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Smärre meddelanden. 

En bronsring från Stavby sn, Uppland. 

Vid besök i Stavby sn sommaren 1925 i anledning av inventeringen av 
Upplands äldre järnäldersgravfält erhöll undertecknad av socknens fornminncs-
värdare, handl. Th. Gustafsson, upplysning om ett par fynd, som gjorts i ett 
av grustagen strax norr om 
Stavby kyrka. 

För mer än 10 är se
dan hittade godsägare Kon
rad Jansson pä Husby en 
armring av brons (Fig. 37). 
Den bortgavs till fru M. 
Löfving i Malmö, som be
näget lämnat den till på
seende. Fig. 37. 

Ringen utgöres av en massiv bronsten med ungefär rombisk genomskär
ning; pä det smalaste stället är den 6,5 mm. bred, 4 mm. tjock. De breddade, 
rakt avskurna ändarna äro 8 mm. breda och ca. 5 mm. tjocka. Den ej fullt 
runda ringens yttre diam. är störst 6,H cm., minst 6,5 cm. Undersidans mittås 
är runt om ornerad med tvenne paralella linjer, mellan vilka på något oregel
bundna avstånd äro instämplade små ojämna streck. Pä bägge sidor om detta 
band finnas å de breddade ändarna smä instämplade cirklar. Det simpelt ut
förda mittornamentet gör intryck av en repstav eller ett pärlsnöre. Orneringen 
är ganska nött. Argen har avlägsnats, sä att bronsen pä stora delar lyser guld
gul. En del fläckar av mörkgrön patina finnas dock kvar. 

Sä vitt det är undertecknad bekant, är detta den enda ring frän Sverige 
av denna typ. Motsvarigheter till den finnes emellertid i sydöstra Balticum. Se 
härom E. BLUMÉ: Die germanischen Stamme und die Kultur zwischen Öder 
und Passarge zur römischen Kaiserzeit (Mannus-Bibl. 8 S. 61 ff.). Fig. 75 i detta 
arbete visar en ring, vars form mycket nära ansluter sig till den ifrågavarande 
uppländska. Orneringen pä den tyska är visserligen bättre utförd, mittbandet 
är smalare och insänkt, men ornamenten äro anbrakta pä liknande sätt. Över
ensstämmande ringar äro avbildade även i Schriften d. Naturforsch. Gesellsch. 
in Danzig, (Folge 2) Bd. 6; 3, S. 229, Taf. V: 1, 2, 4, 5; 1 o. 4 ha samma 
ornering som den svenska. Blume upptager i sin bilaga 25 (Mannus-Bibl. 14, 
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S. 57 ff.) 80 st. ringar av samma huvudtyp. 14 st. av dessa synas av beskris'-
ningen att döma vara ornerade pä ungefär likadant sätt som ovanstående. 
Sammanlagt äro åtminstone 34 st. ornerade. I 5 fall är materialet järn. (Nära 
denna typ stär en mindre grupp av mera bandformiga ringar (Blume, Abb. 
76—77), vilka tyckas knyta samman föregående med ormhuvudringarna.] 

Omkr. 60 st. av dem äro hittade i trakterna omkring nedre Weichsel, ett 
fätal finnas vid nedre Öder och de övriga gruppera sig däremellan. 

De uppträda i fynd tillsammans med fibulor huvudsakligen från 100-
talet e. Kr. 

Från Gotland och Öland finnas många bevis pä livliga förbindelser med 
trakterna kring Weichselmynningen under äldre kejsartid. Stavbyringen visar, 
att dylika förefunnits även med Uppland. 

Nägot högre upp i samma grustag hittade en flicka i början av 1860-talet 
en guldring, vilken hon för 35 kr. sålde till en guldsmed i Uppsala. Av priset 
att döma kan det ha varit en fingerring. 

Geologiska kartan upptager inga fornlämningar å denna plats, där ringarna 
äro funna, men ovanpå den höga sandåsen ligga emellertid omkr. 10 smä låga, 
jordblandade rosen. Gravarnas antal har säkerligen varit vida större. Åsen är 
numera sönderskuren av tvä stora grustag, och pä krönet ha en mängd smärre 
gropar upptagits. Vid grustäkt anträffas ibland "mörk jord och aska", Med tanke 
härpå torde de bägge meddelade ringfynden fä anses härröra ur gravar. 

Folke Bergman. 

En denar från Tensta sn, Uppland. 

Den i fig. 38 avbildade denaren hittades omkr. 1924 vid trädgårdsaibete 
ä en frän Bräcksta i Tensta sn avsöndrad gärd, tillhötig Kumlans Lanthus-
hällsskola. En lärarinna därstädes, fröken Jenny Blomqvist, som gjorde fyndet, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ har skänkt myntet till Museet för Nord. Forn-
dÉL I k j & f w f o . saker i Uppsala dnr det bär inv. n:r 5438. 

B i /IflKBlsi Myntet är ovanligt väl bevarat. Framsidan 
K<9H»' ra B upptages av ett manligt porträtt i profil ät höger. 

^ H BtlH/ ^ H ^ ^ Runt detta löper en inskrift, varav de bägge 
^ ^ * ^ första bokstäverna saknas; fullständigad härden 

Pig. 38. lytt: L. AzllVS CAZSAR. (Jämför COHEN, De-
scription historique des Monnaies, II. Paris 1859, 

s. 268, n:r 7). A baksidan finnes en sittande kvinnogestalt, som i den fram
sträckta högra handen håller en offerskäl samt stöder vänstra armbågen mot 
ett ymnighetshorn. Under henne läses: CONCORD. Bilden symboliserar alltså 
Endräkten. Runt om finnes följande inskrift: TR POT COS II, vilket fullstän
diga! blir: Tribunicia potestate Consul II. 

Denna denar är alltså präglad för ^Elius Caesar, vilken var en adoptivson 
till kejsaren Hadrianus (117-138). Han blev själv aldrig kejsare, enär han avled 
före Hadrianus är 138. 


