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KRING ETT VIKINGATIDA GULDSPÄNNE FRÅN 
UPPLAND 

Av D a g m a r Selling 

Våren 1943 salubjöds ett filigranorneral guldspänne i en antikvi
tetsaffär i Stockholm.1 Det tillhör den i Norden under vikingatiden 
vanliga typen av runda dräktsmycken, av vilka åtskilliga exemplar 
äro kända i brons ocli silver, endast ett mindre antal i guld. Enligt 
uppgift skulle del vara funnet i Hillcshög socken på Svartsjölandet 
någon gång omkring sekelskiftet. Spännet (fig. I—2) är alltigenom 
ett kvalitetsarbete men nu ganska nött och nägot buckligt; nål och 
nålfäste saknas. Filigrandekoren är anbringad pä ett guldbleck, 
som genom pressning över en matris fått huvuddragen i mönstret 
angivna; detta bleck har förenats med en lätt skålformig under-
platta genom att dennas kant hamrats upp mot den pärltråd, som 
kantar spännets översida; på några håll har lödningen numera 
släppt. Smycket har en diameter av 3,5—3,6 cm och väger 23,1 gram. 

Filigrandekoren är fyrdelat symmetrisk, uppbyggd kring en 
korsformig figur, vars centrum utgöres av en rund, plattad buckla. 
»Korsarmarna» sluta i kringelformiga figurer; genom dessa »kring
lor» löper en fyrsidigt lagd, grov pärltråd, som i hörnen går ut i 
djurhuvuden, vända mot ytterkanten. De fyra fälten mellan huvu
dena äro utfyllda med flätmönster. Inuti »kringlorna» och mellan 
dem är det övre blecket genombrutet — utskärningarna följa mönst
ret omsorgsfullt. 

Mittpartiels dekor är utförd med relativt grov pärltråd av samma 
tjocklek som ytterkantens men dessutom omgiven av tunnare pärl
tråd; samma tunna pärltråd har kommit till användning för fläl-

1 Statens historiska museum hade icke möjlighet att förvärva spännet 
ifråga, som därför endast fotograferades och beskrevs för museets lapp
katalog över fornsaker i främmande samlingar. Spännets nuvarande ägare, 
professor Yngve Hildebrand, tackar jag fiir tillmötesgåendet att ha fått kon
trollera vissa detaljer i samband mod denna beskrivning. 
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Fig. 1. a—b. Guldspänne, enligt uppgift funnet i Hilleshög sn. Uppland. Gulden 
brooch, slated to have been found in Hilleshög parish, Ippland . If l . 

mönstren i kantfälten och växlar där med högkantställd lamelllrad. 
Pärlningen är utförd med täng — kulornas storlek varierar något 
och på vissa ställen äro de skilda av låga, säkerligen oavsiktliga 
vulster. Djurhuvudena, vilka möjligen avse fåglar, bildas av för
höjda partier, dekorerade med pärltråd, som nu på de högst lig
gande delarna är slätnött — kanske dock att tråden avsiktligt platt-
hamrats. Näbben (?) bildas av fyra tunna trådar, med ett tvärband 
som övre begränsning. På ömse sidor om det förhöjda partiet fort
sätter den yttersta tråden nedåt-uppåt i en flik — sedd i profil 
utgör den djurets underkäke — som överst är inrullad och avslu
tad med ett granulationskorn, ögat. Ovanför varje huvud har pla
cerats ett likadant korn, omgivet av en ringformigt lagd pärltråd. 

Även fästeanordningarna på den skålformigt fördjupade under
sidan äro dekorerade. Här ha huvudsakligen snodder av två tunna 
trådar kommit till användning. Det fragmentariska nålfästet omges 
av en U-formigt lagd slinga; nålhällaren, som består av ett band-
formigt bleck med V-formigt urtag i den fastlödda änden, är belagd 
med sex parallella rader av nämnda snodd, som också lagts 2V2 varv 
i spiral på det lilla rundade blecket på nålhållarens utsida. Kedje
fästet slutligen har dekorerats med ett stycke av samma grova pärl-
Irad, som använts för spännets översida, och kring denna är lagd 
en slinga av den tunna guldsnodden. Särskilt kedjefästet men även 
de mest utsatta delarna av nålhällaren äro starkt nötta. 
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Fig. 2. Guldspännet frun Hilleshög i dubbel skala. 
Hilleshög, ttvice the size. 

Tlie golden brooch from 

Om man vägar niga Iran atl proveniensuppgiften är riktig, skulle 
detta vara det första vikingatida guldspänne, som är känt från Upp
land, över huvud taget finnas i Statens historiska museum av runda 
guldsmycken från denna tid endast ett från Öland samt två filigran-
ornerade överplattor till dylika, den ena från Skåne, den andra från 
Östergötland.2 Råda de förstnämnda ha fyrsidigt symmetrisk dekor 
i likhet med Hillesliögspännet, men endast det skånska exemplaret 
(fig. 3) är försett med kringelformiga bandslingor som detta. Här 
äro dock djurhuvudena i det genomlöpande bandets fyra hörn er-
sal i a med trianglar, fyllda med granulationskorn, och bandet löper 
genom öglorna i en ruiidiiing, som i stort sett följer spännets ytter-

2 Funna i: Bredinge nr 4, Kastlösa sn. Öland, SHM inv. 8686 (avbildat i 
KVJIAA:s Månadsblad 1890, s. 6 ) . — Lackalänga, Lacka länga sn, Skåne, 
inv. 1:51 (avbildat hl. a. i P , Paulsen, Der Goldschatz von Hiddensee, Leip
zig 1930, Taf. X I V : 1 ) . — Eriks torp , ödeahög sn, Östergötland, inv. 5671 
(avbildsl i K V I I A A : s Månadsblad 1877, s. 653). 
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kontur . In te hel ler i Danmark äro mer än t re runda guldsmycken 

med ornament ik av denna art kända,3 i Norge förekommer denna 

mindre typ över huvud taget inte i guld och endast y t t e r l ig t spar

samt i s i lver.4 

Si lvermotsvar ighe te r till Hil leshög-spännet äro däremot icke 

ovanl iga i svenska och danska fynd. Skovmand5 h a r för Danmark 

noterat sammanlagt 22 exemplar , därav fyra f ragmenta r i ska (här 

angivna inom pa ren te s ) : Nordjylland 2 + (1), Nordslesvig 2 + (1), 

Fyn (1), Fa l s t e r (1), Själland 15. F ö r Sver iges vidkommande för

dela s ig de hi t t i l l s kända 20 exemplaren, därav å t ta fragment, på 

följande sä t t : Skåne 2 + (2), Öland 4, Gotland 3 + (5), Uppland 2 + 

(1), Häls ingland l.8 Dessutom förekommer ett mindre antal smycken 

• R. Skovmand, Do danske Skattefund fra Vikingetiden og den eeldste 
-Middelaldcr indtil omkring 1150. Aarböger for nordisk Oldkyndighed og 
Historie 1942, s. ?44. 

4 J. Petersen, Vikingetidens smykker, Stavanger 1928, s. 122 f. Det bör 
dock nämnas, att den remlöparc ay guld, som ingår i fyndet frän Röd, 
Rygge prg, Ostfold, äger stor likhet med det i not 2 nämnda guldspännet 
från Brodinge på Öland; den är avbildad i O. Rygh, Norske Oldsager, 
Kristiania 1885, fig. 584. 

5 R. Skovmand, a. a., tabellen s. 244. Här har dä uteslutits ett av Terslev-
skattens hängsmycken (avbildat av 7v. Friis-Johansen, Selvskatten fra 
Torslev, Aarbeger 1912, s. 200 fig. 12), som med sin upplösta .slingornamen-
tik i tredelat fiilt skiljer sig från övriga. Om detta hänge skulle medräknas 
borde den svenska siffran vara 21 — tillägget representeras av ett fragmen
tariskt spänne frän Yxnarum, Listerby sn, Blekinge, inv. 11618: 6, för övrigt 
identiskt lika det av Skovmand anförda från Klein-Roschardcn, Oldenburg. 
avbildat i P. Paulsen, a. a., Taf. XIX: 2. 

0 Flertalet tidigare uppgivna av H. Jankuhn, Die Ausgrabungen in Haitha
bu (1937—1939), Vorläufiger Grubungsbericht, Berlin-Dahlem 1943, s. 
78 f. och av R. Skovmand, a. a., s. 57. För fullständighetens skull nämnas här 
samtliga svenska fynd: Skåne: Grönby nr 2, Grönby sn, inv. 2185 — Opp-
raannasjön, Oppmanna sn, inv. 2429 — Bräcke nr 11, Brunnby sn, inv. 5891 
— Filborna, Hälsingborgs landsförsamling, inv. 7858. Öland: Tryggestad, 
Räpplinge sn, inv. 1304: 1837: 256 (2 st. i gravfynd) — Ekclunda, Sandby 
sn, inv. 4432 — Jäinjö, Gärdslösa sn, inv. 8879. Gotland: Skäggs, Väskinde 
sn, inv. 1456 (M. Stenberger, Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. 
II, Lund 1947, Taf. 192:2) — Lilla Klintegårda, Väskinde sn, inv. 5804 
(Stenberger, Taf. 200: 1) — Kvarna, Vamlingbo sn, inv. 12956 (Stenberger. 
Taf. 174: 2) — Sigsarve, Hejde sn, inv. 16077 (Stenberger, Taf. 230: 1) — 
Kännungs (Saigs), Hellvi sn, inv. 20879 (Stenberger, Tat. 190:4) — 
Kviontlo. Othems sn, inv. 21613 (Stenberger, Tat. 213:2 och 4) — Hägvalls, 
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Fig. ,1. Fig. I. 
Fig. 3. Overplatta lill guldspänne, funnen i Lackalänga sn, Skåne. — Top plate 
of a golden hraaih found in l.ackalängu parish, Skåne. - - Fig 4. Silverspänne, 
funnet i Oppmanna sn, Skåne. Silver brooch found in Oppmanna parish, 

Skåne. If l . 

med fyrsymmetrisk bandornamentik i nordtyska och ryska fynd,7 

sannolikt alla av nordiskt ursprung. 
Smycken som dessa utgöra, som Skovmand framhållit, med all 

säkerhet produkter av dansk guldsmedskonst. Härför talar, utom 
fyndens geografiska utbredning, det faktum, att två identiskt lika 
bronsmatriser för pressning av överplåten till dylika smycken äro 
kända från Sydskandinavien; den ena är anträffad på platsen för 
det gamla Hedeby, den andra förvaras utan fynduppgift i National
museet, Köpenhamn.8 

Även om en viss likhet i kompositionen finnes mellan Hilleshög-
spännet och de övriga här nämnda, avviker det förstnämnda dock 
i väsentliga avseenden från dem; det gäller dels ifråga om en 
ornamentsdetalj som djurhuvudena, dels och framför allt ifråga om 
den för översidans dekor använda tekniken med uteslutande pärl
tråd och högkanlställd lamelltråd. 

Gerum sn, Gotl. fornsal, inv. C 9371 (Stenberger, Taf. 133 :2 ) . Uppland: 
Björkö, Adelsö sn, grav 834 och d:o u tan gravnr (H. Arbman, Bi rka I. Ta l . 
70:4—5) — Ullbro, Tillinge sn, inv. 20407:3 (gravfynd). Häls ingland: 
Törsta , Tuna sn, inv. 6820. 

7 R. Skovmand, a. a., s. 57. 
* H. J ankuhn , a. a., s. 75 Abb. 30 och s. 77 Taf. 3: c. — R. Skovmand, 

a. a., s. 56 och 248. 
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F ö r att börja med det tekniska f ramstäl ln ingssät te t . Den r ika an

vändningen av »äkta f i l igran» är ett drag , som har di rekta motsva

r ighe te r pä f rank iska guldsmedsprodukter från den t idiga v ikinga

tiden.9 P å als ter av nordiskt guld- och s i lversmide ä r denna teknik 

mindre vanl ig ; oftast användas här snodder i olika ut förande, kom

binerade med fria granula t ionskorn . 1 0 I s tort se t t samma ut förande 

som Hilleshög-spännot, kr ingelmot ive t och användningen av pär l 

tråd, u tmärke r ett litet guldsmycke i det danska skat tefyndet frän 

Ves te r Vedsted, däremot är tekniken i s i s tnämnda fall enklare , så 

till vida att arbetet är utför t på en slät, icke genombruten platta.1 1 

En var ian t av kr ingelmotivet , l iksom på Hil leshög-spännet utför t 

med grov pär l t råd , omgiven av t unna re dylik, å te r f innes även på 

det osedvanligt s to ra spännet från Nedrebo i Rogaland,1 2 på Lacka-

länga-spännel kombineras pä r l l r äden med snodder (jfr fig. 3). 

Beträffande Vester Vedsted-smycket ha r Skovmand antagi t , att 

det u tgör ett imports tycke från f ranker r ike t eller att det i var je fall 

ä r t i l lverkat av en till danskt område inflyttad f rankisk guldsmed. 

In te hel ler för Hil leshög-spännet torde möjl igheten av f rank isk t 

u r s p r u n g va ra helt utesluten, dock ta lar d jurhuvudornamente t för 

att t i l lverkningen ägt rum på nordiskt område — det e r in ra r om de 

huvuden, som förekomma på ett f ragmentar i sk t guldsmycke från 

Wollin (fig. 6),13 i v iss mån också om dem på korshängena i Hid-

densee-skatten (fig. 5) och på torshammare som t. ex. ett exemplar 

från Skåne,14 vi lka samtl iga torde u tgöra p rover på det högts tående 

danska kons than tverke t under 900-talet. In te hel ler är s l äk t skapen 

alltför avlägsen med de om g r i p a r påminnande djur, som dekorera 

selbågsbeslagen från Sollested på Fyn.1 5 

• H. Arbman, Schweden und das karolingische Reich, Sthlm 1937, s. 180 ff. 
'" //. Arbman, a. a., s. 182. 
11 R. Skovmand, a. a., s. 73. 
12 J. Petersen, a. a., s. 119 f. och fig. 121 (ornamenlikon på detta spänne 

iir utförd i filigran på guldbleck, uiiderplnltan består av brons — orneringen 
se Stavanger museums aarshefte 1924—25, Oldsaksamlingens tillvokst 1923, 
s. 29—31 och tig. 6 a—b — kantsnoddcn iir av silver; spännets diam. är 
7,6 em). 

" P. Paulsen, a. a., Taf; XIX: 5. 
14 Ibid., Taf. I, IV, V resp. XVII: 2. 
15 Jfr J. Bröndsted, Early English Ornament, London 1924, s. 272; även 

avbildat i Nordisk kultur 25, Konst, Sthlm 1931, s. 148 (S. Lindqvist). 
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Fig. 5. Fig, 6. 
Fig. 5. Detalj av guldkors, funnet pä Hlddemee, Rugen. Efter P. Paulsen. 
Detail of golden cross pendant found al lliddensee. Rugen. From P . Paulsen. 
— Fig. 6. Fragment av guldsmycke, funnet på Wollin. Efter P . Paulsen. Frag

ment of golden ornament found at Wollin. From P. Paulsen. 111. 

På övriga smycken med ornamentik av denna typ, spännen såväl 
som hängen, går det genomlöpande bandet vanligen ut i triangulära 
eller fyrsidiga flikar; på vissa exemplar saknas dock all marke
ring i vinkeln mellan »kringlorna». Tre av de i Sverige funna sil
verspännena ha på denna plats en niärlformad slinga, vars ändar 
överst äro upprullade kring elt granulationskorn.18 Ornamentet 
erinrar om den glasögonliknande figur, som icke är ovanlig pä 
frankiska guldsmedsarbeten17 och som bl. a. förekommer på vissa 
gotländska guldbrakteater i filigrandekoren nedanför öglan.18 

16 På de ovan i not 6 anförda exemplaren från Gerum och Väskinde 
snr, Gotland, samt på spännet från Tuna sn, Hälsingland, 

17 H. Arbman, a. a., s. 187 (jfr not 5) och s. 1% f.; på en rund skivfibula, 
funnen på det frankiska gravfältet vid Meckenheim, Lkr. Bonn, är denna 
figur använd för att beteckna huvudet pa en insekt (?), se F. Rademacher, 
Fränkischo Goldscheibcnfibeln, Miinchen 1940, s. 13, Abb. 2 och Fig. 22 
(eOO-talet). 

18 Se bl. a. M. Stenberger, a. a., Abb. 57:2—3 (Gane, Bäl sn) och Abb. 
58:4—10 (Hulte, Hemse sn) ; jfr även guldpärlorna från Petes, Linde sn, 
Abb. 66 (nr 3) och Hallinge, Grötlingbo sn, Abb. 69 a (nr 1—2 från vänster), 
se H. Arbman, a. a., s. 1% f.; ornamentet förekommer i övrigt bl. a. på dot 
större av de båda ringspännena i silverskatten från Vårby, Huddinge sn, 
Södermanland, inv. 1516, avbildat i Tiotusen år i Sverige, Sthlm 1945, fig. 219. 
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Samma figur har pa ett norskt silverspänne kombinerats med orm
kropp.19 Att silversmeden vid tillverkningen av de nämnda spän
nena kan ha haft en förebild av Hilleshög-spännets typ i tankarna 
och avsett djurhuvuden förefaller inte otroligt; pä spännet frän 
Törsta i Tuna (fig. 7) ha i överensstämmelse med nämnda exem
plar placerats små filigranrosetter ovanför det märlformiga orna
mentet. 

I sin avhandling om Terslev-fyndet har Friis-Johansen gjort en 
kronologisk uppdelning av dessa smycken efter typologiska grun
der.20 Till de äldsta räknar han den typ, som har ett enkelt, tre-
eller fyrkant lagt band draget genom slingorna — den är i Sverige 
företrädd genom spännet från Oppmannasjön (fig. 4), i Danmark 
genom ett exemplar i skattefyndet från Sejro;21 därnäst följa spän
nen som fig. 3 med korsforinigt mittparti och triangulära utvidg
ningar mellan »kringlorna»; till den yngsta gruppen för han spän
nena från bl. a. Törsta och Lilla Klintegårda (fig. 7 och 8), där gra-
uulationstekniken alltmer tagit överhanden; den första gruppen pla
ceras i förra hälften av 900-talet, den andra i århundradets senare 
del, för den tredje anges endast den relativa tidsbestämningen. 

Denna uppdelning finner till synes stöd i skattefynden i den mån 
dessa kunna dateras genom mynt: slutmyntet i skatten från Opp
mannasjön är präglat senast 925, medan skatten frän Lilla Klinte
gårda sannolikt är nedlagd omkring 1035. — Skovmand har emeller
tid betonat den skillnad i tid, som kan konstateras mellan de dansk-
skånska och framför allt de gotländska skattefynden med dylika 
spännen; de danska (och skånska) fynden äro nedlagda huvudsak
ligen under tiden 950—1000, de gotländska härröra uteslutande från 
skedet ca 1000—1050 och innehålla vanligen starkt slitna eller frag
mentariska exemplar.23 

Det förefaller knappas! troligt, alt en så enhetlig smyckegrupp, 
som den varom här är fråga, skulle ha tillverkats under hela 900-
lalet utan all undergå mera väsentliga förändringar. Otvivelaktig! 

" J. Petersen, a. a., s. 120 och fig. 124 (frän Utland av Ton, Strand agn 
och prg., Rogaland). 

20 K. Friis-Johansen. a. a., s. 229 ff. 
21 R. Skovmand, a. a., s. 104, fig. 22. — Spännet (ran Sejrö har till skillnad 

från flertalet endasl tre slingor, genom vilka bandet löper i triangel. 
22 Jfr R. Skovmand, a. a., s. 57 och M. Stenberger, a. a., s. 235, 
" Ii. Slfovmand, a. a., s. 57. 
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Fig. 7. Pig, S. 
Fig, 7. Silverspänne, funnet i Tuna sn. Hälsingland. Silver brooch found in 
Tuna parish, Hälsingland.- Fig. S. Silverspänne, funnet i Väskinde sn, Golland. 

— Silver brooch found in Väskinde jiarish, Gotland. 111. 

kunna de variationer, som komma till uttryck inte bara rent tek
niskt utan även ornamentalt, finna sin förklaring i olika grad av 
hantverksskicklighet inom det sannolikt ganska begränsade fabri
kationsområde, där dessa smycken sett dagen. Av de spännen, som 
räknats till den yngsta gruppen är visserligen det starkt nötta 
exemplaret frän Lilla Klintegårda som nämnt nedlagt omkring 1035, 
medan fragmentet från Hägvalls i Gerums sn kommit i jorden några 
årtionden tidigare, ca 995.24 Spännet från Törsta i Tuna sn kan 
icke dateras genom mynt, men som det är betydligt bättre bibe
hållet än de nyss nämnda, vågar man antaga, att nedläggningstiden 
för denna skatt är att söka ytterligare nägot bakåt i tiden, särskilt 
som den även innehåller ett par välbevarade stora silverspännen 
ined fristående djur. som otvivelaktigt tillhöra tiden omkring år
hundradets mitt.25 

De dansk-sk&nska skatterna, sum i detta fall iim de mesl vittnes-
gilla, tillhörn i övervägande flertal tiden omkring 950 och årtion
dena därefter. Man kan då väga antagandet, att tillverkningen av 
dessa smycke i, ägt rum under 900-taleta andra fjärdedel. Vid mitten 

24 M. Stenberger, a. a., s. 75. 
25 iS. Lindqvist, Del s törsta dosspännet, Fornvännen 1927, s. 342. 
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av å rhundrade t ha r modet fordrat s t ö r r e spännen; nu komma de 

tre- eller fyrsymmetr isk t indelade, ofta s ta rk t konvexa s i lverspän

nena med djurornamenlik 2 6 — det s törs ta av de i not 6 nämnda got

ländska smyckena, f rån K ä n n u n g s (Saigs) i Hellvi sn, som i nött 

skick blivit nedlagt omkr ing å r 1000, kan måhända be t rak tas som 

s lu tpunkten i u tveckl ingen av den mindre spännegruppen . I se

r iens början ha vi då att söka smycken som de från Ves te r Ved-

sted27 och Hil leshög. 

I f råga om guldspännet från Hil leshög är det knappas t möjligt 

att komma längre . I avsaknad av fynduppgif ter måste v ik t iga frå

gor förbli obesvarade. Tro l ig t är dock, att det i l ikhet med flertalet 

v ik inga t ida guldfynd ingåt t i en i jorden nedlagd ska t t — att nål 

och nå lhå l la re tydligen redan i gammal tid s akna t s tyder på at t det 

be t r ak ta t s mera som värdemetal l än som konstföremål. Kanske man 

också kan våga antaga , att det med handeln kommit till B i rka och 

där i f rån pä ett el ler annat sätt förmedlats till det nä rbe lägna Svart

sjölandet. 

S U M M A R Y 

D. Selling: A Golden Brooch from the Viking Age found in Uppland. 

The author reports a privately owned golden brooch (fig. 1—2) that 
is said to have been found in Hilleshög parish, Uppland, and in connection 
with this brooch a summary is given of similar ornaments found in Sean
dinavia. Very few of those are in gold—only three found in Sweden, three in 

28 Såväl större som mindre spännen förekomma ofta parallellt i skatterna. I 
det gotländska materialet märkes icke någon tidsskillnad ifråga om typernas 
första uppträdande; båda uppträda från och med 900-talets sista decennium 
(Snäckarve, Stenkumla sn, M. Stenberger, a. a. Taf. 122: 3, nedlagd omkr. 991 
—995, torde vara don äldsta skatten med stort spänne), däremot förekomma 
fragment av de större spännena ännu omkr. 1080 (Domerarve i öja sn, M 
Stenberger, a. a. Taf. 260: 4), medan de mindre upphöra några årtionden tidi
gare (Sigsarve, Hejde. sn, ca 1050—60). De dansk-skånska skatterna med 
stora spännen tillhöra, om man ser enbart till slutmyntens yngsta årtal, hu
vudsakligen skedet 955—977 (se R. Skovmand, a. a. s. 52), medan de, vari 
den mindre typen ingår, i stor utsträckning äro förlagda till tiden 925—952. — 
De större spännena äro bevisligen, till skillnad från de mindre, också till
verkade på svenskt område, se H. Arbman, Några guldsmedsmatriscr från 
vikingatid och äldre medeltid, Fornvännen 1933, s. 341 ff. 

27 R. Skovmand, a. a., s. 73. 
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Denmark — and more than 40 in silver. About half of these have been 
found in Denmark and the others raainly in the south of Sweden, including 
Gotland. The fabrication might be traced to Denmark. The Hilleshög 
brooch like one of tho Danish golden brooches in particular has techni-
cally boen influenced by the art of Frankish goldsmiths. Even if most of 
the brooches of this type belong to late finds — the Danish and Scanian 
ones were deposited mainly during (he latter part of the tenth century, 
those from Gotland (in most cases fragmentary specimens) during the 
period between the beginning of tho eleventh century to about 1050 — 
they were probably made already during the second quarter ot the tenth 
eentury. As far as it can be judged, the Hilleshög brooch belongs to the oldest 
ornaments of this type. This- is the first golden brooch from the Viking 
period which has been found in Uppland and only one with similar decora
tion has been previously found in Sweden, namely in Scania (fig. 3). 
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