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Folkoandringstidens guldringar. 

Deras utveckling och släktskapsförhållanden. 

Av 

GUNNAR EKHOLM. 

'ed den kulturström, som från början av 200-talet 
från trakten av Svarta havet utgjuter sig över Nord
europa, följer, såsom sedan länge är känt, nya reli

giösa åskådningssätt, ett nytt gravskick, runskriften och en 
mångfald av nya fornsaksformer1. Nu börjar även den sta
digt stigande strömmen av de östgermanska folkens på krigisk 
eller fredlig väg förvärvade guldskatter att söka sig upp till 
stamförvanterna i Norden. Efter ett avbrott, vållat av hun-
nernas invasion, sväller den upp till den mäktiga guldflod, 
som sätter sin prägel på den äldre folkvandringstiden. 

Åtskilliga av beståndsdelarna i detta guldflöde ha förut 
gjorts till föremål för ingående undersökningar. Solidi-myn-
tens2 och brakteaternas3 spridningsförhållanden och av utveck
lingen betingade formförändringar föreligga sålunda numera 
utredda. Även om de hals-, arm- och fingerringar, som nu 
börja uppträda, ha gjorts viktiga iakttagelser. — Att närmare 
skärskåda några hittills icke berörda förhållanden rörande hals-

1 Senast berört av Nerman (Ynglingasagan i arkeologisk belysning i 
Fornvännen 1917; se där givna litteraturhänvisningar). 

2 Hans Hildebrand, Solidusimporten till Sverige i Frän äldre tider 
(Sthlm 1887). 

3 Salin, De nordiska guldbrakteaterna i Ant. Tidskr.. D. 14:2. 
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ringarnas utveckling och släktskapsförbindelser är avsikten med 
föreliggande uppsats. 

Jämte de av Hildebrand klassificerade ormhuvudringarna1 

förekommer under den romersk-gotiska perioden i Skandina
vien en annan, enklare ringtyp (Svenska Fornsaker, fig. 343) 
med slät eller vriden ten och den ena ändan slutande med 
hake eller knapp, den andra med en vanligen päronformig 
ögla eller stundom genomborrad, rund skiva. Såsom Almgren2 

och Kosinnna3 framhålla, är denna guldring, som visar en ut
bredning från Krim över Rumänien, Ungern, Galizien och Ost
tyskland till Skandinavien, nära förbunden med den ovan be
rörda sydöstliga kulturströmmen. 

Ehuru dessa ringar, såsom även framgår av deras sprid
ning inom Sverige — 4 från Gotland, 3 från Öland, och 1 
från Södermanland4 — äro främlingar i Skandinavien, ha de 
dock varit av stor betydelse för de senare nordiska formerna. 
Enligt Kossinna ha de utvecklat sig på så sätt, att de yngre 
ringarna på ändarna försetts med omlindade guldtenar, som, 
med början från ändpunkterna, sträcka sig över allt större del 
av ringen (Svenska Fornsaker, fig. 349). Dessa yngre typer 
förekomma även ofta i brons och då stundom med mer ut
vecklad låsinrättning5. I guldformen av denna art är det tyd
ligen vi ha att söka upphofvet till de för sin utsökta orna-

1 Ormhuvudringarne frän äldre jernaldern i Månadsbladet 1873. — 
Se även Stjerna i Anf. Tidskr., D. 18: 1., s. 91 ff. 

2 Studien iiber nordeuropäische Fibelformen (Sthlm 1897), s. 125. 
3 Kossinna, Uber verzlerte Eisenlanzenspitzen als Kennzeichen der 

Ostgermanen (Zeitschr. f. Ethn. 1905), s. 399 ff. 
4 Gotland: St. M. 1586 (Heffinds, Burs socken), 2847 (Binge, Alva 

socken), 3525 (Källunge socken), 10618 (Dynisser, Ejsta socken). — Öland; 
St. M. 406 (ösby, Gräsgärds socken), 3945 (Näsby, Ås socken), 6823 ('Nr 4 
Klefva, Kalmar län'. 'Man har glömt inskriva sockennamnet i inventariet; 
troligen Resmo socken pä Öland, mindre troligt från Klefva i Blacksfads 
socken, S. Tjusts härad'. Detta enligt benäget meddelande av antikvarien 
Bror Sehnittger). — Södermanland: St. M. 1007 (Wackerby, Fröstuna socken). 

• Kossinna, anf. arb., s. 401. — Hubert Schmidt i Zeitschr. f. Ethn. 
1906, s. 464. 
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mentik frejdade nordiska halskragarna. Dessa ha uppkommit 
på så sätt, att flera dylika ringar lagts ovanpå varandra. De 
äro dock därvid ej bildade av massiva tenar utan av rör, i 
vilkas ornamentik av pålödda trådar den ursprungliga omlind-
ningen är lätt att spåra. Ledgången har möjligen upptagits 
från den sidogren av dessa ringar, som i brons utvecklar sig 
särskilt i Ostpreussen, men som finnes representerad även i 
Sverige1 och i Finland.2 

Vid sidan av guldhalskragarna, vår järnålders praktfullaste 
guldsmycken, förekommer även en annan serie halsprydnader, 
de stora ringarna av Bragnum- och Tureholmstyp (fig. 1—3 
och Svenska Fornsaker, fig. 471). I fråga om dessas ställning 
till varandra framhåller Montelius3, att de senare äro typolo-
giskl yngre, därmed tydligen menande, alt de nedstämma från 
de andra. Uppenbart är även, att en ring af Bragnumtyp är 
alltför hemfallen åt risken att bliva avbruten4, och att den 
måste utvecklas i den riktning av större tänjbarhet, som visas 
av Tureholms-ringen. 

Om Bragnum-ringarnas genesis ha däremot inga uttalan
den blivit gjorda, vilket sannolikt har sin grund i att man be
traktat dem som begynnelsetyper. Endast en flyktig blick på 

1 Montelius, Mästerstycken i Statens Historiska Museum, H. 1(1912), 
fig. h. — 1 ringar av detta slag ser Montelius prototypen till guldhalskragarna. 
Såsom ovan framhållits, äro dock dessa bronsringar endast en sidogren till 
guldringarna, varför halskragarna måste anses härstamma frän ringar av denna 
metall. Av Hackmans uttalanden (se nedan) synes för övrigt framgå, att det 
ej är nödvändigt att räkna ens med någon påverkan frän bronsringarna. 

2 Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finland (Helsingfors 1905), Atlas, 
9: 2. — Sedan detta ncdskrivits, finner jag, att liknande äsikter om halskra-
garnas uppkomst uttalats av Hackman (anf. arb., s. 221 f.), som dock fram
håller, att ledgängen förekommer även på guldexemplaren av den äldre ring
typen. 

3 Den nordiska järnålderns kronologi i Sv. Fornm. Tidskr., Bd 10 
(1897-1900), s. 87. 

4 Pä detta sätt skadad på det smalaste stället är sälunda ringen från 
Pilten (fig. 1; efter Aspelin, Antiquitées du Nord Finno-Ougrien, fig. 1840; 
se även Katalog der Ausstellung zum X archeologlschen Kongress in Riga 
1896, Taf. 3:9). 
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dessa praktfulla ringar är dock ägnad väcka tvivel om, att de 
äro autoktont uppkomna. Såsom av det följande framgår, vi
sar en närmare granskning av dem, att de i själva verket äro 
frukten av en lång utveckling. 

För att komma till klarhet i denna fråga är det nödvän
digt att utröna den relativa kronologien bland ringarna av 
denna typ. En god ledning härvid föreligger redan i Mon
telius' utredning1 av utvecklingsgången hos de ornament, som 
utgöra den konstanta utsmyckningen på dessa ringar. 

Enligt Montelius' framställning äro de med upphöjda 
punkter fyllda halvmänformiga fördjupningarna på ringen av 

Tureholms-typ ut
vecklade ur tre-
hörniga ornament, 
vilka i sin tur här
leda sig från de tri
angelfigurer med 

Fig. 1. Pilten, Kurland. V*. Efter Aspelin. ^ p å s p e t s e n > 

som enligt Salin äro en barbarisk efterbildning av den les
biska bladstaven'-'. Som nu på ringar av Bragnum-typ före
komma såväl trianglar med och utan cirkel på spetsen som 
halvmånar, ger oss den ovan berörda utredningen rätt att med 
ledning av dessa ornaments förekomst sluta oss till en äldre, 
en yngre och en yngsta grupp inom denne serie (fig. 1—3). 

Vid en närmare jämförelse mellan dessa grupper kunna 
vi iakttaga en åtskillnad även i fråga om dessa ornaments an
bringande. Halvmånarna utbreda sig alltid längs hela den 
tjockare ringdelen. Trianglarna däremot förekomma stundom 
i en enstaka krets vid detta partis vardera ändar3. På de två 
gotländska ringarna från Dyple, Tofta socken4 och Arges i 

1 Anf. arb., s. 101 f. 
2 Die altgermanische Thierornamentik (Sthlm 1904), s. 160. 
3 Ringen frän Tuna, Husby Långhundra socken, Uppland (St. M. 801) 

och Pilten, pä vilken senare trianglarna ha ring pä spetsarna (fig. 1). 
4 St. M. 7662. 
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Fig. 2. Kratkov, Lolland, '/a 
Efter Montelius. 

Fig. 3. Bragnum, Västergötland. lls. 
Efter Montelius. 
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Hemse1 finnas de visserligen utefter hela den nämnda delen 
av ringen, men endast på dennas yttersidor. På det sistnämnda 
exemplaret är gränsen mellan det ornerade och det oornerade 
partiet starkt markerad genom två tättställda linjer, förenade 
med tvärsteck. 

Vid ett betraktande av denna äldre grupp av Bragnum-
ringar för att utröna deras ställning inom det arkeologiska 
materialet faller det genast i ögonen, att deras allmänna skap-
lynne med de förbi varandra löpande ändarna, vilka utgöra 
de tjockare partierna, är detsamma som en annan ringgrupps, 
nämligen ormhuvudringarnas. Vid en närmare granskning fram
går även, att samtliga ornamentala motiv på ringarna av Brag-
numtyp återfinnas på ormhuvudringarna, såväl trianglarna — 
här i den äldsta formen med ring på spetsen — som de än
darna avslutande grupperna av ringar och vulster. När därtill 
tages i betraktande, att den berörda uppdelningen i en ytter-
och en innersida med och utan ornament direkt erinrar om 
ormhuvudringarnas utsmyckning på motsvarande partier, torde 
ett släktskapsförhållande dem emellan vara ovedersägligt. 

Av detta synes framgå, att vi i de äldsta ringarna av Brag-
num-typ ha att se en degenererad utveckling av ormhuvud
ringarna, där ändpartierna förlorat varje spår av den ursprung
liga formen och endast utgöra en ornerad ansvällning på tenen. 
Förhållandet, att den intressanta mellanleden med grupp av 
ringar och vulster även vid ansvällningens övre ända icke är 
känd från Skandinavien men däremot — i silver — företrädd i 
Östersjöprovinserna2 tyder på att denna utveckling från orm
huvud- till Bragnum-ring försiggått i Ostbalticum3. 

1 St. M. 1446. 
2 Den ovan omtalade ringen från Pilten (fig. 1; delvis förgylld). — I ett 

stort depäfynd från Livland ingingo 4 st. liknande silverringar (Hausmann, 
Der Depotfund von Dorpat i Opuscula archwlogica Oscari Montelio sep-
tuagenario dicatä). — Besläktad med dessa ehuru möjligen yngre är antag
ligen silverringen frän Bergby i Vörä socken i Österbotten (Aspelin, anf. arb. 
fig. 1272). 

3 Montelius i Sv. Fornm. Tidskr., Bd 9, s. 256. Detta besfyrkes av 
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För riktigheten av den här framlagda förklaringen av Brag-
num-typens uppkomst talar även ett betraktande enbart av 
ormhuvudringarnas utveckling, sådan den föreligger i Hilde
brands framställning. C-typen tillhör såsom dess förekomst i 
en av Varpelev-gravarna visar, tiden omkring 300 e. Kr., så
ledes just det skede, då den första, konstantinska guldström
men börjar riktigt på allvar. Att dessa ringar just vid den 
tiden skulle ha upphört förefaller under sådana förhållanden 
egendomligt. Ett närmare skärskådande av C-typen med dess 
visserligen ur djurbildssynpunkt degenererade men dock ännu 
ornamentalt relativt högtstående ornering torde vidare berät
tiga till uttalandet, att ett antagande av denna form såsom 
slutpunkten i serien är typologiskt synnerligen osannolikt. Så
som ett stöd för denna åsikt kan för övrigt hänvisas till att 
fingerringarna av ormhuvudtyp fortleva ännu omkring år 400 
e. Kr.1 

I fullständig överensstämmelse med detta betraktelsesätt 
står, att Hackman2 i det finska materialet spårar en fortsätt
ning på ormhuvudringarna, vilken han betecknar såsom "D-typ". 
Denna karaktäriseras av en fortskridande degeneration, känne
tecknad dels av ändknopparnas bortfallande, dels av plattornas 
— de forna ormhuvudenas — alltmer avtagande bredd. Från 
denna av Hackman uppställda sluttyp för ormhuvudringarna 
blir övergången till Pilten-formen, den tidigaste av Bragnum-
typerna, ännu mera lättförklarlig3. 

Även i kronologiskt avseende är detta tillägg till Hilde
brands typologi av vikt för denna fråga. Då C-typen såsom 
ovan framhållits, tillhör tiden omkring 300, bör D-typen anses 

att, såsom fil. lic. Erland Hjärne i anslutning till mina här framlagda syn
punkter för mig framhållit, Bragnum-ringarna synas återgå till den äldre 
formen av D-typen, som hittills är känd endast frän östersjöprovinserna 
samt Storkåge (se nedan). 

1 Montelius, anf. arb., s. 262. 
2 Anf. arb., s. 214. 
3 Bronsringar av D-typ avbildade i Fornvännen 1917, s. 154 (fig. 1 c), 

209 (fig. 19). 
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tillhöra 300-talet. I fyndet från Perkiö, Lillkyro1, föreligger 
den till och med ihop med föremål från 5:e århundradet, vil
ket, såsom Erland Hjärne framhåller2, antyder, att den på en 
del håll fortleva! länge. Den bidrar sålunda att — i förening 
med Pilten-typen3 — utfylla den lucka i fråga om tiden, som 
föreligger mellan C-typen och den fullt utvecklade Bragnum-
ringen, vilken anses tillhöra slutet av 400-talet4. 

Såsom synes, är en granskning av dessa ringars utveck
ling ägnad att rikta uppmärksamheten på den stora roll, som 
Uppsverige och de därmed nära förbundna östbaltiska länderna 
vid denna tid spelat i Norden. Hackman påvisar5, att när
mare Vi av de i Sverige funna ormhuvudringarna härröra från 
Uppland. När vi nu enligt de i denna uppsats framlagda 
synpunkterna i dessa former ha att se förstadiet till en grupp 
av folkvandringstidens praktringar, utgör detta i viss grad en 
bekräftelse på det befogade i Stjernas uttalande om de upp
svenska formernas egenskap av utgångspunkter för den senare 
utvecklingen på skandinaviskt område. — Härtill kommer 
även ett nyvunnet stöd för Erland Hjärnes6 påvisande av de 
betydelsefulla inflytelser från Östersjöprovinserna, som vid 
denna tid gjorde sig gällande i Norden. 

1 Hackman, anf. arb., s. 83 f. 
2 Bronsfyndet frän Storkäge (Fornvännen 1917), s. 212. 
3 Dorpatfyndct är daterat till 5:e århundradet, "mehr ihrem Beginn als 

ihrem Ausgang' (Hausman, anf. arb., s. 295). 
4 Montelius, Mästerstycken, s. 10. 
• Anf. arb., s. 210, not 1. 
(i Anf. arb. — Om dessa förbindelsers stora betydelse se även Stjerna 

i Ant. Tidskr.. D. 18:1, s. 217 och flerstädes. 


