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bilderna intar den nu framkomna en rangplats både genom kompositionen och 
genom friskheten i modellering. Det höga herrskapet träder oss till mötes 
i en ganska omedelbar ögonblicksbild. Vi få hoppas att elfenbensoriginalet 
en dag skall komma fram och giva oss tillfälle till närmare bekantskap med 
ott par intressanta personer ur Sveriges ledande skikt på Karlarnas tid och 
med en konstnär, som ofta på ett ypperligt sätt skildrade sin samtid.18 

Nils Ludvig Rasmusson 

ETT PAR TÅNGFIBULOR FRÅN GOTLAND 

Statens historiska museum mottog i början av år 1948 av fru Rose Åberg, 
Stockholm, en donation bestående av en betydande samling föremål från 
huvudsakligen förhistorisk tid men även medeltid, vilken ursprungligen 
sammanbragts av framlidna professorskan Therese Kjellberg, Stockholm. 
Samlingen består av omkring 200 föremål, av vilka det övervägande flertalet 
enligt vidfästa lappar stommar från Gotland. Närmare proveniensuppgift 
saknas i regel. Att sakerna verkligen härstamma från Gotland bekräftas 
av dem själva, enär de flesta utgöras av typiska gotländska fornsaksformer, 
såsom dos- och djurhuvudformigo spännen m. m. Bland de från medeltid 
härstammande föremålen märkas framförallt ett rökelsekar av malm från 
Stånga kyrka på Gotland samt en till 1200-talet hänförbar Kristusbild av 
brons till krucifix. För Kristusbilden uppges endast Gotlond som här
komstort.1 

Huvudparten av de förhistoriska föremålen är av välkända typer, men 
bland dem ingå två spännen av ett i nordiska fornfynd ej tidigare företrätt 
slag, nämligen två tångfibulor av brons. Vardera bär en etikett med upp
lysningen: »funnen på Gotland». Det är helt naturligt att man till en början 
ställer sig tvivlande till uppgiften om Gotland som fyndplats för dessa 
spännen. De skulle ju kunna ha blivit inköpta på kontinenten och sedermera 
av misstag erhållit gotländsk fyndortsbeteckning, men så är likväl med 
all sannolikhet ej fallet. I hela den stora fornsakssamlingen finns i övrigt 
ej ett enda metallföremål av icke nordisk karaktär, vilket måste betraktas så
som ett klart angivande av att något töremålsförvärvande ej skett på kon
tinenten. De båda fibulorna ha utan tvivel hittats på Gotland, kanske tillsam
mans, kanske i två varandra närbelägna gravar. 

Båda äro goda representanter för den besynnerliga spänneform, som 
tångfibulan utgör. De äro något olika i storlek, hålla ca 10,5 respektive 
9 cm i längd (fig. 1, 2), och även kvalitativt föreligger skillnad mellan 
dem. Den större fibulan (fig. 1), som är bra gjord och mycket väl bibe
hållen, har en högt och regelbundet svängd båge, prydd på ena sidan med 
rader av inslagna halvkretsar, den äger långt utdragen nålhållare, vars 

18 Cavaliers oauvre ger en värdefull samlad bild av Europas ledande klas
ser under 1680- och 90-talen. Detta gäller ej minst beträffande Sverige. 
Med hänsyn härtill skulle ett fullständigt illustrationsverk över hans pro
duktion vara av stort historiskt intresse. 

1 Samlingen hor i Statens hist. museum inv. nr 23849. 
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Fig. I. Gotland. V, 

främre ända avslutals med en nu hoptryckt spiralknopp, samt ett om en 
grov smidestång erinrande »huvud». Nålen är alltjämt rörlig kring sin 
axel. Den andra fibulan (fig. 2) är slappare i formen, bågen är plott som 
hos den förra men lägre och mer oregelbunden samt oornerad, nålhållaren 
är långsmal, avsmalnande mot yttre ändan, vilken iir uppätsvängd och 
avslutad mod en liten spiralknopp. Det tångformade huvudet har långt 
utdragna, spetsiga kallar. Främre delen av nålen till denna fibula har gått 
förlorad. Nålen är fortfarande rörlig kring sin axel. 

Måhända ha dessa fibulor nått Gotland från sydost. Formen har på 
Kontinenten en mycket vidsträckt utbredning, där den vanligen föreligger 
i brons men någon enstaka gång även i järn. Den i förhållande till Gotland 
närmast belägna fyndorten för ett spänne av denna beskaffenhet är Neu-
Bodschwinkon i förutvarande Ostpreussen,2 där en tångfibula påträffats vid 
sakkunnigt gjord undersökning. Längre söderut är typen belagd i flera 
fynd, så i Ungern och västra Ryssland,3 ja något enstaka exempel är även 
hittat i Kaukasus.4 Talrikast representerad synes den vara i Tyrolen samt 
angränsande delar av Italien. Enbart Innsbrucks till följd av kriget alltjämt 
nedpackade och undanförda samlingar lära räkna ett 50-tal exemplar.5 Bland 
fyndplatser i norra Italien må nämnas San Zeno i provinsen Trento och 
Meclo (ty. Mechel) i samma provins.' Almgren avbildar efter Montelius 

2 O. Tischler, Ostpreussische Gräberfelder, Schriften d. physik.-ökonom. 
Gesellschaft zu Königsberg, Königsberg 1879, s. 209, Taf. ( I l l ) , fig. 16. — 
M. Ebert, Truso, Schriften d. Königsberger Golehr. Gesellschaft 1926, s. 80. — 
W. Gaerte, Urgeschichte Oslpreussons, Königsberg 1929, s. 210, fig. 161: c. 

3 Sitzungsber. d. Altertumsgesellschaft Prussia, 22 H., Königsberg 1909, 
s. 470. — Verhandl. der Berl. Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie u. 
Urgeschichte, Berlin 1899, s. 216—17, fig. 1—3. 

4 E. Chantre, Le Caucase, Paris-Lyon 1887, Pl. XV, fig. 14. 
0 Detta enl. uppgift i Eberts Reallex., 11, art. Ryzanovka (M. Ebert), s. 175. 
• Archivio Trentino, 4, Trento 1885, tav. VII: 10—11. — För upplysningar 

om fynden från Trento hor jag att tacka prof. Leonhard Franz, Innsbruck. 
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Fig. 2. Golland. 1 / l . 

ni täugfibula från Marzabotto ej långt frän Bologna.7 Hildebrand omtalar 
andra fynd av denna form från Italien. 8 I Bulgarien är en tångfibula funnen 
tillsammans med ett mynt från 4:e århundradet e. Kr.9 Även i väster, i 
Rhenlraktorna, är tångfibulan bekant.10 

Denna redogörelse för tångfibulans utbredningsområde är holt summarisk; 
ytterligare upplysningar om dess förekomst är att få på skilda håll i litte
raturen. Dess tidsställning är ej fullt klar, men det vill förefalla som om 
tion väsentligen tillhör yngre kejsartid. I slutna fynd har den sällan hittats. 
I iot. ovannämnda bulgariska fyndet kan tack vare det medföljande myntet 
lidsfästas till 300-talet, en datering, som tämligen nära sammanfaller med . 
Tischlers antagande om typens sannolika hemmahörande i det tredje århund
radet e. Kr.11 Formen är utan tvivel romersk och inordnar sig bland de 
originella spänneformer, som under nämnda skede voro synnerligen populära 
bland romarna, t. ex. spännen i form av sandaler, speglar, musikinstrument, 
dubbelyxor m. m. 

Mårten Stenberger 

7 O. Montelius, La civilisation primitive en Italie, I, Pl. XIII, fig. 192. — 
O. Almgren, Stud. Uber nordeurop. Fibelformen, Leipzig 1923, s. 110, Taf. 
XI, fig. 244. 

8 H. Hildebrand, Bidrag till spännets historia, Ant. tidskr. f. Sverige, 
IV, s. 75. 

• O. a. artikel i Eberts Reallexikon. 
10 H. Dutschke, Die antiken Denkmäler der Kölner Privatsammlungen, 

Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, LXIV, Bonn 
1878, s. 81, Taf. V—VI, fig. 16, 17. — L. Lindenschmit, Die Altert. u. heidn. 
Vorzeit, Bd IV, Mainz 1900, Taf. 9, tig. 3—5 (fr. Bayern, Hessen, Rliein-
hessen). 

" O. a. a., s. 209. 
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