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Sagan om ringarna 

Av Erik Nylén 

Nylén, E. 1996. Sagan om ringarna. (The saga of the rings.) Fornvännen 91. Stock
holm. 

A recent find of a heavy gold neck-ring from Vittene in Västergötland is compared 
with five closely related rings. Judging by the design of these six rings they belong 
to the group "torques", named from insignia worn by Celtic priests and nobles. 
The diffusion of the rings (three in the Black Sea region, three in Seandinavia) 
has puzzled scholars. There was doubt as to whether the rings were imported to, 
or exported from the Nordic area. The new find, along with recent research, 
suggests a Scandinavian origin. The rings are closely akin to the Danish Gundes
trup cauldron. The new ring now conlributes with an important piece of infor-
mation to the controversy of this famous artefact. 

Erik Nylén, Kbsterbrunnsgatan 3, S-62156 Visby, Sweden. 

Sommaren 1995 anmäldes ett sensationellt 
fornfynd till de antikvariska myndigheterna. 
Det var en stor halsring av guld som påträffats 
vid trädgårdsgrävning i Vittene, Norra Björke 
sn i närheten av Trollhättan i Västergötland. 
Upphittaren hade, som märkligt nog ofta är fal
let med viktiga och man skulle tycka verkligt 
påtagligt fantasieggande fynd, inte lagt större 
vikt vid upptäckten utan hängt undan ringen i 
en skrubb i tron att det varit ett modernt krims
krams utan värde. Först senare, sannolikt i sam
band med ett TV-program rörande en stulen 
dyrgrip av liknande slag, hade han gjort anmä
lan om fyndet. Nu är det så att fornfynd ofta av 
massmedia utbasuneras som sensationella utan 
mera realistisk bakgrund men så var det verkli
gen inte i detta fall. 

Det är nämligen fråga om en »felande länk» 
i ett för Nordens kulturhistoria viktigt och verk
ligt »svårartat» problemkomplex där arkeolo
gerna stridit med varandra i nära hundra år 
utan att nå enighet. Men mer därom längre 
fram. 

Halsringen, som är ca 20 cm i diameter, vä
ger ca 6,5 hg (fig. 2). Den har en lödighet av 
22,5 karat, är försedd med avsatta, delvis kon
iska ändknoppar och en smal ringten av vridna 
guldtrådar lindade över en grövre kärna. En 

Fig. 1. Erik Wegraeus, Sveriges riksantikvarie, beskå
dar den 1995 framkomna guldringen från Vittene. 
Foto S. Bennhage, Pressens bild. - Erik Wegraeus, Di
redor General of the Central Board of National An
tiquities examining the golden torque from Vittene. 

Fornvännen 91 (1996) 



2 Erik Nylén 

Fig. 2. (luldringen från Vittene, Norra Björke- sn, Väs-
tergödand (diam. ca 20 cm) samt detalj av ett lili-
granornerat ändpaitL SHM 32 698. Foto Ch. Ahlin, 
SHM. - The torque from Vittene (diam. c. 20 cm) 
and detail of its filigree- ornameniation. 

genomtänkt låsanordning linns mellan de 
släta, avrundade och tillplattade ändknop
parna som mot tenen är försedda med etl kli
niskt, rikt filigranornerat mellanstycke. På
lödda vridna guldtrådar och guldkorn bildar 
här ett geometriskt mönster med motställda tri
anglar, begränsade av band med rader av guld
korn i milten av pärlade trådkretsar. 

Ringar av denna huvudtyp, varav tidigare 
blott en är känd från vårt land, den s.k. Havor
ringen från Gotland, brukar kallas torques. Be
teckningen gäller egentligen en keltisk före-
inalslorm som inom denna kullur före och 
kring Kristi födelse nyttjades som värdighets-
tecken förbehållna adel och prästerskap. Av ro
marna slets de vid strid från halsarna på kel
tiska officerare och hängdes som segertecken 
på rustningarna. Det våldsamt uppbrutna låset 
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Fig, 3. Halsringar av guld från Smjela nära Kiev; obs. ändknopparnas filigranorncring. Efler Bobrinskij 1887. 
-Torques of gold from Smjela near Kiev. N.b. the filigree adornment on the toruses. After Bobrinskij 1887. 
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Fig. 4. Ändpartierna av halsring av guld från Olbia in
till Odessa jämte detalj av en ändknopp med filigran-
ornering. Efter Ouvaroff 1855 och med teckning för
tydligat foto av E. Nylén. - The ends of a gold torque 
from Olbia near Odessa and a torus adorned with 
filigree. After Ouvaroff 1855. 

på Vitteneringen kan vara av intresse i detta 
sammanhang, e h u r u sådant »romerskt age
rande» här är mindre sannolikt. Det är fråga 
om en speciell och mycket karaktäristisk ring
form som i guld tidigare enbart är känd i fem 
exemplar, inklusive den ovannämnda Havor
ringen. Dessa fem ringar, som alla hålls sam
man av karaktäristisk formgivning och orne
ring, har kommit stor oro åstad i vetenskapliga 
kretsar. 

Det finns inom arkeologin vissa problem 
som är så kontroversiella och genomdiskute-
rade att man som forskare ryggar tillbaka och 
ogärna tar befattning med dem. Vi kan här 
som exempel nämna de gotländska s.k. slip
skåre- eller svärdslipningsstenarna och, i sam
band med ringarna, Gundestrupkit teln. Det 
har »gått troll» i diskussionen och så mycket 
prestige och tankemöda har satsats att stånd
punkterna blivit fastlåsta och vidare inlägg kan 
synas så gott som meningslösa. Då ringarnas 
problem nära ansluter till Gundestrupkittelns 
är varje nyfynd trots detta, eller kanske just där
för, högintressant och just i detta fall så »hett» 
att det som faktatillskott ej kan negligeras i det 
alltid pågående meningsutbytet. 

Efter dessa varningens ord om problemens 
räckvidd och svårighetsgrad en närmare be
skrivning av de hittills kända fem särpräglade 
r ingarna. De tidigaste fynden stammar från 
Svarta havs-området där det för över hundra år 
sedan vid Smjela i närheten av Kiev påträffades 
två Vittenefyndet närstående halsringar (fig. 3). 
De var försedda med likartad låsanordning på 
de koniska ändknopparna och hade rik fili-
granorner ing uppbyggd av 8-formiga trådor

nament kring guldkornen. Säkert daterbara 
var ej dessa ringar, som lär ha påträffats till
sammans med föremål vilka möjligen kan ange 
en sarmatisk kulturmiljö i tiden kring Kristi fö
delse. En annan ring, närmast av denna typ och 
med en filigranornering med samma karaktä
ristiska 8-formiga ornament men utan fästean
ordning (fig. 4) är påträffad vid Olbia i en grav 
där övriga fynd bland annat skall ha utgjorts av 
en särskild typ av örhängen av hellenistisk typ 
med lejonhuvuden och filigranornering. Dessa 
tre ringar förvaras nu, svårligen åtkomliga för 
närmare vetenskapligt studium, i Eremitagets 
skattkammare i Sankt Petersburg. Den fjärde 
ringen är påträffad i Danmark, finns på Natio
nalmuseet i Köpenhamn och har hittats ensam 
i Dronninglunds mosse på norra Jylland (fig. 
5). Den har likadana koniskt utformade änd
knoppar som de tre övriga ringarna, samma ka
raktäristiska lås- eller fästeanordning som ring
arna från Smjela, något avvikande filigran
orner ing men är försedd med de 8-formiga 
ornamentdetaljerna. Alla nu uppräknade fynd 
är sedan gammalt kända och publicerade. Den 
vackraste och kvalitativt bästa ringen påträffa
des 1961 i ett skattfynd från Havors fornborg 
på Gotland (fig. 6). Fyndet gjordes ej av en till
fällighet, som nästan alltid är förhållandet, utan 
vid en systematisk av förf. ledd undersökning 
och kunde därför tillvaratagas under högst be-
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Fig. 5. Halsring av guld från Dronninglunds mosse på 
norra Jylland, diam 16 cm, med detalj av ändknoppar 
och låsanordning. Efter Hvass 1980 och Muller 1900. 
- Gold torque from Dronninglund bog, norlh (ut
land (diam. 16 cm), with detail of toruses and lock. 
After Hvass 1980 and Miiller 1900. 

tryggande former. Ringen låg i en sällsport väl 
bibehållen situla jämte en uppsättning romer
ska bronser, allt i utomordentl igt välbevarat 
skick. Fyndsammanhangets sakrala karaktär ta
lade för att det utgjorde en snabbt undangömd 
»tempelskatt», som av de lättdaterade bron
serna att döma kommit i jo rden ca 100 e.Kr. 
(fig. 7). Havorringen är störst i den uppräk
nade ringserien och även rikast ornerad, bland 
annat med de karaktäristiska 8-formiga fili-
granornamen ten. 

Till dessa fem ringar kommer nu den sjätte 
från Vittene, den första från fastlandsskandi-
naviskt område. Den ansluter genom formgiv
ning och konstruktion nära till Havorringen 
men saknar de 8-formiga filigranornamenten, 
vilka däremot återfinns på de övriga ringarna. 
Den liknar dock, trots avvikelser i den yttäck
ande orneringen genom att tråden runt guld
kornen ej är slät utan pärlad, mest den danska 
Dronninglundringen. 
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Fig. 6. Guldring från skattfyndet i Havors fornborg på Gotland. Ringens diam. 24 cm. Detalj av en av de fili-
granornerade ändknopparna. Folo S. I [allgren, SHM. - Cold torque from ihe- hoard found in the ring-fort 
of Havor, Gotland. Diam. ol ring 21 cm. Detail of one- ol ils lornse-s' filigree. 

Varför är nu dessa sex gyllene ringar så ex
plosivt vetenskapligt stoff? Gundestrupkitteln 
har sedan den 1891 påträffades i en dansk 
mosse varit föremål för så intensiv forskning 
och diskussion atl enbar t en bibliografi kan 
fylla en diger volym. Det är här omöjligt att i 
detalj söka relatera de ofta diametralt olika 
uppfattningarna utan del skall blott antydas att 
Inga enighet råder om kitteln importerats lill 
Danmark och i så fall från vilket ursprungsom
råde, eller om den skulle utgöra ett inhemskt 
arbete och i det senare fallet varifrån impul

serna kommit och eventuella förlagor skulle 
kunna sökas. I kitlelns rika bildvärld spelar 
halsringar en framträdande roll. De sitter kring 
halsen på flertalet gudaframställningar och på 
en figursvii hälls en vriden halsring i banden av 
den från keltisk religion välkända lijortgudcn 
Cernunnos, sträckt mot hans toteindjur. En av 
dessa ringar år så detaljrikt återgiven att dess 
nära likhet med den ovan beskrivna ringen 
från Olbia blir otvetydig. Men del finns även 
cn annan anledning lill ett sammanhang mel
lan kitteln och ringarna. 
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Fig. 7. Havorskatten. Efter 
Nylén 1962. - The Havor 
hoard. After Nylén 1962. 

I Havors fornborg, som totalundersöktes 
mellan 1961 och 1981 med fastställande av 
mycket sannolik kontinuerlig bosättning i och 
i anslutning till borgen från bronsålder in i vi
kingalid, påträffades ej långt från skattfyndet 
med ringen skärvor av ett märkligt lerkärl. 
Kring mynningen fanns nämligen i skulpturell 
återgivning just en sådan ring som (lei nuniios 
har i sin hand på Gundestrupkitteln (fig. 8). 
En analys av godsets struktur i kärlet, gjord av-
docent Birgitta Hulthén vid Lunds universitet, 
visar att lera av för gotländsk keramiktillverk
ning välkänd och till sin sammansättning 
mycket karaktäristisk typ kommit till använd
ning, vilket bör ange att det hittills helt unika 
lerkärlet svårligen kan tänkas ha importerats 
till ön. 

Nu något angående det guldsmide som re
presenteras av de sex halsringarna. Kent An
dersson vid Uppsala universitet, som fortsatt 
författarens studier kring detta problemkom
plex, har inom skandinaviskt område kunnat 
konstatera olika skolor där karaktäristiska obe
roende typologiska element klart avskiljer de 
olika produkterna. Dessa verksläder har främst 
kunnat konstateras på Gotland och Oland. P r o 
duktionen som är begränsad lill »Ostcrsjökul-
turens» område har förutom de ovan berörda 
sex halsringarna, inklusive dem från ryskt om
råde, innefattat ett större antal med dessa be
släktade bikoniska pärlor. Bland dessa pärlor 
finns en från Hede i Möklinta ej långt från Dal
älven som visar så omisskännliga likheter med 
Havorringens ändknoppar, bland annat genom 
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Fig. 8. Överensstämmelser 
mellan avbildningar på den 
danska Gundestrupkitteln 
och ringen från Olbia samt 
ringformig vulst på ett ler
kärl från Havors fornborg, 
Gotland. Efter Nylén 1972. 
- Similarities between re
presentations of torques on 
the Gundestrup cauldron, 
the torque from Olbia and 
a representation of a torque 
on a potsherd from Havor 
ringfort. After Nylén 1972. 

formgivning, filigranornering och applicerade 
tjurmasker, att de torde ha förfärdigats i 
samma verkstad, som enligt Kent Andersson 
bör ha varit belägen på Gotland (fig. 9). Den 
låg i ett skattfynd som påträffades redan vid 
1700-talets början. En annan bikonisk pärla hit
tades 1968 i en genom fibulor och bältebeslag 
till tiden kring Kristi födelse mycket väl dater
bar grav vid Bo i Bredsätra på Öland (fig. 10). 
Här är överensstämmelserna i fråga om form

givningen och filigranorneringen på änd
knopparna till en av de »ryska» halsringarna 
från Smjela så påtagliga att även i detta fall till
komsten i samma verkstad bör vara ofrån
komlig (fig. 11). Detta bör visa att kontakterna 
mellan Östersjön och Svarta havs-området, un
derlättade av flodsystemen, under denna tid ej 
kan ha varit av alltför tillfällig natur. Av intresse 
är även att öster om Weichsels mynning upp
träder från slutet av första århundradet en serie 
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Fig. 9. Filigranornerad guld
pärla från Hede i Möklinta 
sn, Västmanland. Efter Ny
lén 1962. - Gold bead ador-
ned with filigree from 
Hede, Möklinta parish, Väst
manland. After Nylén 1962. 

s.k. Ringe mit Trompetenenden - halsringar i 
brons som till utformning och konstruktion 
står de här aktuella sex guldringarna nära. Allt 
detta i sin tur tangerar andra kontroversiella 
frågeställningar kring goterna och deras ur
sprung. 

Förutom de bikoniska pärlorna finns ber
locker varav några med karaktäristisk från hals
r ingarna känd filigranornering genom fynd
kombinationer kunnat tidfästas i första århund
radet före Kristus. Filigranornerade päronfor-
made berlocker av besläktad art är särskilt på 
närliggande nordkontinentalt område vanliga 
från de första århundradena av vår tideräkning. 
Den guldsmedskonst som producerat ringarna 
har alltså kunnat konstateras enbart inom och 
i anslutning till Östersjöområdet med äldsta re

presentanter från århundradet före Kristi fö
delse (fig. 12). 

Att nu inom samma område ytterligare en 
representant för detta karaktäristiska guld
smide uppträder i och med Trollhätteringen 
är följdriktigt och bör ytterligare understryka 
omöjligheten att de ryska ringarna skulle vara 
annat än exporterade från norr mot söder. Var 
de ursprungliga impulserna till det nordiska 
guldsmidet kan sökas är en annan fråga liksom 
orsakerna till exporten av ringarna från Öster-
sjökulturen söderut. Inom Svarta havs-området 
är inga ytterligare fynd av denna art hittills 
kända och guldsmidet helt olikartat utom i dess 
äldre grekiskt hellenistiska faser. Någon import 
från detta område av Dronninglundsr ingen, 
Havorringen och nu slutligen ringen från 
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Fig. 10. Gravfynd med Bli-
granornc-rad guldpärla från 
Bo i Bredsätra, Öland. Efter 
Nylén 1968. - Grave find 
with gold bead adorned 
with filigree Ironi Bo, Bred
sätra parish, Öland. After 
Nylén 1968. 

Fig. 11. Jämförelse mellan 
den ena pärlan från Bo i 
Bredsätra och ändknop
parna på en av ringarna 
från Smjela. Efter Nylén 
1968. - A comparison bet
ween one of lhe beads from 
Bo in Bredsätra and lhe to-
ruses from Smjela rings, Al
ter Nylén 1968. 
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Fig. 12. De aktuella sex guld-
ringarnas fyndplatser jämte 
utbredningen av likartade fi-
ligranomament och form
givning. Efter Nylén 1968, 
kompletterat med stjärna 
för fyndplatsen för Vittene-
ringen 1995. - Distribution 
of torques and distribution 
of Havor-type and of similar 
filigree adornment and de
sign. Aftc-r Nylén 1968, sup
plemented with a står for the 
Vittene ring-fmd of 1995. 

Halsringe mit konisdi vcrdicktcn Enden 

O Q aus Bronze mi: Trompctenenden 
O aus Gold mit S-förmigem Filigran 
0 aus Gold mit drcigeteilten Zierfcldern, Stierköj 

und S-förmigem Filigran 

Doppclkonische Goldpcrlen 

O rnlt cinfaoSem Filigran 
t } mit S-förmigem Filigran 
<£ mit drcigeteilten Zierfcldern 
• ^ mit drcigeteilten Zierfcldern und Stierköpfen 
^ mit drcigeteilten Zierfcldern, Stierköpfen und S-förmigem Filigran 

Birnen- und kugclförmige Goldanhänger 

• mit einfadicm Filigran 
I ] mit S-förmigem Filigran 
B mit S-förmigem Filigran und Stierköpfen 

V Anhänger aus Bronze odcr Eisen 
+ Goldberlodten, älterer Typ mit Filigran 
T Schmuoknadeln mit Berlodtcnkopf 

Trollhättan bör efter bland annat Kent An
derssons noggranna analys av det samtida nor
diska guldsmidet kunna uteslutas. 

Det avancerade nordiska guldsmide som här 
kunnat fastställas liksom de två ringfynden i 
Havors fornborg bör ge vissa möjligheter för 
ett inhemskt ursprung av den »scinderdiskuic-
rade» danska praktkitteln från Gundestrup och 
dess släktingar. Tillräckligt tekniskt kunnande 
tycks ha funnits här uppe i nor r just under 
denna tid. Den nu påträffade halsringen från 

Trollhättan har gett ytterligare statistisk bak
grund åt tidigare gjorda antaganden. 

Sedan denna uppsats inlämnats till Forn
vännens redaktion har omfattande efterun-
dersökningar med metalldetektorer gjorts på 
fyndplatsen i Vittene. Härvid har ytterligare 
fyra guldringar påträffats (SHM 32699:1-4. Det 
handlar om två armringar och två halsringar -
de senare av gigantiska dimensioner och av i 
Sverige okänd typ. Man har också konstaterat 
atl det på platsen finns omfattande kulturlager. 
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Hår finns alltså stora möjligheter till komplet

tering av våra kunskaper genom en arkeologisk 

undersökning. Riksantikvarien har också be

slutat att en sådan skall igångsättas våren 1996. 

Sagan om ringarna kommer därför med all 

säkerhet att få en spännande fortsättning. 
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