-
träd eller därmed jämförbara motiv. Dess egendomliga art berättigar 
oss emellertid att draga betydande slutsatser även ur det magraste 
material. Sådana motiv kunna nämligen icke tänkas uppkomma när 
som helst och var som helst utan någon förbindelse med varandra. 
Så mycket större anledning till jämförelse har man emellertid, när 
man påträffar djurhuvudträdet inom samma konstområde som det 
förra men i ett annat material och tillhörande en monumentgrupp, 
som ligger åtminstone ett hundra år tidigare än stenrelioferna. 

Redan år 1908 förvärvade Museum fiir Vor- und Friih-Geschichte 
i Berlin en guldsölja, som enligt uppgift skulle vara påträffad i Ita
lien, och som stilistiskt har sina närmaste anknytningar hos de rika 
fynden från bl. a. Castel Trosino och Nocera Umbra samt det väst-
gotiska Spanien.2 Den stora fornsaksgrupp, det här är fråga om, 

8 H. Sch l u n k , Kunst der Spätantike im Miltelraeerraum, Berlin 1939, 
Tat. 13 nr 66 s. 26. 
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utmärker s ig framför allt genom en flödande växtornamentik, där 

blad och stammar ofta äro på ett karakteris t iskt sätt s tungna och 

punkterade. Man har kallat stilen byzantinsk kanske främst på grund 

av dess geografiska utbredning, även om man inom det byzant inska 

Fig. 2. 
Guldsölja, Italien. 

Efter Schlunk. 
Goldschnalle, Italien. 
Fundort unbekannt. 

Fig. 3. 
Langobardiskt guldkors frän Toscana. Efter Fuchs. 

Langobardischcs Goldkrcuz aus Toscana. 

kärnområdet hittills icke kunnat uppvisa några mer betydande monu

ment till försvar för en sådan etikett.3 Emellertid synes det otvivel

aktigt, att konststilen i fråga kommit österifrån, fastän den genom

gått den vanliga processen av lokala förvandlingar inom olika om

råden. 

s Se härtill framför allt N. Å b e r g , Die Goten und Lnngobarden in Italien, 
Uppsala 1923, s. 45 ff.; d e n s . , Keltiska och orientaliska stilinflytelser i vi
kingatidens konst, Stockholm 1941, s. 70 ff.; H. Z e i s s. Die Grabfunde aus 
dem spanischen AVestgotenreicb, 1934, s. 42 ff.; d e n s . , Das Goldblech-
krcuz von Stabio (Kanton Tessin) und vorwandte Denkmäler. Festskrift 
Eugen Tatarinoff, Sololhurn 1938, s. 1 ff. Ovannämnda arbeten med många 
litteraturhänvisningar. 

12 — Fornvännen 194?. 
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öster i f rån torde även det djurhuvudträd ha kommit, som smyckar 

vår guldsölja (fig. 2) . Och man tar säkert ej miste, om man hä r vill 

spåra en av utgångspunkterna för de senare stenrelieternas l ikar

tade motiv. Med guldsöljan som bakgrund förstår man även lättare 

de egendomliga fågelhuvuden, som dölja sig bland samtida väst-

gotiska bladrankor och do halvmesyrer mellan djur och växt, som 

ibland kunna i ak t t agas i det ä ldre langobardiska föremålsbeståndet i 

Italien.4 De ha sprungi t fram, icke som man kunde vara böjd för 

att tro, på grund av någon specifikt germansk formvilja, utan do 

äro telningar av en främmande djurornamentik, som är samtida med 

den germanska och, åtminstone till begynnelsen, denna senares upp

hov. 

Det skulle kanske vara alltför djärvt att tillmäta guldsöljans orna

mentik så stor betydelse, om den vore en mera isolerad företeelse. 

Men som ovan helt kort omnämndes, ha r den mycket närstående 

släktingar. P å ett praktfullt langobardiskt guldbladkors återfinna 

vi så lunda djurväxtbastarden närmast i form av en r anka avslutad 

med s tora djurhuvuden i guldsöljans stil (fig. 3).5 Och från den r ika 

graven n r 119 i Castel Trosino se vi på betselbeslaget något l iknan

de, ehuru djurhuvudena där äro mer löst sammankomponerade med 

rankan . P å ett av dolkbeslagen i en annan grav från samma plats 

4 N. Å b e r g , Die Franken und AVestgoten in der Völkerwanderungszeit, 
Uppsala 1922, s. 231 ff.; II. Z e i s s, AVcstgotische Grabfunde, som ovan. 

6 S. F u c h s , Die langobardischen Goldblattkreuze, Berlin 1938, Taf. 31, nr 
109. — I sitt arbete Goten und Langobarden s. 90 f., s. 101 f. och s. 123 f. 
har Åberg fästat uppmärksamheten vid dessa egendomliga motiv i den 
langobardiska konsten. Denne fört. ansluter dom emellertid till sin stora 
grupp av föremål i »bysantinsk stil>, vilken praktiskt taget omfattar allt, som 
ej är direkt dekorerat på germanskt vis. Genom användande av detta vid
sträckta uttryck uppstå emellertid stora svårigheter för den konsthistoriska 
överblicken, och man vet egentligen ej, om man skall söka efter parallel
lerna inom det kärnbysantiska området, eller om man även får räkna med 
mera perifera delar. Det måste med andra ord verka vilseledande att kalla 
ett motiv bysantiskt, om det exempelvis råkar vara sassanidiskt eller inre-
asiatiskt eller, varför inte, koptiskt. Såsom det skall framgå av denna upp
sats, kan man icke med skäl sätta någon >bysantisk> tillverkningsstämpel 
på vårt här behandlade motiv, nämligen djurväxtgrotesken. Don utgör i själ
va verket en exponent för den tredje stora faktor, — och kanske den mest 
dominerande — sora vid sidan av rent bysantiskt och germanskt bidrog till 
den langobardiska konstens skapande. 
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finner man slutligen en växtranka, som slutar i ett tydligt djur-
huvud (fig. 4).a 

Men varifrån kommer då denna egendomliga djurornamentik om 
den ej är germansk? Såväl de nämnda gravarna i Castel Trosino 
som guldsöljan länkar uppmärksamheten österut, och även om mo-
numentfattigdomen gör det omöjligt för oss att där spåra någon 
rikare ornamentik i vår stil, ha vi likväl möjlighet att klart konsta
tera dess förekomst. Djurhuvudrankan återkommer nämligen som 
kantornament på ett stort antal senantika textilier av egyptiskt eller 

Fig. 4. 
Dolkbeslag från Castel Trosino. Efter Jenny-Volbach. 
Uolchbeschlag von Castel Trosino. Nach Jenny-Volbach. 

närmast koptiskt ursprung, vilka numera dateras till 500-talet e. Kr. 
Man behöver inte tvivla på, att motivet i detta fall utgör en del av 
det rika orientaliska arv, varav särskilt de koptiska stofferna voro 
så framträdande bärare (fig. 5).7 Och därmed skulle man i värsta 
fall kunna göra halt vad ursprungsfrågan angår. 

Men i själva verket erinras vi om det orientaliska ursprunget även 
genom andra monument av äldre datum, vilka på ett slående sätt 
utvisa, att djurväxtgrotosken varit långt populärare, än man kanske 
vore frestad tro vid en ytligare översyn. I monumental infattning 
finna vi sålunda en praktfull djuihiivudranka som reliefbård på 

0 Goda avbildningar i J e n n y - V o l b a c h , Germanischer Schmuck des 
friihen Mittelalters, Berlin 1933, Tat. 19. 

7 Jfr W u l f f - V o l b a c h , Spätantike und koptische Stoffe, Berlin 1926, 
Taf. 28 (6958), 101 (17528), 102 (6949—6951), 103 (6944) och 108. 
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Tra janus ' Tropseum i Adamklissi , Dobrudscha (fig. 6).8 Det ä r onek

ligen rätt förvånande att stifta en sådan bekantskap i den begyn

nande senant iken. T y som detta monuments s tore kännare , Stud-

niczka förklarat, synes motivet icke ha kommit till användning i 

samtida eller äldre hellenistisk och romersk konst. I saknad av-

paralleller ha r Studniczka visserligen omnämnt l ikartade motiv bl. a. 

Fig. 5. 
Senantik dräktbård från Egypten. Efter Wulff-Volbach. 
Spätantike Gcwandborte aus Ägypten. Nach Wulff-Volbach. 

Fig. 6. 
Relicfranka frän Trajanus' Tropamm i Adamklissi, Dobrudscha. 

Efter Lamm foto. 
Relietrankc von Trajanus Tropicum in Adamklissi, Dobrudscha. 

Nach einem 1'hoto von Lamm. 

på Titusbågen, delar av Hilclesheimskatten m. m. men samtidigt fram

hållit, att dessa icke äro fullt jämförbara med r ankan från Adam

klissi.9 Medan djurhuvudena på den senare växa organiskt fram u r 

st jälkarna, visa nämligen de förra antingen halva djurkroppar mera 

8 För denna intressanta hänvisning tackar jag docent C. J. L a m m . Jfr 
F r a n z S t u d n i c z k a , Tropeeum Traiani (Abhandl. d. königl. sächs. Ges. 
d. AVissenscb. zu Leipzig 1904 XXII: 4). 

• S t u d n i c z k a , a. a. s. 93 ff. fig. 56. — Däremot har Studniczka på 
orientaliskt hall funnit en parallell, som är mera acceptabel; jfr a. a. fig. 
59 jämte not 93. 
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löst inkomponerade i bladverket eller också får r ankan själv utmynna 

i ett mer eller mindre fullständigt djur. Gent emot de vaga antagan

den Studniczka slutligen s t annar inför, synes det oss emellertid 

högst sannolikt, att monumentets skapare spontant eller på uppma

ning velat br inga en viss lokal konsttradition sitt offer.10 Och att 

denna tradition varit mer orientalisk än romersk kan man med hän

syn till monumentets geografiska läge med visshet förutsätta, liksom 

att vårt ornaments högst iögonfallande placering verkligen tycks 

Fig. 7. 
Grekisk-baktrisk guldskål. Efter Trever. 

Gricchisch-baktrische Goldschalc. Nach Trever. 

stödja vår här uttalade förmodan. Den konst, som rankan från Adam

klissi i så fall skulle br inga i er inran, återfinner man bl. a. på 

orientaliska guldskålar med vackra djurväxtgrotesker från sista 

århundradet f. Kr., eller tiden däromkring (fig. 7 ) . u 

' • S t u d n i c z k a , a. a. s. 102. 
11 Jfr K. V. T r e v e r , Grekisk-baktriska konstminnesmärken, Moskva 

1940 Pl. 31 s. 103 f. Ett ytterligare belägg för motivets orientaliska 
hemortsrätt finna vi på en silverskål från 400-talet e. K. Den uppges här
stamma från nordvästra Indien och är bl. a. smyckad med fåglar, vilka så 
gott som helt och hållet äro bildade av akantusblad. Dessa kunna återigen 
jämföras med samtida buddhistiska väggmålningar, där ännu mera utpräg
lade djurväxtgrotesker förekomma. Se härtill: C b. H. Re ad, On a silver 
Sassanian bowl of about the year 400 A. D., found in the NW. Provinces 
of India. Archteologia Vol. LXIII, 1912 ss. 25 ff. — O. M. D a 11 o n, The 
Treasure of the Oxus, London 1926 ss. 53 ff. Pl. XXIX—XXXI. 
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Det är tydligt, och detta skall framgå ännu mera av det följande, 

att djurväxtgrotesken bland de orientaliska folken var ett kärt motiv, 

som från sin okända uppkomst långt före Kristi födelse fortsatte att 

efterbildas å rhundradena igenom och även verkade inspirerande inom 

andra konstområden. Det ä r sålunda icke förvånande att återfinna 

motivet på sassanidiska metallarbeten eller senantika textilier, som 

omtalats hä r ovan. Och därmed ha r det även bringats större klarhet 

över djurhuvudgroteskens hittills gåtfulla uppträdande i langobar

disk och västgotisk konst. 

Till dessa senare områden kan den givetvis ha kommit på skilda 

vägar. Närmast till hands ligger väl dock antagandet, att det varit 

tex t i l ie rna eller annan sydost l ig import, som i detta fall tjänat som 

förmedlare. Påfal lande ä r ju, att det langobardiska gravmaterialet i 

Italien även på annat sätt vittnar om en högst betydande koptisk 

import, och även textilierna äro, som nämnt, av koptiskt ursprung.1L ' 

Med undantag för langobarder och västgöter, som relativt sparsamt 

ha utnyttjat den orientaliska djurväxtgrotesken, synes man bland 

övriga germanfolk ytterst motsträvigt ha tagit emot denna främman

de konkurrent på deras eget specialområde. De monument äro näm

ligen lätt räknade inom germansk konst, som ha givit plats för djur

växtgrotesken i en eller annan form. 

Icke desto mindre erbjuder dess uppträdande inom denna krets rätt 

mycket av intresse, och vi skola därför i det följande helt kort gå 

in på några av de berörda monumenten. 

Om den gängse dateringen till 600-talets förra hälft av de tidigare 

omtalade italienska föremålen ä r riktig, — vilket för visso kan dis

kuteras — skulle vi från vårt eget land ha en tämligen jämngammal 

12 Tyvärr kan man knappast avgöra, om de här berörda textilierna äro 
en mera lokal tillverkning förlagd till Egypten, eller om sådana funnits 
med liknande ornamentik även inom det centralare Bysans. I varje fall 
tycks den bysantinska konsten i egentlig mening av allt att döma icko 
ha tagit upp djurväxtgrotesken bland sitt ornamentsförråd, och vi måste 
därför tills vidare nöja oss med att stryka termen >bysantiskt> för detta 
motiv och i stället hänvisa till den väldiga utfallsport för orientalismen, 
som var belägen vid sydöstra Medelhavet och varifrån den västerländska 
konsten hämtat otaliga impulser. — En mer avlägsen möjlighet vore gi
vetvis att djurväxtgrotesker genom sassanidiska eller andra impulser via 
Svarta havsområdet trängt fram till langobarderna, men där tiga åt
minstone för närvarande källorna. 
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om into rent av tidigare d jurhuvudranka, placerad på en remtunga 

från en av Als ikegravarna (fig. 8).1 3 Arne daterar för sin del rem

tungan till 500-talet, vilket icke behöver vara mer osannolikt än en 

datering till det framskridna 600-talet. Säkras t placerar man den 

måhända tills vidare till tiden omkring 600. Rankan ä r av det vanliga 

Fig. 8. 
Hemtunga från Alsike, 
Uppland. Statens Histo
riska Museum, Stock

holm. 
Riemenzunge von Alsike, 
Uppland. Statens Histo
riska Museum, Stockholm. 

Fig. 9. 
Stenrelief frän 

Metz. 
Efter Knitterschcid. 

Steinreliel von 
Metz. 

Nach Knitterschcid. 

Fig. 10. 
Stenrelief från 

Metz. 
Efter Knitterschcid. 

Steinrelief von 
Metz. 

Nach Knitterschcid. 

slaget från vår folkvandringstid, med enkla, spiralrul lade blad ut

gående från en mittstam i mjuka våglinjer. Det märkl iga med den 

är, att den s lutar i ett nordiskt djurhuvud. Vi ha här med andra ord 

13 Monogrammet på guldbladkorset (fig. 3) synes gälla någon av kung
arna Chilperich I (561—581) eller Childobert I (511—558) eller Childe-
bert II (570—596), varigenom korset skullo vara att datera senast till 
slutet av 500-talet. Jfr F u c h s , a. a. s. 56, — T. J. A r n e , Das Boot-
gräborfeld von Tuna in Alsike, Stockholm 1934, Taf. XXI: Fig. 6, s. 47 f. 
samt s. 74. 
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en rent germansk översättning av vår speciella orientaliska djur-
växtornamentik. Hur sådana långväga konstimpulser ha kunnat nå 
oss i höga Norden, har belysts i andra sammanhang, varför vi endast 
ämna fasthålla vid det för vårt ämne väsentliga. Sålunda se vi saniuia 
växtranka med djurhuvud på en av de bekanta stenrelieferna från 
S:t Peter i Metz (fig. O).14 De senare torde vara huggna i början av 

Fig. n . 
Stenrelief från 
Graublmdcn. 
Efter Zemp. 
Steinrelief von 
('•rauhiinden. 
Nach Zemp. 

Fig. 12. 
Ornamcnlsnioliv från ms Royal 
I. E. VI. Teckning av H. Faith-

Ell efter Zimmermann. 
Ornamentmotlv von ms. Royal 

I. B. VI. Zeichnung von H. Failh-
Kll nach Zimmermann. 

600-talet, vilket ganska väl överensstämmer med dateringen av AI-
sikerankan. Metzrankan ger oss emellertid även antydningar av 
annan art, vilka ytterligare stärker vår uppfattning om djurväxt
grotesken som orientaliskt lånegods. En detaljanalys av Metzrclie-
ferna visar nämligen, aft de röra sig med ett formspråk, som till art 
och ursprung är helt och hållet orientaliskt, ja, från samma håll, där 

14 E. K n i t t e r s c h c i d , Die Abteikircbe St. Peter auf der Citadelle in 
Metz (Jahrbuch der Gesellschaft fiir lothr. Geschichte und Altertumskunde 
IX, 1897 s. 97 ff„ 1898 s. 120 ff.). Jfr i övrigt AV. H o l m q v i s t , Kunstpro-
rae der Merovingcrzeit, Stockholm 1939, s. 200 ff 
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även d jurhuvudrankan ymnigast uppträder.1 5 Man kan i detta sam

manhang fråga sig om inte även de i bandflätningar löpande or

marna, som utgör ett annat av Metzreliefernas motiv, kan vara ett 

lån med samma u r sp rung (fig. 10). Därpå tyder framför allt detta 

motivs speciella förekomst, nämligen bland sådana monument, där 

det orientaliska inflytandet gör sig s tarkas t gällande. Så ä r fallet 

mod de langobardiska guldkorsen, de merovingiska handskrif terna 

m. m.16 Kansko skulle vi även med denna utgångspunkt komma lät

tare till rät ta med samma motivs nordiska uppträdande. Det bör så

lunda icke vara en tillfällighet att ornamentiken på de orientaliska 

Metzrelieferna jämte dithörande monument ha r t rogna motsvarig

heter icke blott i Als ikcrankan utan även i de gåtfulla spjutskaften 

från Kragehul , finska Vendcltidssvärd m. m.17 

Vi ha hittills behandlat djurväxtgrotesken huvudsakligen u r mo-

tivisk synpunkt . De resul ta t , vi därvid nåt t fram till, bekräf tas till 

stor del genom en stilistisk jämförelse. Ett av de bästa exempel, vi 

kunna lämna i detta hänseende, ä r en stenrelief, som i likhet ined 

Metzstenarna s tammar från det merovingiska Västeuropa, nämligen 

från klostret S. Johann i Graubiinden, Schweiz.18 Don är prydd med 

en d jurhuvudranka i äkta orientalisk stil (fig. 11). Ja , man vore 

näs tan frestad att anso den som en direkt kopia av exempelvis texti

l iernas rankor , så karakter is t isk är den med sin böljande stam och 

sina tunga, s t i r rande djurhuvuden med deras spelande tungor. 

Även denna relief ingår i en s törre ensemble av en åtminstone sken-

15 Jfr II o 1 m q v i s t, a. a. s. 200 ff. 
16 Jfr F u c h s , a. a. Tat. 4, 7, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24; II. Z i m m e r 

m a n n , A'orkarolingischo Miniaturen, Berlin 1916, Taf. 50, 71 m. fl. Till 
ovanstående kan man dessutom räkna det stora antal merovingiska forn
saker, som äro ornerade mod dessa karakteristiska bandormar. 

17 Beträffande spjutskaften, jfr H o l m q v i s t , a. a. s. 278 f. De finska 
svärden ha senast behandlats av H e l m e r S a l m o i Soumen Museo 1940, 
Mcrovinkiaikaisen ratsusotilaan hautukalusto Euran pitäjän Pappilan-
mäostä, där förf. antyder det stilistiska sambandet bl. a. med Metzrelie
ferna. Jfr även A. H a c k m a n , Das Brandgräberfeld von Pukkila in 
Isokyrö (Finska fornminnesföreningens tidskrift XLI, Helsingfors 1938 
Taf. 8: 4). 

19 J. Z e m p , Das Klostor St. Johann zu Munstor in Graubunden, Gcnf 
1910, s. 11 fl., Taf. LVI :3 . — Jfr H o l m q v i s t , a. a. s. 213, samt T. D. 
K e n d r i c k , Anglo-Saxon art, London 1938, s. 163, not 2. 
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bart ganska heterogen karaktär.19 Huvudmassan är dekorerad i den 
stil, som är den vanliga i Frankrike, Schweiz och norra Italien under 
700- och 800-talen, och som med ett något oegentligt namn kallas 
langobardisk. I ett annat sammanhang har det orientaliska ur
sprunget för denna konststil framhållits, och i fallet Graubiinden stö-
des en sådan uppfattning icke blott av djurhuvudrankan utan även 
av andra reliefer, som ha direkta östliga paralleller.20 Saken kompli
ceras onekligen därav, att några av Graubiindenreliefema ha en or
namentik av närmast irisk karaktär. Men säkerligen får man inte 
överdriva ett sådant sammanträffande, då ju det insulära inflytandet 
på fastlandet alltifrån slutet av 500-talet blev en mer och mer bety
dande faktor genom den där bedrivna iriska och engelska missionen. 

Det är svårt att avgöra hur gammal Graublindenrankan kan vara. 
Skullo man döma av de övriga relieferna, vore man närmast böjd för 
en datering till 700-talet och kanske snarast till detta århundrades 
senare del. Ingenting hindrar emellertid att en del av relieferna 
kunna vara äldre, andra yngre. Huru därmed än må förhålla sig, 
så utvisar Graublindenrankan med dess monumentala användning 
att den orientaliska djurväxtgrotesken blivit en mera fast del i väs
terländsk konsttradition, och som vi skola se av det följande, är 
den inte allenastående. 

Monumentfattigdomen lägger stora hinder i vägen, när det gäller 
att följa dess väg, men från tiden omkring år 800 ha vi säkra belägg 
för dess förekomst i engelska handskrifter.21 Vackrast och mest ty
pisk återfinna vi den i ms. Royal I. E. VI (fig. 12). Där uppträder 
den så gott som exakt i Graubiindenrankans stil och därmed i den 
trognasto överensstämmelse med de av oss antagna orientaliska för
lagorna. Det är rätt betecknande, att exempelvis Bröndsted vid sin 
behandling av denna handskrift tolkade djurhuvudrankan som en 
holt och hållet lokal företeelse.22 Ja, han gick så långt, att han lät 
den bilda utgångspunkten för en inhemsk sydengelsk stil, som inom 

>» Z e m p, a. a. Tat. XXIX och LVI. 
10 Jfr den mer ingående utredningen om hithörande problem i Holm-

q v i s t a. a. s. 207 ff. Se även samma arbete s. 212 Taf. XL V. 
21 Z i m m e r m a n n , a. a. Taf. 289—291. Jfr J. B r ö n d s t e d , Early 

english ornament, Copenhagen 1924, s. 119 ff. samt T. D. K e n d r i c k , 
a. a. s. 163. 

22 B r ö n d s t e d , a. a. 
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800-talets metallhantverk har flera goda exponenter och som efter en 
rikt givande fyndplats fått namnet Trewhiddlestil. Vi veta vid detta 
laget, att Royal I. E. VI :• djurhuvudranka ingalunda är någon lokal 
uppfinning, och det skulle säkerligen vara oförsiktigt att alltför 
mycket begränsa räckvidden åtminstone för de djurväxtmotiv, som ut
göra ett av Trewhiddlestilens främsta kännetecken. Snarare får man 
väl tänka sig, att dylika motiv vid den tiden voro så pass kända, att 
de kunde tagas upp även på andra håll. Säkert voro de heller inte 
okända för tidigare irisk och anglo-saxisk konst, ehuru inga klart 
utpräglade monument av denna art hittills äro kända. Endast en anty
dan, men en vältalig sådan erhålla vi bland annat genom vår svenska 
Alsikeranka, de finska ringsvärden m. m., för vilkas ornamentik vi 
ha att söka do närmaste motsvarigheterna i det merovingiska Väst
europa och på de brittiska öarna. För övrigt är det speciella djur-
huvudet i Royal I. E. VI. om än inte med tillhörande ranka en ytterst 
välkänl fysionomi i ett flertal av 700-talets engelska handskrifter.23 

Men vi behöva dock icke enbart röra oss med gissningar och an
tydningar i detta fall. Ty det existerar verkligen dokument, samtida 
med de sydengelska handskrifterna, vilka i likhet med dem ha djur-
huvudrankor, ehuru dessa stilistiskt äro av en annan karaktär. Här
med åsyftas närmast två sinsemellan starkt befryndade elfonbensplat-
tor, den ena förvarad i Miinchen den andra i London.24 Båda ha de
korativa bårder bestående av en ranka till hälften vinlöv, till hälften 
akanlus, och i denna myllrar en rik djurvärld av fåglar och fyrfota
djur, ja, rankan själv löper här oeh där ut i get- eller bockliknande 
huvuden (fig. 13 och 14). Att stilistiskt placera de båda plattorna kan 
förorsaka nog så svårt huvudbry, ty direkt jämförbara med våra hit
tillsvarande monument äro de synbarligen icke. Bröndsted är nog 
inne på rätt stråt, när han påpekar deras starka nordengelska stil
karaktär, men han jävar själv ett ursprung från detta håll med hän
visning till det kontinentala akantusinslaget i rankan.25 Studerar man 

23 En ansats till djurväxtgrotesk finner man bl. a. på Bewcastle- och 
Kuthwe-korsen, där djurens bakkroppar stundom löpa ut i rankor, som an
sluta till den dominerande vinrankstammen. Jfr B r ö n d s t e d , a. a. fig. 
24 och 25. 

21 A. G o l d s c h m i d t , Die Eltenbeinskulpturen. Bd 1. Taf. LXXXIII 
179, 180 s. 85 f. 

25 B r ö n d s t e d , a. a. s. 90 ff. 
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bildfälten, så torde de på Miinchenplattan få anses mera karolingiska 
än engelska till sitt kynne, medan däremot Londonplattans mittfält 
mycket väl skulle kunna höra hemma i Nordengland. Till gengäld 
har emellertid den senare en mera yppig akantus än den förra. Men 
om vi tillsvidare låta oss nöja med Brondsteds uppfattning, att de 
båda plattorna skullo vara starkt nordengelskt inspirerade arbeten, 
möjligen utförda av någon till Toursskolan ansluten mästare, skulle 
vi därmed ha fått djurväxtgrotesken företrädd icke bara i Nordeng
land utan även omplanterad i kontinental miljö. Och eftersom elfen-

:MWM£iR 

r e r_ r : 

Fig. 13. 
Elfenbensplatta, Miinchen. Efter Goldschmidt. 

Kltenbeinplatte, Miinchen. Nach Goldschmidt. 

bensplattorna troligen äro att datera till tiden omkring 800, skulle 
dessa konstfenomen ha ägt rum samtidigt som djurhuvudrankorna 
börja visa sig i de sydengelska handskrifterna. De senare åter äro 
som ovan påpekats såväl motiviskt, som stilistiskt starkt befryndade 
med Graubiindenrankan, och kontentan blir sålunda, att vi å ena 
sidan måste räkna med en viss förbindelse mellan Sydengland och 
Frankrike, å andra sidan mellan Nordengland och Frankrike, och 
detta beträffande samma motivgrupp, nämligen den orientaliska djur
växtgrotesken. Att utvecklingen här varit mera homogen, än vad vi 
för närvarande kunna överblicka, torde vara ställt utom allt tvivel. 
Men säkrare slutsatser kunna knappast dragas, förrän det orienta
liska problemet i 700- och 800-talens konst såväl på de brittiska 
öarna som på fastlandet blivit närmare utrett. 

Att merovingertidens frankiska konst såväl som den samtida iriska 
och engelska har varit utsatt för stark orientalisk påverkan är sedan 



D J U R V Ä X T G R O T E S K E N S F Ö R E G Å N G A R E 189 

länge känt och fastställt. Mindre beaktade men även måhända mindre 

prononcerade äro samma inflytelser i den karol ingiska renässansen. 

Det senant ika bildstoff, va rur denna hämtade sin inspiration, var 

emellertid redan i och för sig så genompyrd av orientalism, att ett 

Fig. 14. 
Elfenbensplatta, London. Efter Goldschmidt. 

Elfcnbeinplatle, London. Nach Goldschmidt. 

sådant motiv som djurväxtgrotesken säkerligen ej behövde vara okänt 

för de karol ingiska konstnärerna. 2 0 Det förtjänar beaktande, att de 
26 I och för sig framgår detta redan av de båda elfenbensplattorna, för

utsatt att dessa verkligen äro tillverkade i Karl den Stores land. — Djur
växtgrotesker av annan art finna vi för övrigt på två andra elfenbensplat
tor förvarade i Köln. (A. G o l d s c h m i d t , a. a. Taf. LXXXI: 174.) Lik
som beträffande de ovannämnda plattorna är Goldschmidt för de senare 
ganska tveksam i sina uttalanden. Han söker likheter i stil såväl inom 
Adagruppen som Tournaigruppon utan bestämt avgörande. Som sannoli
kast föreslår emellertid Goldschmidt ett ursprung från närheten av St. 
Gallen och tidfäster plattorna mod rätt eller orätt till 900-talet. En tidi
gare datering skulle i ett fall som detta icke sakna varje grund. 



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

senantika textilierna med d jurhuvudrankor äro samtida med många 

av de karol ingiska konstförlagorna och härs tamma från samma håll 

som många av dessa. 

Liksom på elfenbensplat torna finna vi ka ro l ing i sk t och or ienta l iskt 

i skön förening på cn silverskål från Halton Moor i England (fig. 

15).27 D ä r ä r det ett akantusknippe från vars motställda blad listigt 

rävaktiga djurhuvuden sticka ut, en för övrigt rät t vanlig djurtyp 

inom den orientaliska konsten.28 Skålen ingår i ett skattefynd, vars 

nedläggningstid gonom mynt kan beräknas till förra hälften av 1000-

talet. Men skålen själv torde vara av vida äldre datum. Genom for-

Fig. 15. 
Silverskål från Halton Moor. 

Silberschale von Halton Moor. 
Efter Jacksson. 
Nach Jacksson. 

men ansluter den bl. a. till de märkl iga skå la rna från Fejö och Ribe 

i Danmark och man tar säkert ej allt för mycket fel, om man placerar 

hela denna grupp till de västerländska konstprodukter, som under 

800-talet och tidigare mottagit särskil t s ta rka intryck av orientalisk 

smak, ja, delvis kanske efterbildat importerade orientaliska konst

alster.29 

27 H. R e a d - A . B. T o n n o c h y , Catalogue of the silver plate, London 
1928, s. 38 ff. — C h. J. J a c k s s o n , History of English Plate I, London 
1911. Fig. 91—92, s. 64 f. 

28 Jfr bl. a. J. S t r z y g o w s k i , Altai-Iran und \Tölkerwanderung, Leip 
zig 1917, Abb. 181 samt C. J. L a m m - A. G e i j e r , En miniatyr och en 
matta Nationalmusei årsbok 1930—31, s. 26 ff., där en rik provkarta på 
orientaliska djurväxtgrotesker under medeltiden lämnas. 

2* Utan att kunna citera hela den litteratur, som behandlar här berörda 



D J U R V Ä X T G R O T E S K E N S F Ö R E G Å N G A R E 191 

Det skulle föra för långt att hä r nä rmare motivera en dylik upp

fattning, men vi kunna icke underlåta att åtminstone lämna ett bi

drag till f rågan, och vi ankny ta därvid å te r igen till elfenbensplat-

Fig. 16. 
Metallbeslag frän Kotschkar. Turkestan. Efter Strzygowski. 

Mctallbeschlag aus Kotschkar, Turkestan. Nach Strzygowski. 

torna i Miinchen och London. Att dessa icke blott motiviskt ulan 

även stilistiskt torde återgå på ganska närstående orientaliska för

lagor framgår på ett förbluffande sätt av några metallbeslag påträf-

monument hänvisas framför allt till R e a d - T o n n o c h y , a. a. s. 99 ff. 
med flera littcraturuppgifter. Jfr även H. A r b m a n , Schweden und 
das karolingische Reich, Stockholm 1937, s. 167 ff. — Sammanfattningsvis 
skall endast framhållas, att bl. a. djuren i arkadfälten på Fejöbägaren 
samt i medaljongerna på skålen från Halton Moor av en enhällig forsk
ning förklarats vara av östlig härkomst. Detsamma gäller för den senare 
skålens djurväxtgrotesker o. s. v. I detta sammanhang kan även erinras 
om en orientalisk glasskål, troligen från 1200-talot, som i likhet med 
silverskålen från Halton Moor har mcdaljonginfattadc djur mellan djur
växtgrotesker av påfallande stilbefryndad karaktär. (Jfr O. v. F a l k e, 
Kunstgeschichte der Seidenweberei I, Abb. 165.) 
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fade i Kotschkar i ryska Turkestan (fig. 16).30 Man behöver ej tvivla 
på, att vi här ha att göra med ett fynd av äkta orientaliskt ursprung 
och stil, men å andra sidan ger onekligen ett detaljstudium de mest 
långtgående likheter med de västerländska konstföremålen. I synner
het Londonplattan med dess entrelac, dess djur och inte minst dess 
bockhuvudrankor har påfallande överensstämmelser i Kotschkar-
ornamentiken. Man kan inte slå ifrån sig detta som en tillfällighet, 
utan här måste föreligga ett samband av en eller annan art. Och då 
tanken på ett västeuropeiskt inflytande i dessa avlägsna nejder på 
förhand måste anses utesluten, återstår endast möjligheten av orien
talisk import till Västerlandet. Kanske medföljde någon liknande pjäs 
de gåvor, som den persiske sagokungen Harun al Raschid omtalas 
ha sänt till Karl den Store och hans hov. 

Kotschkarbeslagen bruka dateras till 700-talet, vilket ju även rim
mar bra med deras fränder från Västerlandet. 

Liksom all annan ornamentik tycks djurväxtgrotesken inom orien
taliska kulturkretsar ha fört en ganska tidlös tillvaro. Under skilda 
epoker och i skiftande sammanhang dyker den upp i sin vidunderliga 
skepnad av till hälften blomma till hälften djur. Vilka tankar, som 
legat bakom motivets skapande, kunna vi väl aldrig spåra, men långt 
in i medeltiden tolkade man därmed väsentligheter i österländsk saga 

30 J. S t r z y g o w s k i , a. a. Abb. 180, s. 214. N a n d o r F e t t i c h , Die 
Motallkunst der landnehmenden Ungarn (Archaeologica Hungarica, Bd 21, 
Budapest 1937. Strzygowski härleder ornamentiken ur sådana arbeten 
som hans Abb. 178: 13, ett genombrutet bronsbeslag från Jennissei, som även 
det har en karakteristisk djurhuvudranka. S. framhåller, att denna senare 
torde vara att datera långt före Kristi födelse, men påpekar i detta samman
hang med stor rätt, att dess stil var av mycket lång varaktighet — i orien
talisk konst är det ingalunda vare sig orimligt eller förvånande, att ett motiv-
kan följas århundradena igenom i tämligen enahanda form. Som vi ha sett 
tillhör djurhuvudgrotesken en av dessa vandrare genom seklerna. Ornamen
tiken på Jennisseibeslaget, den baktriska guldskålen, Tropas um Traiani, 
sassanidiska silverskålar och väggmålningar, koptiska textilier, Kotschkarbe
slagen o. s. v. är sålunda utväxter från samma stam. Om man så vill, kan 
man tillägga sådana senare monument som Karl den Stores sabel ( Å b e r g , 
Keltiska och orientaliska stilinflytelser i vikingatidens nordiska konst, fig. 
83), egyptiska träsniderier (E. K i l l i n e l , Nordische und islamische Kunst, 
Die Weit als Geschichte I 1935 Abb. 12 och 16), armeniska miniatyrer 
( S t r z y g o w s k i , a. a. Abb. 181) samt hela den medeltida groteskfloran 
(L a m m - G e i j e r, a. a.) för att få de rikaste belägg för motivets be
stånd i orientaliska kretsar. 
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och myt.31 Huruvida något av detta dess innehållsliga värde följt med 

vid överförandet i europeisk miljö är svårt att säga. Snarast får man 

intrycket att det behandlats blott och bart som ornament bland många 

andra, som valts eller vrakats alltefter tycke och smak. Men den ax

plockning på europeisk grund, vi gjort här ovan, synes likväl, trots 

differenserna i tid och rum, utvisa en klart markerad linje, där det 

ena hänger samman med det andra och allt tillsammans återspeglai 

en sida av den orientaliska konstens expansion i Europa. — Djur 

växtgroteskens fortlevande i den romanska konsten i nordiska vi 

kingatidsstilar o. s. v. skall icke beröras i detta sammanhang. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

W I L H E L M HOLMQVIST: Vorgänger der romanischen Tier
pflanzengroteske. 

Gleichzeitig mit der höchsten Bliite und Ausbreitung der germanischen 
Tierornamentik tritt in mehreren germanischen Gebieten, vor allem in dem 
langobardischen Italien und den westgotischen Spanien eine fremde 
Tierornamentik auf, die auf ihre Art ebenso bizarr wie die germanische 
ist, aber zum Unterschied von dem germanischen System mit Band und 
Tieren eine Verbindung von Pflanzen und Tieren als Grundelement zeigt. 
Abb. 1—4 geben einige Beispiele dieser Tierpflanzengroteske. Dass dieses 
Motiv nicht germanischen Ursprungs ist, geht u. a. daraus hervor, dass es 
sich oft an gleichzeitigen Textilien von orientalischem Ursprung findet 
(Abb. 5), sowie dass es offenbar im Orient recht eigentlich bebeimatet war 
(Abb. 6 und 7). Auch wenn diese Tierpflanzengroteske im weiteren A'er-
lauf im AVettstreit mit der rein germanischen Tierornamentik an Bedeutung 
verlor, taucht sie doch in der abendländiscben Kunst bei mehreren Gele-
genheiten (Abb. 8—15) und zwar sehr oft in einem Zusammenhang auf, der 
oine direkte orientalische Einwirkung erkennen lässt. Aber erst mit dom 
von orientalischen Anregungen stark beeinflussten Vordringon der roma-
niscben Kunst wurden solche ornamentalen Drollerien auch im Abendland 
mehr Allgemeingut. In der orientalischen Kunst haben sie nicmals aufge-
hört ein aktuelles Ausdrucksmittel zu sein. 

31 Jfr bl. a. L a m m - G o i j o r, a. a. s. 46. 

13 — Fornvännen 1942. 


