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TILL DATERINGEN AV ETT SÖRMLÄNDSKT 
BRONSSPÄNNE 

Av Dagmar Selling 

rJland vikingatidens smycken på nordiskt område utgöra de lik
armade spännena en väl representerad grupp, som omfattar olika 
format — alltifrån de helt små och upp till en längd av omkring 
20 cm — och såväl typer av starkt standardiserat utförande som 
ytterst individuella skapelser. De ha karakteriserats som den 
smyckegrupp, där de vikingatida bronssmedernas fantasi och 
variationsmöjligheter visat sig som allra bäst.1 Rikaste omväx
lingen erbjuda de ifrågavarande spännena på norskt område, 
där de voro på modet under hela 800-talet men av allt att döma 
gingo ur bruk vid århundradets slut; i Sverige ha de också åt
njutit stor popularitet under vikingatidens första århundrade 
och vissa typer fortsätta här in på 900-talet; i de övriga nordiska 
länderna är gruppen däremot betydligt sparsammare företrädd.2 

Det spänne, som här kommer att diskuteras, har under nästan 
ett århundrade legat tämligen obeaktat i Statens historiska mu
seums samling. Det hör till de mera särpräglade i sitt slag och 
då det icke låter sig närmare dateras genom den fyndkombina
tion, i vilken det är funnet, skall här ett försök göras att placera 
det i sitt sammanhang. Som framgår av fig. 1 är det ett relativt 
stort spänne, 12,3 cm långt och med en största bredd av 3,8 
cm.3 Ena änden är något skadad genom försmältning. På den 
konkava baksidan, som över hela ytan har avtryck av ett fintrå
digt, tuskaftat tyg, är vid gjutningen åstadkommen en bandfor
niig nålhållare och ett dubbelt nålfäste, övre delen av en kraf
tig järnnål med spärrflik är fastrostad vid nålfästet. 

1 Jan Petersen, Vikingetidens smykker, Stavanger 1928, s. 76. 
-' Ibid., s. 76 ff.; Ella Kivikoski, Likarmade spännen från vikingatiden, 

i Finskt Museum 1938, s. 10 ff. 
3 SHM inv.-nr 1894: 53. 
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Fig. 1 a. Tumbo sn, Södermanland, ifl. N. Lagergren foto. —• 
Fig. 1 b. Dito. Schematisk teckning av spännets ornamentik. •— Bronze 

brooch from 'Tumbo parish, Södermanland. 

Spännet har tidigare avbildats av Richard Dybeck,4 som 1852 
anträffat det i en gravhög på östra sluttningen av åsen norr om 
Tumbo kyrka i Södermanland. Om fyndförhållandena nämner 
Dybeck, att högen, som var försedd med fotkedja och ovanpå 
kullen hade »smärre, väl lagda stenkretsar», i omkrets mätte 

4 Richard Dybeck, Svenska Fornsaker, Första häftet, Sthlm 1853, Pl. 
II: 10 och text s. 10 f. Dybecks egenhändiga »Forskningsberättelse» för 
1852 jämte förteckning över fynden förvaras i Vitterhetsakademiens arkiv. 
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Fig. 2. Fyndplatsen för del likarmade spännet fig. 1 (längst t. h. invid lerkärlet) 
efter teckning av Richard Dybeck. •— The finding place of the equal-armcd brooch 
fig. 1 (on lhe right itnmediately nexl to the vessel). Sketch by Richard Dybeck. 

8—9 m och i höjd ca 1 m ( = »kring fjorton alnars omkrets» resp. 
»icke öfver 2 alnar»). På ej fullt en halv meters djup ( = 3 kvar
ter) hade han påträffat ett omsorgsfullt lagt röse, som täckte ett 
brandlager. I dettas östra kant stodo två lerkärl inom ett litet 
utrymme, som bildades av tre jämnstora stenar, täckta av en flat 
häll (fig. 2). Det ena lerkärlet består av det för vikingatiden 
vanliga, grova godset och är av enkel form, det andra är såväl 
med hänsyn till formen som till det omsorgsfullt behandlade 
godset mera ovanligt. Det var vid anträffandet starkt fragmen
tariskt och Dybeck har därför på sin teckning kommit att ge 
det en något missvisande form/' 

Invid det grövre lerkärlet hade det likarmade spännet ställts 
på högkant: »stod å ände ett aflångt Spännsmycke eller Brossa 
af metallblandning , med stort spännthorn af järn å undre 
sidan.» Förutom de nämnda föremålen innehöll brandlagret en
dast röda, blå och gula pärlor »jämte otydliga saker af ben». 

5 Eftersom jag har för avsikt att i annat sammanhang behandla ler
kärlen skola detaljerna här icke närmare diskuteras. De kunna i och för 
sig icke bidraga till en mera preciserad datering av graven. 

23 



77 .1 G .1/ .1 It S I ! L L I N G 

Ornamentiken på spännet utgöres av ett skäligen stelt upp
byggt system av tvärstreckade, två- och tredubbla bandslingor, 
som utgå från en rombisk mittfigur och i ändarna omge ett en
face sett ansikte. Detta, liksom de ursprungligen elva knoppar, 
vilka gjutits i ett med spännet, omges av en tvärstrierad rand, 
som mer eller mindre medvetet imiterar filigrantråd. De två 
knopparna i spännets längdaxel bilda utgångspunkt för en rak, 
slät ås, som utgör »hals» till ansiktsmaskerna, från de två på 
mittrombens sidor utgå åt vardera hållet en ytterst från stil 
III-omamentiken inspirerad vingflik, som omedelbart delar 
sig och med ett tvådelat band löper utmed spännets ytterkant 
medan det andra, förenat med motsvarande band från spännets 
andra sida bildar en tungformig båge något längre ned. Då de
taljerna icke framgå fullt tydligt av fotot, återges i fig. 1 b en 
schematiserad teckning av ornamentiken. 

Som tidigare nämnts, torde ornamentiken på detta spänne 
vara unik i svenskt fornsaksmaterial, även om ansiktena och 
deras placering på ändpartierna ha sin motsvarighet på ett 
skånskt spänne från icke angiven fyndplats.53 Inte heller synes 
någon parallell vara känd vare sig från det på likarmade spän
nen rika Norge eller från de övriga nordiska länderna. Om man 
tager fasta på enbart knoppsystemet och förekomsten av yt
täckande bandornamentik kan man peka på en viss likhet med 
ett norskt spänne från Standal, Hjörundfjord i Möre (fig. 3), där 
ytan också är dekorerad med elva knoppar, omgivna av en 
tvärstreckad rand.0 Deras placering överensstämmer med Tum-
bo-spännets ifråga om de tre i vardera änden och knoppen i 
centrum, de övriga fyra äro däremot placerade med två längs 
vardera långsidan, bildande en rektangulär figur kring mittpar
tiets cirkelformiga, dubbla bandslinga. I den starkt upplösta 

r,a Spännet ifråga, som förvaras i Malmö museum (teckning och foto 
finnas i Antikvariskt-topografiska arkivet, Stockholm; en skiss avbildas i 
Peter Paulsen, Studien zur Wikinger-Kultur, Neumiinster 1933, fig. 7), 
dateras genom sina påsatta, treflikiga knoppar med tämligen stor säker
het till 800-talets förra hälft eller mitt, jfr Holger Arbman, Schweden 
und das karolingische Reich, K. Vitt. Hist, o. Ant. akad:s handlingar, 43, 
Sthlm 1937, s. 169, Abb. 32 och Taf. 47: 13 (= dens., i not 7 nedan a. a., 
Taf. 83:3). 

" Petersen, a. a., fig. 82. 
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F/j. 3. Standal, Hjörundfjord, Möre, Norge. Ifl. lifter .1. Petersen. 
Fig. i. Visteby, Rasbo sn, Uppland. Ifl. N. Lagergren foto. 

bandornamentiken är det omöjligt att spåra några detalj över
ensstämmelser med Tumbo-spännet. 

Bland likarmade spännen av samma storleksordning, vilkas 
yta är indelad i rombiska fält, kan det här ifrågavarande spän
net jämföras med de exemplar, som anträffats i Björkögravarna 
462 och 657 och som ha ett fåtal paralleller i svenskt material 
och något flera i Norge.7 Med få undantag är på dessa spännen 
endast mittknoppen fast, medan de övriga tio knopparna varit 
löst påsatta. Ett enda av de i not 7 nämnda svenska exemplaren 

7 Utom de båda sins emellan något avvikande exemplaren från Birka, 
Holger Arbman, Birka I, Tafelband, Sthlm 1940, Taf. 77:4 resp. 77:3, 
föreligga två av typ Taf. 77: 3 från Småland: SHM 9410: 37 från Bäck i 
Kanna sn, och SHM 5404: 23 från ej närmare angiven fyndplats i Bolmsö 
eller Ås snr, samt ett exemplar från Öland utan närmare fynduppgifter 
SHM 7014: 12. Ett nägot avvikande spänne från Rasbo (fig. 4) har inv.-nr 
SHM 19819:5. — De motsvarande norska exemplaren, se Petersen, a. a., 
s. 78 f. 
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är försett med ansiktsmasker i ändarna, det förbrända och frag
mentariska spännet från Visteby i Rasbo sn, Uppland (fig. 4), 
som i stället för knoppar varit dekorerat med åtta djurhuvuden; 
de två vid ändarna äro större än övriga och erinra med sina ut
stående, runda ögon, sina breda kinder och bandformiga hårtof
sar dels om de in mot mitten vända maskerna på det lilla silver
spännet i Björkögrav 556, dels om de utåtvända på det stora 
bronsspännet från grav 620.8 Med båda dessa sistnämnda har 
det orneringen i tidig gripdjursstil gemensam. 

Något närmare släktskap visar ett spänne från Norregården i 
Bäck, Hamneda sn, Småland (fig. 5), så till vida att endast ett 
rombiskt fält förekommer, kombinerat med ansiktsmasker vid 
ändarna, och att de bandslingor, som ingå i dekoren, huvudsak
ligen äro dubbla och tvärstreckade.9 Också detta spänne är hit
tills ensamt i sitt slag i Sverige. Från Norge förtecknade J. 
Petersen 1928 sex exemplar av identiskt samma utseende och 
införde för denna grupp benämningen Troms-typen, eftersom 
dess utbredning är påfallande nordlig med halva antalet då 
kända exemplar från Troms fylke.10 Ansiktena på dessa spän
nen — det förekommer inte mindre än tolv dylika av två något 
olika typer — föreställa dock även de otvivelaktigt djur och äro 
karakteristiska för gripdjursstilen, som också dominerar i deko
ren för övrigt. Knopparna, som varit fjorton till antalet, alla 
löst påsatta, ha endast på den rombiska mittfiguren och i någon 
mån på ändarna en placering, som erinrar om Tumbo-spännet. 

Bortser man från de ganska stora och enhetliga spännegrup
per av typ Arbman, Birka I, Taf. 80—81," där ändpartierna ut
formats som in mot ytan riktade djurhuvuden, återstår bland 
likarmade spännen att jämföra med Tumbo-exemplaret ytter
ligare ett par norska, ett från Spangereid sn, Sor-Audnedal pgd, 
Vest-Agder (fig. 6), och ett fragment från Berven i Berg sn, 

8 Arbman, a. a., Taf. 77: 1 och 77: 5. — Petersen, a. a., fig. 65. 
" SHM 20522: I: 5. Tidigare avbildat i K. Vitt. Hist. o. Ant. akad:s års

bok 1936—38 (Statens historiska museums tillväxt under år 1934), fig. 5. 
10 Petersen, a. a., s. 81 f. — Av samma typ är också ett fragment från 

okänd fyndplats, som förvaras i Nationalmuseet i Dublin, se Johs. Bee, 
Norse Antiquities in Ireland (= Haakon Shetelig, Viking Antiquities in 
Great Britain and Ireland III, Oslo 1940), fig. 64. 

11 Jfr också Petersen, a. a., fig. 65 och 67—73. 
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Fig, 3. Norregården, Back, Hamntda sn. Småtand, ifl. N. Lagergren foto. 
Fig. n. Spangereid sn, Sor-Audncdal figd, Vest-Agder, Norge. Ifl. Efter Aars-

beretning 1S79. 

Brunlanes pgd, Vestfold (fig. 7)12. Det förstnämnda, som också 
12 Petersen, a. a., fig. 78 och 79 (fig. 6 ovan är klicherad efter den tyd

ligare förlagan i Föreningen til norske fortidsmindesmerkers beväring, 
Aarsberetning for 1879, Pl. VIII: 44). Fragment av ett likartat, men 
mindre spänne, föreligger som lösfynd från Friggeråker, Saleby sn, Väs
tergötland, SHM 11363: 7. — Ifråga om konturen visar exemplaret från 
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med hänsyn till sin kontur är synnerligen egenartat, har ett an
sikte av människoliknande utseende i vardera änden, inklämt 
mellan två uppstående par av flikar, och något därunder en 
snedstreckad båglinje, som övertvärar änden och slutar i det 

med en uddig kant försedda bälte 
av växelvis snedstreckade rutor 
som upptager större delen av 
ytan. Knoppar eller rombiska fält 
förekomma emellertid icke och 
den djurornamentik, som utfyller 
mittpartiet består av två långhal-
sade fåglar med gripklor. Det andra 
spännet, fragmentet från Brun-
lanes, är av mera normal form och 
har ett par tretåiga gripdj urstassar 
placerade över munpartiet på 
samma sätt som tvärbandet på 
Tumbo-spännet. Ansiktet i änden 
är dock otvivelaktigt, trots vissa 
människoliknande drag, en djur
mask. 

Den hittills bästa motsvarighet till Tumbo-spännets ansikts
mask, som det lyckats mig finna, förekommer emellertid icke på 
ett likarmat utan på ett runt spänne (fig. 8), funnet i Sem, Ås 
sn, Jämtland.13 Här kan man i varje fall tala om rent mänskliga 
anletsdrag. De linjer, som utgå från hjässan på Tumbo-ansiktet 
och som sannolikt böra tolkas som håret, ha dock på det jämt
ländska spännet givits formen av två rundade öglor (öron?). 
Tvärbandet är även här ersatt med två mot kinderna riktade 
gripdjurstassar. Som framgår av fig. 8 b har området över näs
roten fått en särskilt egendomlig utformning, som närmast för 
tanken till en i pannan uppskjuten hjälm med ögonbrynsbågar, 
liknande dem, som äro kända från vendeltidens uppländska fynd 

Fig 
pgd 

7. Berven sn. Berg, Brunlanes 
Vestfold, Norge. Ifl. Efler J. 

Petersen. 

Spangereid en viss frändskap med det sannolikt något äldre spänne, som 
beskrives och avbildas av Louise Cederschiöld. Ett bronsspänne från 
Skä-Edeby, Skå sn, Uppland, i Fornvännen 1948, s. 148 f. 

13 SHM 12010: 1. Tidigare avbildat i K. Vitt. Hist. o. Ant. akad:s Må
nadsblad 1903—05, s. 118. 
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och från vikingatiden i det norska fyndet från Gjermundbu i 
Ringerike14 — kanske är det likväl bara en översättning i relief 
av kraftiga ögonbryn som t. ex. på de fyra ansiktena på det 
praktfullt filigranomerade guldspännet från Nedrebo i Bokn sn, 
Tysvaer pgd, Norge, där man för övrigt också återfinner det 
bågformiga tvärbandet.15 I likhet med spännet från Tumbo har 
också det jämtländska exemplaret ringornament, som samman
hålla bandslingor, men ytan är så starkt brandskadad, att det är 
svårt att följa ornamentiken i detalj. Ringarna äro emellertid 
helt slutna (jfr fig. 1 b). Såväl Tumbo-spännet som detta sist
nämnda göra intryck av att framställa fängslade gestalter och 
föra tanken till exempelvis »the bound Devil» på ett engelskt 
stenkorsfragment från Kirkby Stephen i Westmoreland10 och 
till Jellingestenens Kristus. Spännena ifråga äro dock av allt att 
döma något äldre än dessa monument, jfr nedan. 

Även om alltså Tumbo-spännet i sin dekor icke direkt har 
några av de karakteristiska drag, som närmare anger dess tids
ställning inom vikingatiden, ger en sammanställning av det 
ovan anförda jämförelsematerialet relativt klart vid handen, att 
dess miljö bör vara 800-talet. I de flesta fall dateras de till jäm
förelse nämnda smyckena av typiska 800-talsspännbucklor, 
främst av de typer, som enligt hävdvunnen norsk beteckning 
kallas Rygh 647 ( = Petersen, fig. 33 ff) och Rygh 648 (Peter
sen, fig. 27 ff).17 Den sistnämnda spännbuckletypen har ju för 

14 Sigurd Grieg, Gjermundbu-funnet (= Norske Oldfunn VIII), Oslo 
1947, Pl. V. 

15 Petersen, a. a., fig. 121. Ansiktena äro s. 120 karakteriserade som 
djurmasker, vilket kan motiveras med hänvisning till lejonmotiv som 
t. ex. på Osebergsskeppet, se Haakon Shetelig, i Osebergfunnet III, Kri
stiania 1920, fig. 14—16 (sammanställning av a. a. fig. 14 med en öländsk 
spännbuckla hos Paulsen, a. a., Taf. I: 3—4). Jfr dock de otvivelaktiga 
människoansiktena, Arbman, a. a., Taf. 92:3—6. — Nedrebospännet är 
icke daterbart genom fyndkombination; det kan i viss mån sammanställas 
med ett likaledes filigranomerat guldspänne från 900-talet, Dagmar Sel
ling, Kring ett vikingatida guldspänne från Uppland, i Fornvännen 1947, 
s. 74 ff. 

16 T. D. Kendrick, Late Saxon and Viking Art, London 1949, s. 90 och 
Pl. LXI :1 . 

17 Oluf Rygh, Norske Oldsager, Kristiania 1885. — Tillsammans med 
de ovan anförda spännetyperna äro funna: fyra av de i not 7 anförda 
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Fig. 8. Sem, Ås sn, Jämtland, a-b) Ifl, c) detalj av millknuppen i dubbel skala. 
N. Lagergren foto. —- Bronze brooch from Sem in Ås parish, Jämtland; c) lhe 

central boss hvicc natural size. 

övrigt såväl i sitt knoppsystem som i sin betoning av längdaxeln 
karakteristiska drag, som antyda typologisk samhörighet med 
det likarmade spännet från Tumbo. 

I kombinationer, som innebära en datering till 900-talet, är 
endast ett av de norska spännena (ett av dem, som avses i not 7, 
jfr not 17) och det jämtländska spännet anträffade. Ifråga om 
det förstnämnda uppges dock fyndförhållandena vara relativt 
osäkra och inte heller det senare är funnet vid sakkunnig under
sökning — det hade jämte bl. a. underskalet och mittknoppen till 

norska exemplaren (av de övriga två är ett ex. lösfynd, ett funnet med 
ett spänne av typ Petersen, a. a., fig. 52, dock enligt osäker fynduppgift), 
de båda småländska ex. och de båda Björkö-spännena (även SHM 19819: 5 
torde vara ett 800-talsfynd, med kamfragment som Arbman, a. a., Taf. 
160: 14, fragment av bronsarmbygel, torshammarring m. m.), vidare alla 
de i not 8 avsedda spännena, exemplaret från Hamneda (not 9) och åt
minstone fyra av de motsvarande norska exemplaren, jfr Petersen, a. a., 
s. 82. — Spännet från Spangereid tillhör en kombination, i vilken ingår 
en spännbuckla av en typ, som Petersen, a. a., s. 46, betecknar som för
stadium till typ Rygh 648, och fragmentet från Brunlanes är funnet till
sammans med en spännbuckla av Berdal-typen, vars ornamentik är 
starkt förvanskad, Petersen, a. a., s. 19 och fig. 18. 
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en 900-talsspännbuckla av typ Petersen fig. 5218 tillvaratagits i 
ett röse, som åtminstone till sin övre del bestod av hopförd åker
sten. Att i varje fall det runda spännet måste vara äldre än 
spännbucklan framgår av de fyra djurmaskarna på dess mitt
knopp (fig. 8 c), vilka äro väl förankrade i gripdjursstilens äldre 
skede;1" det förefaller vara uteslutet, att knoppen skulle kunna 
vara överflyttad från ett äldre spänne. I detta sammanhang har 
emellertid den eventuellt sena dateringen icke något att betyda 
utan vittnar endast — under förutsättning av att fyndkombina
tionen är säker — om det väl kända faktum, att forntida gravar 
ej sällan innehålla äldre och yngre fynd sida vid sida. 

Sammanfattningsvis kan alltså beträffande Tumbo-spännets 
datering sägas, att det av allt att döma tillhör 800-talet. I varje fall 
har bronssmeden känt till och tagit intryck av en fältindelning 
som på ovala spännbucklor av typ Rygh 648, vilka enligt det 
norska materialet uppträda i fynd alltifrån 800-talets början och 
synbarligen fortsätta att användas ett stycke in i århundradets 
andra hälft. Ornamentikens karaktär talar för, att spännet ifråga 
snarare tillhör en sen än en tidig del av nämnda tidsperiod. 

Till att avgöra, varifrån spännet härstammar, räcker det hit
tills kända fornsaksmaterialet icke. Såsom flera fynd från de 
stora gravfälten på Tumbo-åsen visat, har trakten under vi
kingatiden varit en rik bygd, som mottagit impulser från skilda 
håll, och inte minst märkbart är detta ifråga om fynden från 
800-talet.20 En stor del av jämförelsematerialet i det föregående 
var hämtat från norska fynd och att åtskilliga av de likarmade 
spännen, som anträffats i Sverige, äro att betrakta som importe
rade från Norge står utom varje tvivel.21 Men beträffande 

13 Paulsen, a. a., s. 44, hänför spännbucklan till typ Petersen, a. a., 
fig. 51, vilket icke stämmer med mittknoppens utseende. 

19 Jfr Arbmon, a. a., Taf. 80: 2 — spännet härrör från den till 800-talet 
säkert daterbara graven 637 och liknande exemplar föreligga också i 
gravarna 485 och 849; alla tre innehålla f. ö. spännbucklor av typ 
Rygh 647. 

20 Holger Arbman, Ett sörmländskt gravfält från den begynnande vi
kingatiden, i Fornvännen 1929, s. 340 ff. — Jfr även de fynd, som för
tecknas av Dybeck, a. a. I, s. 8 ff, och dens., a. a. II, Sthlm 1853, s. 3 ff. 

21 Det gäller inte minst spännen som Arbman, Birka I, Taf. 77: 3 och 
77: 5, vidare framför allt Hamneda-spännet. 
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Tumbo-spännet bör icke möjligheten av en svensk tillverkning 
lämnas ur räkningen. I samma socken kom vid en undersök
ning 1926 bl. a. ett likartat spänne i dagen, som visserligen är 
betydligt mindre men som också är unikt i sitt slag och dekore
rat med tvärstreckade bandslingor.22 Den grav, i vilken detta 
spänne anträffades, dateras till 800-talets förra del eller mitt. 
Kanske ge dessa båda, i stort sett samtida spännen en antydan 
om att det vid mitten av 800-talet funnits en händig bronssmed 
i Tumbo-trakten, som haft likarmade spännen på sin repertoar. 

S U M M A R Y 
Dagmar Selling: Dating of a Bronze Brooch from the Province of 

Södermanland 
The author discusses the doser dating of an equal-armed bronze brooch 

(fig. 1), which was found in 1852 in a cremation grave in Tumbo parish. 
Besides the brooch and some bone fragments, the grave contained only 
two pottery vessels, typical for the Viking Age, and a few beads. The 
decoration of the brooch is scrutinized with regard to its composition, 
and comparisons are sought among brooches of the same type in Norway 
and Sweden (fig. 3—7); in Denmark and Finland equal-armed brooches 
from the Viking Age are far less frequent. The best comparison to the 
probably human face on the ends is, however, to be found, not on an 
equal-armed brooch but on a round one from Sem in Ås parish, Jämt
land province (fig. 8). The circumstances, in which this brooch was 
found, point to the tenth century, but the decoration of its central boss 
is typical of the gripping-beast style of the ninth century (fig. 8 c). 
Almost all the equal-armed brooches that have been produced for com-' 
parison have been found together with tortoise brooches of the types 
Rygh 647 and 648 (cf foot-note 17), of which the latter is typologically 
comparable to the brooch from Tumbo in its field ornamentation and its 
studs. The result is that the brooch from Tumbo must be contempora-
neous with the tortoise brooches of type Rygh 648, that cover the time 
from about 800 A. D. up to 850 or somewhat låter, according to the re
searches of Dr. Jan Petersen, Stavanger. To judge from its overall ap
pearance, the brooch does not scom to belong to the earliest part of this 
period. On the subject of the origin of tho Tumbo brooch, the author 
concludes that, though several equal-armed brooches in Swedish finds 
are certainly imported from Norway, the possibility must not be ex
duded that the specimen from Tumbo might have been manufactured 
somewhere in the neighbourhood. This possibility is supported by the 
fact that another uniquc brooch of the same type, but smaller, decorated 
only with ribbon ornament, has been found in the same parish and dated 
to about the same time as the brooch discussed here. 

22 Arbman, i not 20 a. a., fig. 149. 
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