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ETT NYFUNNET BÅGSPÄNNE FRÅN GAMLA 
UPPSALA SOCKEN 

E R I K S Ö R L I N G 

E tt stort bågspänne av brons med ovanligt vacker patina har 
påträffats i Uppland. Det tillvaratogs i juli månad 1943 
under grävning i en öster—väster gående ås, belägen ome
delbart norr om vägen mellan Björkeby och Lilla Mälby nära 

Fyrisån, två kilometer nordväst om Gamla Uppsala kyrka. Fig. 1. 
Finnaren hade bytt bort detsamma till en kamrat, fiskaren A. E. A. 
Holmberg, boende i närheten av Skokloster, av vilken Statens His
toriska Museum förvärvade det vackra spännet. Fig. 2. 

Enligt uppgift av den person, som gjorde fyndet, låg spännet på 
ett djup, som av denne uppskattades till iy 2 meter. Det enda han 
ansett anmärkningsvärt beträffande fyndomständigheterna var, att 
»rikligt med stenar av ett hönsäggs storlek omgav spännet på den 
plats i marken, där det anträffades». Fyndplatsen låg på berg
grund. 

Mod anledning av fyndet har amanuensen Gunnar Westin vid 

Pig, 1. x under Björkeby utmfirker fyndplatsen. 
x briow RJorkehy marks the silo of the find. 
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Riksantikvarieämbetet besiktigat platsen. På området, där spännet 
anträffades, kundo enligt hans rapport, som förvaras i Ant. Top. 
Arkivet, icke påvisas några stenanhopningar el. dyl., som med 
säkerhet kunde antyda forngravar eller andra förhistoriska anlägg
ningar. Av spännets utseende att döma, är det ej heller något som med 
visshet talar för att det skulle ha tillhört ett gravinventarium, 
därtill är ytan, enligt min uppfattning alldeles för blank och oska
dad. Ej heller har det varit utsatt för eld, och det kan således ej ha 
tillhört någon brandgrav. Föremålet bör därför få anses vara ett 
lösfynd och kan dateras till 400-talets slut. 

Spännet tillhör en typ, som brukar kallas spänne »mit umgeschla
genem Fuss». Det har en längd av 10,2 cm och är av brons, med 
undantag av tvärstången, på vilken spiralen är upplindod, som av 
en del rostfläckar att döma troligen är av järn. Tvärstångens båda 
yttersta ändar avslutas med cn profilerad knopp av brons. På 
hågens övre sida är en smal bronsribba i pärlstavsmönster fastnitad 
medelst en i vardera ändan befintlig, med kullrigt huvud försedd 
hronsnit. Denna pärlstavsribba består av annan bronslegering, eme
dan oxiden på densamma har ljusare färg än den spännet för öv
rigt har. 

Något spänne »mit umg. Fuss», försett med fastnitad ribba på 
bågens rygg har, så vitt jag har mig bekant, ej förut blivit an-
Iräffal i Sverige. Däremot äro liknande spännen tidigare funna 
såväl i Danmark, Tyskland som i Norge.1 I Danmark ha fyra exem
plar av denna typ med fastnitad ribba på bågens rygg påträffats i 
Nydam mosse, tillika med två liknande men utan ribba.- Ännu ett 
exemplar är funnet vid Longelse på Langeland i Longclse Sogn, 
l.angelands Sönder Herred med tre spännen av samma typ, men även 
dessa utan ribba, tillsammans med eu pärla och skelettrester av män
niska,:l samt ell exemplar från Hedensted Mark, Hedensted Sogn. 

1 Tag tackar nniseuinsinspektör Mogens R. Mackeprang för vänliga upp
lysningar. 

2 C o n r. E n g e l h a r d t . Nydam Mosefund. Kjöbenhavn 1865. Pl. V, 
fig. 12. A. I' 1 e I t k e. Ursprung und Ausbreitung der Ängeln und Sachsen. 
Hildesbeim-Leipzig 1921. Taf. 3, fig. 2. 

8 C o n r. E n g e l h a r d t . O. a. a. s. 56. Om spännet från Elvedgaard, 
Veflinge S., som Engelhardt omnämner i samma arbete på s. 53 säger 
han att det är »af form som Nydam V, fig. 12», men enligt meddelande från 
Mackeprang har det ej någon ribba på bågens rygg. 
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Fig. 2. Bronsspännct från Björkeby. Skala */4. 
Teckning av H. Faith-Ell. 

The bronze fibula from Hjörkeby. 

Hatting Herred. Aarhus Amt utan nä rmare fynduppgifter. Detta 

spänne ä r förvarat i Horsens Musem. 1 Tyskland har ett l iknande 

spänne påträffats på urnegravfältet vid Borgstedt4 lU mil norr om 

Redensburg, Kr. Redensburg i Schleswig; och ett är funnet i Hange-

now i Mecklenburg mellan Hamburg och Schwerin." 1 Norge slutli

gen är ett spänne av denna typ funnet vid Moldestad, Birkenes i en 

stenkammare tillika med ett svärd, fyra spjutspetsar samt två lerkärl." 

Sålunda ha icko mindre än sex spännen med på bågen fastnitad 

ribba anträffats i Danmark. Iv;i i Tyskland och endast elt i Norge. 

4 J. M e s t o r f . Vorgeschiehlliche Alterthumer aus Schleswig-Holstein. 
Hamburg 1885. Taf. XLIX, fig. 583. S a in m a f 0 r f. Urnenfriedhöfe in 
Schleswig-Holstein. Hamburg 1886. Taf". IX, fig. 9. A. P 1 e 11 k e. O. a. a. 
Taf. 3, fig. 11. 

' VV. M a 11 h o s. Dio nördl. Elbgermanen in spiitrömischer Zeit. Mannus-
Bibliothek No 48. Leipzig 1931, Taf. 24 e. 

9 O. R y g h . Norske Oldsager. Christiania 1885. Fig. 241. H. S c h e t e -
1 i g. The cruciform brooches ot Norway. Bergens Museums Aarbog 1906 
No 8, s. 118, fig. 35. 
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Spännet från Gamla Uppsala är det första av denna typ, som påträf

fats i vårt land. 

De här behandlade spännena tillhöra en grupp spännen, som har 

sin tyngdpunkt i nordväs t ra Tyskland. 7 

S U M M A R Y 

E R I K S Ö R L I N G : A recenlly found fibula from lhe parish of Old 

Uppsala. 
The author gives a description of a bron/.e fibula found in 1913 in the 

parish of Old Uppsala, Uppland. The fibula, which la I slray find, can be 
dated to the end of the fifth century on typologieal gronnds. Il belongs lo 
the type »mit umgeschlagenem Fuss» and is the first one known from 
Swedish lerritory whieh bas a bronze mount ornamented with round bead-
pallern riveled on lhe back of the bow. A small number of fibnlae of identi-
cally the same type as this are known from Denmark, Germany and 
Norway. The group of fibnlae In question origiimles (rom Norlh-West Ger
many, chiefly Schleswig. 

7 O. A l m g r e n , Studien iiber Nordcurnpäisclie libclfiirmen. Mannus 
Bibliolhek No 32. Leipzig 1923, s. 78 f. 


