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Abstract 

Törnros, L. 2018. A differentiation of the social function of the amulet rings during the Vendel 

period and Viking age. 

 

Since the 19th century archaeologists have found different types om amulet rings on various dig 

sites around Scandinavia with the biggest concentration in the Mälardal area. It is an object 

connect to old Viking age and Vendel period societies found from time to time during 

archaeological excavations. The problem with the amulet rings is, that the scientists don’t know 

how to fully interpret these artefacts. The common belief is that amulet rings are object 

connected to religious practice and the pagan cult. 

The purpose of this essay is to give the amulet rings a larger meaning and try to put new 

light on them, to widen the understanding of the object and to point out that more than religion 

can be interpreted around the artefacts and the context they are preserved in. This will put the 

rings in a more social sphere and widen the meaning and use of the object and the understanding 

of the Viking people. 

This essay is written with an intention to give a broader image surrounding the social role 

of the amulet rings in Viking age societies. This will be done through a descriptive and 

investigative mapping of the micro contexts of the amulet rings. The archaeological sites that 

will be used to do so are Lilla Ullevi and Kalvshälla in Uppland with a contextual approach as 

a theoretical perspective.  

In this essay, it has been shown that the sites have used the amulet rings to find religious 

connections in the Viking age and Vendel period complexes by schematically interpreting the 

rings as religious objects instead of seeing the possibilities in the material. Even if religion 

seems to be present the distribution of the rings indicates a larger scale of social use and not 

only religious actions. The result is that the ring is more flexible and complex then previously 

thought and more in-depth research into amulet rings is needed to fully understand the object 

and to use them in bigger archaeological interpretations. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Amulettringar är en fyndkategori som är karaktäriserande för vendeltid och vikingatid som ofta 

påträffas på platser kopplat till dessa tidsperioder, artefakttypen har många arkeologer och 

forskare diskuterat. Trots att det finns många som yttrar sig om amulettringar är informationen 

som framkommer väldigt vag och sällan mer djupgående. Den gemensamma faktor som präglat 

studierna av amulettringarna är att majoriteten av arkeologerna och forskarna tolkar hela 

fyndkategorin som kultobjekt kopplat till kosmologi och religion (Price 1995: 70). Neil Price 

beskriver hur ringarna har uppfattats som en materiell artikulering av de motstridiga ideologiska 

och politiska krafterna som kan spåras i skandinaviska samhällen under avgörande episoder 

kopplat till vendeltid och vikingatid. De ska alltså styrka den vikingatida religionen gentemot 

den nya kristna inriktningen som kom under början av medeltiden (Price 1995: 70–74). Utan 

att bestrida denna tolkning som sådan, finns skäl att titta närmare på hur materialet de facto är 

avsatt på de platser där amulettringar förekommer. Att se till mikrokontexter och materialet i 

sig, och således titta på hur amulettringar använts i praktiken, är viktigt för att nyansera bilden 

av ringarna. Att försöka fånga amulettringarnas användning, och arbeta med att visa på 

komplexiteten i detta material, är således det denna uppsats strävar mot. Trots att tolkningar har 

lagts kring amulettringarna fortsätter den akademiska världen att oftast schematiskt tolka 

materialet som ”religiöst” och antingen intolka fyndkategorin i större tolkningsramar beroende 

på dess rumsliga omgivning eller förbigå materialet. Tanken med uppsatsen är att visa exempel 

på detta för att belysa problematiken med fyndkategorin och hur de används idag. Uppsatsen 

kommer inte gå emot tolkningen om att amulettringar kan kopplas till religion som sådan, utan 

beskriva och nyansera bilden av de typer av amulettringar som finns för att ge bredare 

perspektiv och symbolik kopplat till ringarna. 

1.2. Problemformulering, Syfte och Frågeställning 
Problematiken som studien vill bemöta är att amulettringar som fynd oftast kopplas samman 

med religion. Amulettringar är en bred fyndkategori som förekommer i många olika kontexter, 

och tycks ha använts för många olika syften. Jag vill alltså bidra med insikter kring 

komplexiteten i materialet. Att ringarna ofta påträffas i religiösa kontexter och antyder kultbruk 

är välkänt, men det finns även många andra sammanhang där de påträffas som, enligt min 

tolkning, är mer oklara. Denna insikt bör förmedlas, eftersom det kan ge en tydligare bild av 

ringarna i sig och dess kontextuella betydelser.  

Syftet med undersökningen är således att nyansera bilden av amulettringarnas sociala roll 

inom det vendeltida och vikingatida samhället. Detta kommer ske genom en deskriptiv och 

undersökande kartering av artefakternas mikrokontext på de arkeologiska undersökta platserna 
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Lilla Ullevi och Kalvshälla. 

Frågeställningen som vägleder arbetet är: vilka sociala kontexter omgärdar bruket av 

amulettringarna? Var på platserna uppträder de och vad kan det säga om platsen och 

användningen av amulettringen? Vilka skillnader och likheter finns mellan ringarna och vad 

säger allt detta om amulettringar som objekt? 

1.3.Teori och Metod 
 

Metoden som används inom studien är att terminologisera amulettringar genom en ”kontextuell 

kartläggning” som utförs genom en närläsning av två rapporter, en från Lilla Ullevi och en från 

Kalvshälla. Varje exemplar av de amulettringar som påträffat inom olika kontexter har 

undersökt, genom en genomgång av rapporterna från platserna, som besitter ett större antal 

amulettringar. Denna kartering ger möjlighet att se om det finns, eller inte finns, specifika 

mönster när det kommer till amulettringarnas bruk, samt huruvida det finns skillnader och 

likheter mellan ringarna och dess användning.  

Metoden kan exempelvis visa att större (och också mer beforskade) ringar i form av 

torshammarringar och eldstålsringar möjligen går att koppla till en viss typ av aktiviteter och 

kontexter, i detta fall kultbruk, medan de mindre ringarna tycks ha andra användningsområden. 

Jag kommer således rikta viss kritik mot att de mindre amulettringarna satts in i samma 

tolkningsramar och kategoriseringar som de större praktringarna, vilket leder till att de inte får 

en egen rättvis tolkning utan blir antingen ”övertolkade” eller förbigås. Efter den kontextuella 

karteringen av platserna, kommer det göras en materialanalys utifrån informationen som 

tillkommit från karteringen och rapporterna. Den diskuterande delen kommer att drivas av en 

vetenskaplig diskussion baserat på den kontextuella karteringen och en problematisering av 

rapporternas kontextuella tolkningar och fyndkategorier.  

Teorin som ligger till grunden för uppsatsen är ”contextual approach”. James Whitley 

beskriver denna teoretiska aspekt som ett sätt där studier placerar arkeologiska och sociala 

kontexter i fronten av analysen. Teorin har en precis metodologisk innebörd där den försöker 

att hitta samband mellan den arkeologiska kontexten och det sociala genom att studera 

arkeologiskt material i relation till olika mönster av socialt beteende (Whitley 1995: 52). Teorin 

kommer ligga i bakgrunden genom hela studien och ska lyfta sambandet mellan materialet och 

kontexterna gentemot socialt agerande hos de förhistoriska människorna.  

1.4. Avgränsningar och källkritik 
De avgränsningar som gjorts rör de undersökta platserna och materialet. De två platser som tas 

upp i studien ligger båda i Uppland. Amulettringar har påträffats runt om i hela Skandinavien 

men anledningen till att begränsa de valda platserna till Uppland baseras på att amulettringarna 

är en mycket karaktäriserande artefakttyp som mestadels har påträffats inom Mälardalsområdet 

(Andersson 2006: 44). Området besitter de största fynden av amulettringar vilket leder till en 

slutsats att dessa platser kan ge mest givande information om amulettringarna som objekt och 

dess funktion. Ytterligare avgränsningar var att platserna som behandlas i rapporten skulle vara 

färdigundersökta och avrapporterade i syfte att all väsentlig information skulle medkomma. Jag 
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valde också att kolla på enbart amulettringar och inte andra amuletter då arbetet skulle blivit för 

stort. Slutligen valdes platser ut som innehaft ett större antal amulettringar för att kunna svara 

på frågeställningen och nyansera amulettringarna på ett beredare plan. Anledningen till varför 

studien behandlar enbart vendeltid och vikingatid är för att amulettringar som påträffas inom 

olika arkeologiska undersökningar daterats till dessa tidsperioder, än så länge, vilket leder till 

att det faller naturligt. Smidestekniken talar också för att amulettringarna är karaktäriserande 

för dessa perioder (Andersson 2006: 56).  

Den källkritiska aspekten rör främst informationen om amulettringarna, eftersom att 

fyndkategorin inte är speciellt beforskad bör en medvetenhet finnas om att det handlar om 

tolkningar kring materialet och inte konkreta fakta. Studien är också mina egna tolkningar kring 

forskarnas argument och informationen som materialanalysen och den kontextuell karteringen 

visar. 
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2. Forskningsläge 

Den historiska bakgrunden kopplat till amulettringar är nästintill obefintlig, under arkeologins 

tidigare år har materialet inte fått större utredningar eller tolkningar vilket leder till svårigheter 

i studier kopplat till artefakterna. Amulettringarna som artefakt är något som många forskare 

idag ser som ett svarslöst föremål eftersom att det ännu inte finns några konkreta tolkningar 

eller attribut som talar om för oss vad föremålen faktiskt var eller användes till. Edsringar kom 

att få sin benämning redan 1836 av arkeologen C.J Thomsen i en av hans arbeten (Brink 1996: 

42). Thomsens tolkning av edsringarna har idag till viss grad kommit att identifiera alla typer 

av ringar inom kategorin amulettringar då ingen systematisk delkategorisering gjorts. I 

Thomsens arbete beskrivs det hur han inte hittade någon tydlig praktiska användning kopplat 

till ringarna vilket ledde till ett antagande från hans sida att deras bruk var omgärdat av verbal 

praktik och att de användes under yngre järnålder framförallt vid edsavsägelser kopplat till kult 

(Brink 1996:42). Stefan Brink har riktat kritik mot Thomsens tolkning, och menar att idén om 

amulettringar som ”edsringar” och dess funktionella tolkning enbart är en tankekonstruktion 

utifrån en gissning av vilket syfte de kan ha besuttit. Trotts detta används Thomsens tolkning 

flitigt än idag när det talas om amulettringar eftersom att det inte gjorts många nyare tolkningar 

rörande artefakternas kategorisering och funktion. Detta leder till att det finns en viss osäkerhet 

kring amulettringarna och den ovissheten skapades redan 1836 av Thomsens faktalösa 

tankekonstruktioner (Brink 1996: 42–43).  

Ringformen på objekt och artefakter är något i sig som tolkas ha haft flera olika funktioner 

och ideologiska innebörder, de kan exempelvis symbolisera skydd, makt, trohet, livscykler och 

evighet (Cooper 1978: 158). Formen kan vidare ha haft mer individuell och personlig innebörd 

och skulle påvisa värdighet och ära hos den bärande (Nylén & Lamm 2003.66). Amuletter är 

något som tolkas framträda i samband med kultkopplade föremål och ska symbolisera gudarna, 

de framträder ofta i miniatyrform. Symboler av detta slag finns ibland på ringformade 

metallföremål och därav kommer benämningen amulettring, dock kan ringarna vara helt 

ornamentiklösa. Det är just dessa miniatyramuletter som fick arkeologerna att koppla samman 

amulettringarna till kultbruk (Sundqvist 2007: 170). Kulthus och stora vikingatida hallar är en 

annan kategori som tolkas vara starkt kopplat till hedniskt kultbruk. Byggnaderna inhyser oftast 

särskilda artefakter som tolkas besitta ett starkt symbolvärde gentemot gudarna och hela 

asatron. Eftersom amulettringar i många fall påträffats intill dessa byggnader anser forskarna 

att de bör tolkas som religiösa objekt (Sundqvist 2007: 177). Björn Ambrosiani hävdar att 

amulettringar är mycket karaktäristiska objekt från sen järnålder och kopplar samman de med 

kontextuelle platser som gravar och andra signifikant hedniskt religiösa platser (Ambrosiani 

1990: 21). 

Amulettring påträffas ofta vid arkeologiska utgrävningar kopplat till vendeltida och 

vikingatida samhällen. Ringarna har inget känt praktiskt användningsområde men tolkas ha 

religiös eller kulturell betydelse (Erkers & Fröjd 2017: 1). Inom den typologiska kategorin 
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amulettring beskrivs ringarna ibland som votivringar, de är stora ringar som tillverkats av järn. 

Votivringarna syftar på torshammarringar och eldstålsringrar som beskrivs ingå inom typen 

amulettring (Fuglesang 1989: 16). Inom typen amulettring ingår också simplare ornamentiklösa 

ringar och edsringar då de också tolkas som religiösa objekt och är tillverkade av järn. Ringarna 

av den simplare typen (fig. 1) tolkas haft funktioner i form av att de varit upphängda eller legat 

på/vid kult- eller maktkopplade byggnader, då dessa oftast påträffas ytligt utan indikationer på 

att de skulle varit nedgrävda eller valt deponerade i marken (Forsgren, Vinberg & Harrysson 

2017). 

Religionshistorikern Olof Sundqvist tolkar amulettringar ur ett modernare perspektiv och 

menar att det idag inte finns något tvivel på att 

amulettringar har inhyst fyndmaterialet som 

påträffats vid kultbyggnader under förkristen tid, han 

menar att ringarna på detta vis har en stark koppling 

till kultplats och hedniskt religionsutövande 

(Sundqvist 2007: 182). Sundqvist tolkar framförallt 

edsringen (fig. 2) och dess möjliga funktion. Han 

skriver att i det svenska materialet finns det inga 

tydliga skriftliga källor kring amulettringar, vilket 

gör att arkeologerna får konsultera det arkeologiska 

materialet i kombination med de skriftliga 

eddadiktningarna som finns från Island för att komma närmare en ide om vilka funktioner 

edsringarna kan ha haft i hedniska kultsammanhang (Sundqvist 2007: 177). Sundqvist beskriver 

hur ringar som kopplas till eder förekommer i flertalet sagor och därigenom har forskare gett 

ringen en koppling till kult i samband med edsavläggning 

och edshållning. Ur denna koppling har vi idag fått 

föremålskategorin edsringar. Eddadiktningen beskriver 

på flera håll hur människorna svor eder vid ”gudarnas” 

ringar vid starkt kopplade kult och makt platser. 

Exempelvis har edsringarna stöd i de isländska 

familjesagorna där ringen beskrivs som ett religiöst 

föremål som besitter sakrala funktioner och attribut. 

Ringen symboliserade eder och ed hållningen till guden 

och folket. Ytterligare ett exempel påträffas i Eyrbyggja 

sagan som beskriver ringarna som föremål där eder ska 

avsvärjas. I sagan beskrivs det också hur kultöverhuvudet 

ska vaka över ringen i syfte att edan ska kvarstå (Sundqvist 2007: 175–77). Edsringarna bröts 

oftast i två eller delades om de var flera sammansatta där delarna skulle symbolisera edshållning 

mellan olika parter (Sundqvist 2007: 184). Sundqvist beskriver samtidigt hur forskare idag 

genom att studera eldringars ornamentik och runskrift, som exempelvis forsaringen, ger 

tolkningar om att edsringarna haft en större funktion vid det rättspolitiska tinget. Ringarna har 

ofta en nit eller märla som tolkats ha använts som upphängningsmekanism för att behålla lagar 

kopplat till platser genom att slå fast dem på byggnader (Sundqvist 2007: 179). Avbildningarna 

på ringarna kan i olika fall kopplas till politiska och religiösa centrum under vendeltid och 

vikingatid. Denna tolkning leder till att edsringarna blev en maktsymbol inom tinget där folket 

Figur 1: Simplare amulettring påträffad i härd, 

Lilla Ullevi, Uppland. Foto: Gunnar Anderson. 

Riksantikvarieämbetet. 

Figur 2: En typ av edsring som 

påträffats i Uppåkra, Skåne. Foto: 

LUHM. Uppåkra arkeologiska center. 
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avlade heliga och rättsliga löften. Rättspolitiken och religionen gick hand i hand under denna 

tid vilket ger edsringen en större roll än enbart det religiösa, den blev en symbol för makt på ett 

större plan inom samhällets ramar (Sundqvist 2007: 166f).  

Torshammarring (fig. 3) är den typ av amulettring som det gjorts mest studier kring. Krister 

Ström gav Torshammarringen en detaljerad typologi på 1970-talet där han beskriver dem som 

cirkelformade järnstavar med rektangulärformade låsreglar, ringen har vidhängande en eller 

fler hängsmycken eller berlocker av järn (Ström 1970:1–2). Detta har kommit att bli den 

standardiserade definitionen av denna typ av amulettring. Enligt 

Ström, visar studier av torshammarringar att ca 53 % av alla 

ringar av denna typ har deponerats inuti eller ovanpå urnor när de 

påträffas vid kremeringsgravar (Ström 1970: 24). Det finns alltså 

tydliga bevis för att torshammarringar kan kopplas samman med 

gravkontexter och kult. Efter att modernare studier gjorts säger 

siffrorna att närmare 80 % av alla torshammarringar påträffas på 

detta vis (Lyman 2007: 18). Torshammarringar påträffas alltså 

ofta i kombination med gravar där de tydligt kan antas att de 

placerats där med syfte och medvetenhet. Den vanligaste 

tolkningen är att ringarna tillverkades med syftet att följa med ner 

i graven eller för andra kultkopplade ritualer. Att tillverka 

ringarna sågs förmodligen som en del av den rituella processen i 

sig. Detta baseras på att arkeologer vid flera tillfällen har stött på 

spår av metalltillverkning och smedjor i samband med eller 

väldigt nära gravfält eller rituella kontexter i Uppland (Paalz Mattsson McGinnis 2016: 47). 

Aspekter kring födelse och fertilitet kan tillskrivas järntillverkningsprocessen. Amulettringar 

mer generellt och mer specifikt torshammarringar har ramats in som en symbol för reproduktion 

i många nyare diskussioner kring materialet. Denna koppling baseras ofta på bevis av specifika 

motiv kända från gammal nordisk mytologi (Andersson 2006: 56). Enligt denna 

forskningsaspekt skulle ringarna symbolisera reproduktion och återfödelse efter döden. Vidare 

är det som karaktäriserar torshammarringarna att de är större än de andra ringarna och när de 

påträffas kompletta har de vidhängande berlocker som påminner om de Tors hammare som 

illustreras på runstenar samt andra guda symboler (Fuglesang 1989: 16f). Idag tolkas 

torshammarringen som en materiell manifestation under vikingatiden. En forskningsteori är att 

de skulle styrka de vikingatida religiösa, ideologiska och politiska krafterna som motstånd för 

den kristna tron som kom under sen vikingatid. Torshammarringarna karaktäriserar den 

senvikingatida perioden och ska styrka den hedniska religionen och konkurrera emot det kristna 

budskapet (Fagerlund & Lucas 2009: 56). 

Eldstålsringar (fig. 4) är den typ av amulettring som 

det varit svårast att hitta information kring. Olof Sundqvist 

beskriver hur de eldstålsformade amulettringarna 

påträffas i samband med kultplatser och att de besitter ett 

formspråk som tydligt kan kopplas samman med det 

vikingatida metallsmidet. Sundqvist hävdar att denna typ 

av amulettring oftast uppträder i kombination med 

miniatyrsymboler i form av Tor Hammare, Oden skäran 

Figur 3: En typ av 

torshammarring från Birka, 

svarta jorden i Stockholm, 

Södermanland. Foto: Ola Myrin, 

Historiska museet. 

Figur 4: Amulettring av eldstålsform. 

Gamla Uppsala, Uppland. Foto: Malin 

Lucas. 
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eller liknande guda avbildningar där Tor avbildningen dominerar. Teorin som Sundqvist 

framlägger är att formen på ringen ska symbolisera den åska som Mjölner (Tors hammare) 

skapade över himlen och att eldstålet i sig symboliserar de blixtrar och eld som följde slaget 

efter hammaren (Sundqvist 2017: 220).   

De ovanstående tolkningarna på de olika typerna av amulettringar som påträffas under 

arkeologiska undersökningarna visar att forskarna övergripande tolkat ringarna som religiösa 

objekt. Inga ytterligare tolkningar framkommer utan materialet kopplas schematiskt samman 

med hedniskt kultbruk och för platser och aktiviteter in på det religiösa spåret. 

Anledningarna till varför amulettringarna tolkas på detta vis kan vara många. Arkeologi 

som forskningsdisciplin fungerar genom att artefakterna som påträffas inom olika utgrävningar 

och undersökningar agerar som direkta indikationer på vad som ägt rum på en plats under 

forntiden och dessa indikationer bidrar till kunskapen om människans historia (Renfrew & Bahn 

2012: 9f). Forskare inom den arkeologiska disciplinen använder sig ofta av typologiska metoder 

som hjälp för att fastslå information rörande det förflutna. Dessa metoder hjälper till med 

klassificering och fungerar som en kodning vid insamlandet av det arkeologiska materialet. Det 

som vill uppnås med detta är mönster och prägling inom olika artefakter för att kunna placera 

in dem inom olika tidsramar och områden. Den typologiska metoden bidrar till att tolkningar 

rörande en artefakttyp föreligger inom samma olika kriterier. (Paalz Mattsson McGinnis 2016: 

26). Via denna metod har de fyra olika amulettringarna ingått inom samma typ och kriterier, 

vilket leder till att när en amulettring används som indikation för händelser eller utfall på en 

plats föreligger de inom samma premisser som för fyra olika artefakter.  Anders Carlsson anser 

att många tolkningar och synsätt som arkeologer lägger kopplat till den förhistoriska människan 

ligger i att exploatera en periferi, han menar att de mer lokala initiativen och perspektiven som 

ligger bakom förhistoriska samhällen därmed faller bort och att det letas efter specifika 

förbestämda mönster (Carlsson 2015: 167). Bruce Trigger har en likande tolkning och anser att 

idag ökar antalet arkeologer som accepterar att det forskarna tror på och följer påverkar inte 

bara de frågor som arkeologerna ställer utan påverkar även hur svar letas efter och vilka svar 

som de finner acceptabla. Trigger vill med detta visa att arkeologiska tolkningar bör utvärderas 

i relation till deras historiska sammanhang och inte i relation till vad arkeologerna hoppas hitta 

eller aktivt söker efter men påstår att dagens arkeologi mer och mer anammar denna tanke 

(Trigger 2010: XV). Dessa är några anledningar till varför ett materiella schematiskt tolkas, 

som i fallet med amulettringarna, och jag anser att det är viktigt att ha detta i åtanke igenom 

denna studie. 
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3. Materialanalys 

Utifrån forskningsläget framgår förhoppningsvis att amulettringar tolkats som en enhetlig 

kategori, och inte så mycket utifrån kunskap om dem som specifika fynd. Jag vill alltså bidra 

till ovanstående forskning genom att presentera en studie av hur ringar använts och tolkas på 

olika sätt, beroende på hur de utformats samt vilket typ av kontext de påträffats i. 

Informationen som framläggs i materialanalysen är baserad på arkeologiska rapporter från 

Lilla Ullevi samt Kalvshälla. Genom en kontextuell kartering av de amulettringar som påträffats 

på de olika platserna hoppas jag kunna nyansera bilden av materialet. Mitt tillvägagångssätt har 

varit som följer: Varje plats har behandlats enskilt, och amulettringarna har kategoriserats 

utifrån olika premisser med mindre ändringar för varje rapport då de skiljer sig markant, vidare 

har materialet ställts upp i cirkeldiagram som gjorts i Excel. För att dessa ska bli tydliga måste 

jag dock börja med att redovisa de aspekter jag använt för att analysera materialet på de olika 

platserna vilket blir en inledande del till varje diagramstudie med mer beskrivning under de 

kategorierna rörande Lilla Ullevi, dock kommer beskrivningarna av kategorierna att gälla båda 

platserna. Materielat presenteras också inom analysen för att kunna följa platserna utan att det 

blir rörigt. 

Bilagor medföljer i uppsatsen av de Excel dokument som skapades för att genomföra 

karteringarna om oklarheter skulle framkomma och för att styrka informationen i analysen. 

Siffrorna på cirkeldiagrammen visar antalet amulettringar som tillhör kategorierna inom de 

olika uppdelningarna och kategorierna står vidare till höger om diagrammen och är utmärkta 

med olika färger. Diagrammen är till för att tydligare illustrera de större premisserna och 

tolkningarna som gjorts i denna studie. Alla diagram nedan omfattar alltså alla amulettringar 

som påträffats tillhörande varje komplex, alltså 65 till Lilla Ullevi och 54 till Kalvshälla, ringar 

har inför denna studie karterats för att kunna utgöra inom vilka mindre kontexter de påträffats.  
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Bilden visa var i Uppland de utvalda områdena ligger.  

Hämtad ifrån FMIS: Swedish National Heritage Bord Riksantikvarieämbetet: 2018-05-28. © Lantmäteriet 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  

3.1. Lilla Ullevi RAÄ 145 
Platsen Lilla Ullevi är en bytomt i Upplands-Bro kommun i Uppland, anledningen till varför en 

arkeologisk undersökning ägde rum på platsen 2007 var att röja undan området för 

industriändamål. Platsen är idag färdigundersökt och avrapporterad vilket skedde under ledning 

av Ann-Mari Hållans Stenholm och Mathias Bäck. Det arkeologiska komplexet i Lilla Ullevi 

har tolkats som ett förhistoriskt ví.  

Olof Sundqvist beskriver att ett förhistoriskt ví är ett ordelement som indikerar att en plats 

haft en större central makt främst under vendeltid och vikingatid. Sundqvist menar att termen 

är en stark språklig indikation på kultplats eller helgedom. När en sådan plats framkommer i ett 

arkeologiskt sammanhang bör arkeologerna vara medvetna om att ett ví också besatt en stark 

rättslig makt. Det bör noteras att religion och rättssystem ofta gick hand i hand vid denna typ 

av förhistorisk plats då den centrala makten för ett större område hade sin bas här. Därför menar 

Sundqvist, bör ett ví tolkas som både en kultplats men också som ett ting, det är artefakterna på 

platsen som får bidra med de avgörande faktorerna för vidare tolkning (Sundqvist 2007: 180–

83). 

Arkeologerna menar att víet i Lilla Ullevi är unikt och att det inte påträffats något likande i 

andra arkeologiska sammanhang i Skandinavien. Detta beror på att platsen visar ett 

häpnadsväckande långtidsperspektiv och omfattar cirka 3000 år av mänskliga spår. Den 

perioden som kommer att vara till grunden för denna analys är vendeltiden på platsen.  

En av de målsättningarna som lades till grunden för utgrävningen var att separera de olika 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
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tidsskikt som kunde ses och utröna organisation, funktion och relation till varandra. Det 

arkeologerna kunde se var att den vendeltida perioden speglades av ett harg samt av de rika 

fynden av amulettringar. Detta indikerade, enligt deras tolkning, att platsen belyste vendeltida 

rituella aktiviteter. Dock diskuteras detta under rapportens gång och i vissa fall tycks 

lämningarna peka mer på att platsen haft en central rättslig roll och tolkningarna blir osäkra och 

en aning intrikata. Men i slutskedet tycks arkeologerna komma fram till att platsen varit ett 

kultkomplex, detta tolkas med hjälp av de ”rituella” lämningarna som påträffats under 

utgrävningen. Dessa består av amulettringarna och likande artefakter då platsen saknar tydliga 

kulthus.   

3.1.1. Lokalisering 

Att titta på hur ringarna är lokaliserade innebär att bestämma de mindre kontextkluster som 

amulettringarna påträffats vid inom varje undersökt komplex. Detta visar tydligast vart ringarna 

påträffats och om det befinner sig i religiösa kontexter eller ej. Denna kategori ger den tydligaste 

bilden av ringen som objekt då det ger den bredaste tolkningen kring amulettringarnas 

användning och funktion kopplat till förhistoriska aktiviteter och platsanvändning i sociala 

situationer. 

Följande diagram visar i vilka minder kontextkluster som amulettringarna har påträffats, 

inom det hela undersökta platskomplexet Lilla Ullevi. Efter att ha studerat kontextlistan från 

rapporten framkommer det att amulettringarna har påträffats inom nedanstående följande 

kontexter. Kontexterna har vidare kategoriserats inom denna studie i syfte att få en tydligare 

överblick av området. Den första kategorin innefattar kontexterna stenläggning kantat med hus, 

stenpackning, grop efter stenlyft och rasering från byggnad. Dessa första fyra kommer 

tillsammans i diagrammet att gå under namnet ”stenkonstruktioner” då alla kontexterna på ett 

plan är tolkade som någon form av just stenkonstruktion av arkeologerna som arbetade på 

platsen. Nästa kategori i diagrammet kallar jag för ”aktivitetskontext”, inom denna kategori 

ingår aktivitetslager där det tydligt har spårats mänskliga aktiviteter eller handlingar. Dock bör 

sägas att alla kategorier i sig kan tolkas som aktivitetskontexter på något plan då lämningen i 

det stora hela är ett spår av mänsklig närvaro och mänskligt handlande. Men kategorin 

”aktivitetskontexter” baseras på arkeologernas egna tolkning i kontextlistan tillhörande 

rapporten då ingen tydligare förklaring följer kategorin. Den tredje kategorin i diagrammet kom 

att kallas för ”konstruktionskontext” och inom denna kategori ingår konstruktioner i form av 

ugns kontext och härdkontext. Detta med anledningen att ugnar och härdar är tydliga 

konstruktioner skapade av människor. Den fjärde kategorin i diagrammet är ”stolphål”, 

anledningen till varför detta inte ingår i kategorin konstruktioner är för att arkeologerna tror att 

stolphålen inte tillhör någon byggnad utan att de är ett spår av en stavgård eller en symbolisk 

port och blir därav självstående. Efter att ha studerat rapporten över Lilla Ullevi tycks detta vara 

fallet då inga tydligare spår av byggnader påträffats i samband med stolphålen och därav blir 

det en egen kategori. Den sista kategorin i diagrammet blev torv/marklager där amulettringarna 

påträffats på väldigt ytligt plan. I denna kategori ingår de ringar som inte kunde appliceras till 

någon annan tydlig kontext, dock kan ett antagande göras att de ursprungligen hört ihop med 

någon av kontexterna på platsen eftersom att hela platsen i sig tolkats som ett större komplex. 

Syftet med detta diagram är att visa vilken typ av kontextuell lokalisering amulettringarna har 

på platsen vilket kan säga något om amulettringarnas användning och symbolik kopplat till de 
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förhistoriska aktiviteter som ägt rum.  

 

3.1.2. Typ 

Denna aspekt av studien undersöker vilken typ av amulettringar som finns på platserna. Jag 

undersöker alltså hur torshammarringar, eldstålsringar, edsringar eller de simplare järnringarna 

är mängfördelade. Med ”den simplare järnringen” menas den som inte besitter något markant 

utstickande attribut. Vilken typ av amulettring som dominerar på platserna kan bidra med 

kunskap kring huruvida platsen varit en tydlig kultplats eller ett maktcentrum och påvisa hur 

religiöst kopplad platsen egentligen var under sin samtid. Vissa typer av ringar talar mer för att 

platser skulle ha varit hedniska kultplatser än andra vilket leder till att denna kategori blir väldigt 

väsentlig för studien.  

Vilka typer av amulettringar det rörde sig om inom Lilla Ullevi gick inte heller att utgöra 

utifrån rapportens kontext -och fyndlista. Utifrån noggrannare studier av rapporten blir 

tolkningen att majoriteten av ringarna kan tolkas som den simplare typen av amulettring i järn. 

Detta baseras på fakta att om det skulle rört sig om en av de större och pampigare typerna av 

amulettringar skulle detta framgå med självklarhet i fyndlistan eftersom att de är något 

ovanligare och kan tydligare användas inom kontextuell platstolkning av ett 

undersökningsområde. Vidare tolkas alltså flertalet amulettringar som uppkom efter 

utgrävningen som den simplare typen av amulettring, dock framkommer det i rapporten på sida 

44–45 att ett antal av ringarna besitter någon form av enklare märla men utförligare tolkning av 

detta saknas vilket gör vidare studier svåra.  

Det skulle kunna vara på det viset att de ringar som hade mindre enheter på sig kan ha 

fungerat under sin tid som någon form av edsring då den typen av amulettring oftast har fler 

mindre dotterringar vidhängande sig samt hör ihop med rättsplatser och alltså vín. De potentiella 

edsringarna är enbart baserade på den kontextuella karteringen, de resterande ringarna baseras 

på informationen från rapporten. Rapporten nämner inget om att det förekommer tydliga 

torshammarringar på platsen, endast ett fåtal av ringarna har enklare märlor eller dotterringar 

men de tolkas inte som torshammarringar, vilket kan stämma då den typen av amulettring oftast 

är mycket större. Detta baseras på den informationen som framkommer rörande amulettringar 

inom dagens forskningsläge.  

Arkeologerna menar i rapporten att det finns fyra amulettringar som tolkats haft en 

vidhängande märla. Hur detta ser ut kan ni se i fig. 5 där märlan är de spetsiga piggarna. Dessa 
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märlor förekommer enligt rapporten enbart på de ringar som har vidhängande dotterringar. 

Märlan kan tolkas vara någon form av nit som använts som fäste för att slå upp amulettringarna 

i trä, vilket oftast gjordes under vendeltid med edsringar kopplat till rättsliga aktiviteter vid 

maktcentrum eller kultplatser (Sundqvist 2007: 179). Detta styrker studiens teori om att det 

förekommit edsringar på platsen. 

Diagrammet till höger visar 

vilka potentiella typer av ringar 

som förekommit på platsen. 

Den punkten som heter oklart är 

med eftersom att den också 

finns med i diagrammet 

enhetskomponenter. Eftersom 

att det finns oklarhet i om de 

fyra ringarna har vidhängande 

ringar eller ej kan inte denna 

studie påvisa vilken typ av ring 

det rör sig om. De två delarna 

som innehar potentiella edsringar baseras på dagens forskningsläge, akademikerna menar att 

sammankopplade amulettringar oftast hör till typen edsring. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Storlek 

De premisser som sattes upp för storlek blev att om ringen väger mer än 25 gram och är bredare 

än 45 millimeter tolkas den som stor, under dessa utsatta mått tolkas ringen som liten eller 

snarare mindre. 

Storleken på amulettringarna var lite svårare att avgöra eftersom att de var markanta 

skillnader i vikt och diameter på alla ringar. Därför lades dessa premisser upp innan studien för 

att tydligt kunna kategorisera in ringarna i mindre eller större objekt. Eftersom att det inte finns 

något på bilderna av amulettringarna inom rapporten som indikerar storleken, i form av en 

mätpinne eller likande, eller mer djupgående beskrivningar över hur storlekarna har tolkats har 

egna premisser skapats kring detta. 

4 5

52
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Potentiella typer av ringar på 
platsen Ringar med vidhängande

dotterringar samt märla,
potentiell edsring.

Ringar med enbart vidhängande
dotterringar, potentiell edsring

Simplare Järnringar

Oklart

Figur 5: Potentiell edsringar med 

vidhängande dotterringar och märlor. 

Lilla Ullevi, Uppland. Foto: Mathias 

Bäck. Riksantikvarieämbetet. 
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3.1.4. Kompletthetsgrad 

Denna aspekt finns i syfte att utgöra hur många av ringarna som är kompletta eller 

fragmenterade. Valet att ta med detta baseras på att informationen kan förmedla om 

amulettringarna blivit valt deponerade eller kasserade i den stora helhetskontexten som rör 

platsen.  

Varken fyndlistan eller kontextlistan besitter någon information rörande de enskilda 

amulettringarnas fragmenteringsgrad. Informationen om detta finns dock i rapporten under 

avsnittet ”vendeltid och ringarnas karaktär” på sida 44. De amulettringar som är fragmenterade 

eller defekta är det i olika grader och visar inte på någon annan form av mönster. Rapporten 

beskriver att de påträffades 32 ringar som bedömdes vara kompletta medan de övriga 33 

påträffades i olika fragmenteringsgrader med tydliga defekter.  

 

3.1.5. Enhetskomponenter 

Denna kategori ger en inblick i hur många av amulettringarna som haft vidhängande 

dotterringar eller andra vidhängande attribut som tydligare kan ge en religiös symbolisk inblick. 

Detta kan hjälpa till i en tolkning om amulettringarna kan ha varit någon form av edsring eller 

torshammarring vilket kan styrka arkeologernas tolkning om att platserna hade någon form av 

religiös eller rättspolitisk koppling. De mindre enheterna eller dotterringarna på amulettringar 

tolkar forskare i dagsläget ha fungerat som edshållande faktorer kopplat till avsvärjning av eder 

under vendeltid och vikingatid (Sundqvist 2007:184). Om ett större antal vidkopplade 

amulettringar påträffas vid en plats kanske detta kan ge en inblick i aktiviteter kopplat till 
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religiösa eller rättsliga aktiviteter. Kategorin ska alltså hjälpa till att visa det potentiella 

påträffade typerna ringarna vid de olika platskomplex där det varit svårt att avgöra vilken typ 

av ring det rör sig om.  

Diagrammet rörande Lilla Ullevi visar hur många amulettringar som hade mindre 

dotterringar och märlor på sig, sammankopplade till en enhet och hur många som var 

ensamstående objekt. Anledningen till att det finns en spalt med benämningen oklart är att det 

inte framgick tydligt i rapporten om de ringarna var sammansatta med andra eller självsående. 

 

3.1.6. Diagramresultat  

De tendenser som jag kan se kopplat till amulettringarna som påträffats vid Lilla Ullevi, utifrån 

diagrammen ovan, är att det handlar om den enklare typen av järnring och möjligen ett fåtal 

edsringar. Detta leder också till att majoriteten av ringarna är ensamstående medan en liten del 

innehar vidkopplade mindre dotterringar och märlor, det är just dessa som kan tolkas som 

edsringar. Inga av ringarna påträffades i en gravkontext och majoriteten av ringarna befann sig 

vid någon form av konstruktionskontext, vissa ringar kan tydligt kopplas till specifika 

konstruktioner medan andra saknar tydligare information om vilken typ av konstruktion det rör 

sig om. En mindre del av ringarna kan kopplas till aktivitetsytor och på så vis indikera mänskligt 

agerande och sociala funktioner utifrån de kontextuella spåren och studien teoretiska syn. 

Majoriteten av amulettringarna beskrivs av arkeologerna ha påträffats i kantlinjerna till 

konstruktionerna och inte i samband med själva nedgrävningslagren men de tolkas ändå utifrån 

rapporten ha hört till ovan givna kontexter. Storleken på ringarna är väldigt varierande och 

vilket leder till att tydligare information utifrån denna aspekt inte går att utröna. 

Fragmenteringsgraden är också den väldigt varierande och tycks inte ha något mönster då 

ringarna påträffats i olika grader av erodering inom alla kontexter. Diagrammen visar att 

amulettringarna inte har en stark koppling till tydliga religiösa kontexter eller aktiviteter. 

Typerna och storlekarna av ringarna som påträffades styrker denna teori då inga markanta 

religiösa attribut eller mikrokontexter förekommer. 

3.2. Kalvshälla RAÄ 19 
Kalvshälla är en historisk benämning på Järfälla socken som idag är en kommun i Uppland. 

Fornlämningskomplexet undersöktes och togs bort mellan 1994–98 av Stockholms 

länsmuseum då ett militärt flygfält skulle uppföras på platsen. Gravfältet RAÄ 19 är den delen 
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av rapporten och fornlämningskomplexet som används inom denna studie, fältet var 

slutundersökt Maj 1997 och avrapporterat 2003 under ledning av Peter Bratt. Tidsperioden som 

gravfältet dateras till är vikingatid och två av de målsättningarna som arkeologerna satte upp 

inför utgrävningen var vad som kännetecknade gravskicket och om det går att spåra andra 

rituella lämningar på platsen som kan knytas samman med gravarna. 

Tidigare undersökningar påvisar att gravfältet överlagrade en brons – och järnålders 

boplats. Det finns också lämningar kopplat till historisk tid i anslutning till platsen. Vi kan alltså 

också här se att platsen behandlar många tidsperioder där det är den vikingatida perioden som 

kommer att användas inom denna uppsats. Enligt lantmäteriets historiska kartor över Kalvshälla 

har gravfältsområdet under hundratals år legat som obrukad impedimentmark. Det som bör 

reflekteras över är dock att många vägar har uppkommit i anslutning till impedimentet vilket 

tycks ha medfört en del skador i forma av sentida skräp och röjningar i marken vid fler av 

gravanläggningarna. 

Det som användes för att vidare datera platsen var en analys av gravskicket och de få 

föremålen som representerades i gravarna. Detta ledde till en slutsats om att det rörde sig om 

sen vikingatid. I de få föremål som ingick i materialet på platsen påträffades det 66 ringar, efter 

att jag studerat materialet anser jag att det enbart är 54 av dessa ringar som kan gå under 

kategorin amulettring då de övriga tolv antingen saknar tydlig beskrivning, benämns enbart ring 

eller inte består av järn. Det kan också handla om att alla ringar har räknats men att vissa är 

vidhängande andra och bildar en enhet, det framkommer inte i rapporten vilka dessa andra tolv 

är men det finns ringar som sitter vidhängande andra, i denna studie anser jag att en enhet med 

fler ringar bildar en typ av amulettring. 

Arkeologerna menar att ett egenartat drag på gravfältet är det stora fyndantalet av amuletter 

i järn som förekom spritt i majoriteten av de vikingatida gravarna. Dessa amuletter bestod av 

bland annat olika typer av amulettringar. Vidare tolkas det av arkeologerna att amulettringarna 

som påträffats på området är olika former av rituella agenter som påvisar kultbruk på platsen. 

Kategorierna som följer kommer ha samma typ av funktioner som de överstående vilket leder 

till mindre förklaringar rörande varje kategori då tydligare förklaringar redan gjorts under 

kategorierna för Lilla Ullevi, fokus kommer att ligga på informationen som diagrammen ger. 

Anledningen till detta är att det inte ska bli för upprepande men det bör nämnas att kategorierna 

går under samma grundpremisser för båda platserna. 

3.2.1. Lokalisering  

Lokaliseringen påvisar i vilka mindre kontextkluster som amulettringarna påträffats vid men i 

detta fall har jag också med de lite större tolkade kontexterna. Syftet är att utgöra om det rör sig 

om tydligt religiöst kopplade kontexter eller ej. 

Anledningen till varför det finns två diagram är för att påvisa en problematik som 

påträffades under analysen baserat på rapporten. Stensättningar är den största kontextuella 

miljön som det undersökta gravområdet besatt, och det första som kommer upp rörande de olika 

kontextuella avdelningarna är att majoriteten av dem är just stensättningar. Det är först efter 

tydligare analys som det framkommer vilken funktion arkeologerna tolkar att de olika 

stensättningarna hade. Stensättningarna tycks vidare i rapporten beskrivas, i det här fallet, som 

det största attributet för den gravmiljön området besatt. Problematiken ligger i att en av de 

kontexter tillhörande stensättningarna går under beskrivningen brandlager som inte i namnet 
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tyder på gravkontext. Första anblicken tyder på att nästintill alla amulettringar tillhör en 

gravkontext, först efter mer djupgående analys kommer det fram att detta inte är fallet. Detta 

leder till att läsare av rapporten enkelt kan tro att majoriteten av ringarna kan kopplas samman 

med grav vilket blir en felaktig bild av den kontextuella lokaliseringen samt amulettringarnas 

rituella funktion.  

Siffrorna på diagrammen visar hur många amulettringar som påträffats i varje kontext där 

diagram 1 visar de lite mindre tolkade kontexterna och diagram 2 visar de större tolkade 

kontexterna. Brandgrav är med på båda då de är en helt egen kontext. Diagram 1 visar alltså att 

majoriteten av ringarna påträffats i brandlagret och skelettgravar med några få undantag. 

Diagram 2 visar hur feltolkat det kan bli, stensättningarna som rapporten, enligt min tolkning, 

påvisar är tydliga gravkontexten, är inte enbart gravar utan inhyser också brandlagret. 

Kistnedsättningen i diagram 2 ingår i kategorin skelettgravar inom diagram 1. Och dumphög 

och stolphål ingår i diagram 2 under kategorin övrig konstruktion.  

Brandlagret är en delvis otydlig kontext om rapporten ska tolkas, visserligen påträffades en 

urna i kontextens västra del på en mindre yta som innehöll brända ben och inga andra fynd. 

Rapporten diskuterar om det handlar om en brandgrav men jag anser att inget tydligt svar 

framkommer. De menar att det som skulle kunna tyda på att det är en större gravanläggning 

skulle vara det rika fyndet runt om i kontexten som var en större mängd amulettringar. Även 

om författarna till viss del talar om kontexten som en brandgrav är den benämnd som 

brandlager, den lilla urnan kan vara ett för litet bevis för att den stora kontexten skulle vara en 

grav. Informationen blir bristfällig och det finns en lucka i tolkningen vilket ofta är problemet 

när det kommer till kontexter med ett större antal amulettringar. Detta visar på varför en 

utförligare studie av ringarna bör tillkomma inom den arkeologiska forskningsvärlden.   

Informationen som jag fått ut av den kontextuella karteringen och de båda diagrammen är 

att amulettringarna påträffats i olika sammanhang och kan säga mycket om den förhistoriska 

platsen och användningen av ringarna både idag och under förhistorisk tid. Med idag menar jag 

hur de används för platstolkning, vilket enligt min åsikt, har blivit en aning rörigt i detta fall. 

Stolphålet tycks höra till en större konstruktion och kan bekräfta att det funnits husbyggnader 

på platsen, här påträffades en amulettring. Vidare påträffades efter noggranna studier 19 

amulettringar i gravkontexter 33 i brandlagret och en ring i en tolkad dumphög. Detta visar att 

religion är mer avlägset än vad som tolkas i rapporten. 
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3.2.2. Typ 

Aspekten undersöker vilka typer av ringar som påträffades på Kalvshälla och kan informera, i 

kombination med övriga diagram, vilka olika typer av amulettringar som finns på komplexet. 

Precis som inom Lilla Ullevi kan kategorin ge information om vilken typ av ring som dominerar 

på platsen och ge inblickar i om området varit kultkopplat eller besuttit någon annan funktion. 

Vissa typer indikerar starkare på religiöst bruk vilket kan hjälpa till i diskussionen kring 

amulettringarnas funktion.  

Diagrammet visar att den simplare typen av amulettring dominerar på platsen, vilket inte 

helt framkommer i en överblick av rapporten. Majoriteten av den simplare järnringen 

påträffades i brandlagret vilket leder till tolkningen att den inte behöver ha tydlig religiös 

koppling om problematiken som nämns ovan ska följas. Vidare påträffades en torshammarring 

vid urnan inom brandlagret. Detta kan påvisa religiöst handlande vid begravning och 

urnnedsättning men om detta kan appliceras inom hela kontexten brandlager är oklart och 

bristfällig om vi ska följa den teoretiska aspekten kopplat till denna uppsats. Två potentiella 

edsringar fanns på platsen vilket kan tyda på politiskt bruk och religiöst handlande om dagens 

forskning ska följas. Runt om på komplexet påträffades 13 eldstålsformade ringar. De tycks 

inte varit centrerade vid någon mindre kontext utan påträffades slumpvis. En av dessa ringar 

hade en vidhängande skära vilket symboliserar Oden och stödjer det religiösa bruket. 

Efter att ha läst rapporten anser jag att arkeologerna har lagt störst fokus på de 

eldstålsformade ringarna som påträffats på platsen då de starkt sticker ut i deras beskrivning av 

amulettringarna. Dessa har använts för att tolka helhetskontexten på platsen och de framgår 

som dominerande men efter en studie av materialet ur fyndbeskrivningarna visar det sig att så 

inte är fallet. Eldstålsringarna tyder visserligen på kultbruk och symbolik till Tor, då de inte är 

av majoritet på platsen kan tolkningar om att platsen skulle varit starkt religiös ifrågasättas. 

Religiös symbolik kommer tydligt fram men eftersom att majoriteten av ringarna inte är tydligt 

religiösa kanske platsen bör ses som mångfunktionell. 

3.2.3. Storlek 

Premisserna för storlek är samma som de på Lilla Ullevi eftersom att storlek är fast. Vad som 

ses som stort kontra litet bör vara samma inom studier kring ett material, annars kan 
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undersökningen tyckas vara formad och kan tolkas som oseriös. Storleken på ringarna från 

Kalvshälla ger en intressant överblick av amulettringarna i sig. Majoriteten av ringarna är av 

den mindre arten och av dessa hör nästintill alla simplare järnringar. Inom kategorin större ingår 

mestadels typen eldstålsringar och torshammarringen. Indikationer som detta kan ge är att dessa 

två typer besatt någon form av högre funktion och ansågs viktigare än de simplare ringarna. 

Eftersom att dessa ringar också har någon form av ornamentik och utgjorde ett mer invecklat 

smide kan tolkningar läggas kring att de på något plan kan setts som mer betydande. 

 

 

 

 

 

3.2.4. Kompletthetsgrad 

Vilken kompletthetsgrad ringarna har kan informera eller bidra till slutsatser om 

amulettringarna deponerats eller kasserats runt om på komplexet vilket kan bidra till 

information rörande helhetskontexten. Anledningen till varför det finns en kategori som 

benämns oklar defekthet är att det inte framgick i rapporten vilket skick dessa 25 amulettringar 

påträffades i. Spridningen av komplett och defekt är över alla ringar, det är ingen speciell typ 

av ring som ter sig vara mer komplett eller fragmenterad utan graden av fragmentering sprider 

sig utan vidare mönster. Det vill säga att de mer markanta ringarna som eldstålsringar och 

liknande tycks inte vara mer kompletta eller välbevarade än de simplare amulettringarna i järn. 

Eftersom att en stor oklarhet finns rörande kompletthetsgraden av ringarna på Kalvshälla 

är det svårt att utgöra vidare information utifrån denna kategori kopplat till plats och användning 

av de olika ringarna. 
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3.2.5. Enhetskomponenter 

Kategorin ger inblick i hur många ringar som har någon form av vidhängande attribut vilket 

kan styrka vidare tolkningar om vilken typ av amulettring det rört sig om och vad de kan säga 

om platsen enligt deras uttalade funktioner. 

När det kommer till de ringar som är flerdelade, framgår det inte hur många ringar de har 

vidhängande sig. Informationen som finns i rapporten, ger enbart information om att dessa 

amulettringar har vidhängande ringar men inte till vilken grad eller vad detta innebär. Inom 

kategorin vidhängande berlock eller märla finner vi torshammarringen som har vidhängande 

berlock i form av Tors hammare. Här finner vi också två eldstålsringar varav en har en 

vidhängande berlock i form av en skära och en har vidhängande märla. Anledningen till varför 

benämningen märla tillkom var för att den vidhängande komponenten var i den 

fragmenteringsgraden att ett tydligare utgörande av vad det rör sig om inte gick att göra. 

Informationen som diagrammet ger blir vidare att det finns två amulettringar på platsen som 

besitter tydlig guda symbolik och kan tolkas som religiösa objekt. De flerdelade ringarna kan 

tolkas som edsringar då dessa som nämnt ovan ofta var flerdelade i edshållande syften. De 

enheter som var ensamma var av typerna eldstålsring och den simplare järnringen. 

 

 

3.2.6. Diagramresultat 

Tendenserna som diagrammen över Kalvshälla visar är att majoriteten av ringarna som 

påträffades var också här den simplare typen av amulettring. Det intressant med området var att 

alla olika typer av ringar uppkom. Nästintill alla ringar påträffades ensamstående där bara fem 

stycken hade vidhängande attribut som kan knytas till kultbruk. Därav torshammarringen och 

eldstålsringen med oden skäran. Torshammarringens placering vid urngraven tyder på aktivt 

mänskligt agerande och valt deponerande av föremålet. I Kalvshälla påträffades också 13 

eldstålsringar som kan indikera religiöst agerande på ett högre plan. Två potentiella edsringar 

påträffades vilket tyder på rättspolitik och kan styrka forskarnas teorier om att kult och 

maktutövning i form av ting och politik gick hand i hand under vikingatiden. Det intressanta är 

de 38 simplare ringarna som komplexet innehöll, ringarna har tydligt enligt rapporten kopplat 

platsen till kultbruk istället för att se området som en potentiell flerfunktionsplats. Hur vida 

ringarna påträffades i gravkontexter eller ej är oklart tack vare problematiken kring 

brandlagerkontexten, men med säkerhet har 19 ringar påträffats i gravkontexter och enligt min 
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tolkning tillhör de övriga ringarna sociala aktivitetsplatser. Övrigt påträffades en ring i ett 

stolphål som styrker att det varit byggnader på platsen och en påträffades i en dumphög. Att det 

förekom en dumphög på platsen och att majoriteten av amulettringarna är av den simplare typen 

som påträffats i ett brandlager, tyder enligt mig på att området användes mer i dagligt socialt 

bruk än enbart vid religiösa tillfällen som rapporten tycks antyda. De simplare ringarna beskrevs 

också här påträffas ytligt i kontexterna eller längst kontextkanterna vilket inte tyder på att de 

skulle varit valt deponerade utan snarare kasserade eller lämnade på platsen. Majoriteten av 

ringarna var av den mindre graden, de som var större var mestadels eldstålsringarna och 

torshammarringen. Hur vida ringarna var fragmenterade eller inte framgick inte tydligt, vilket 

gör vidare tolkning kring denna kategori svår. 
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4. Diskussion 

Fundamentala antaganden som ligger till grunden inom arkeologi som praktiskt utövande 

forskning är att föremål som påträffas inom olika kontexter och sammanhang ger direkta fysiska 

indikationer på vilka aktiviteter och händelser platser haft, och bidrar till studien om 

mänsklighetens historia. Detta bidrar till att artefakter blir en avgörande agent i 

tolkningsprocessen vilket ger materialet en viktig roll, blir materialet tolkat på fel sätt kan hela 

bilden av det förflutna komma att bli bristfällig eller bli mindre kontra större vad den egentligen 

var. Detta är enligt mig vad som hänt i fallet med amulettringarna då de tolkats utifrån religiösa 

aspekter och de sociala tolkningarna har fallit bort, amulettringarna har tolkats religiösa utifrån 

att religion har sökts efter och de kontextuella aspekterna har förbigåtts. Jag menar inte att de 

nödvändigtvis har ”övertolkats” eller feltolkats utan att arkeologernas har valt att tolka 

materialet utefter de få kunskaper som finns kopplat till ringarna, vilket i sig är förståeligt. Dock 

fungerar materialet som en indikation för forntidens aktiviteter och tankemönster. denna gång 

är kunskapen om artefakten så pass få, om forskningsläget ska följas, att tolka platserna utifrån 

amulettringarna blir en aning bristfällig då det finns en frånvaro i förståelsen av materialet i sig.   

Som nämnt använder arkeologer sig av typologiska metoder för att fastslå information om 

det förflutna. En fråga som bör anammas mer inom forskningen är vart gränserna ska sättas när 

det rör artefakters typologi. Det borde finnas tydligare riktlinjer på hur små eller stora skillnader 

som bör vara acceptabla gränser inom olika typologier för att specifika objekt ska tolkas inom 

samma föreliggande typ, precis som fallet är med amulettringarna. Eftersom att typologin har 

så pass breda kanter när det kommer till vissa mindre studerade artefakter finner jag brister i 

forskningen. Amulettring som typ är just en sådan brist, där föremålen antingen intolkas i en 

helhetsbild eller förbigås. Amulettringar beskrivs som religiöst indikerande objekt men det 

saknas tydligare förklaring till varför hela kategorin anses vara en ideal avgörande rituell agent. 

Det som jag vidare kommer diskutera baseras på de markantaste tendenser som kan avläsas på 

diagrammen från Lilla Ullevi och Kalvshälla och hur det kan resultera i dagens forskning. 

4.1. Enklare ringar dominerar 
Dagens forskningshistorik visar att amulettringar av alla typer verkar ha en delad association 

kopplat till gudar och kult samt besitta olika religiösa förmågor. När det kommer till den 

simplare järnringen tycks den haft en annan mer oklar funktion. Anledningen till detta kan vara 

att den inte har rikare inslag av ornamentik eller berlocker och påträffas utan vidare mönster 

inom arkeologiska komplex, precis som materialanalysen ovan visar. Efter att ha utfört 

kontextuell kartering på amulettringarna från Lilla Ullevi och Kalvshälla kan jag tydligt se att 

det är den simplare ringen i järn som dominerar på platserna. Rapporterna tolkar i sina 

beskrivningar dessa ringar schematiskt som religiösa objekt då de påträffats i samband med 

andra amulettringar och i religiöst tolkade kontexter. Jag anser att dessa tolkningar kan bli 

bristfälliga då det är svårt att tolka och placera in dessa simpla ringar i större kontextuella 
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sammanhang och ge dem samhälleliga funktionella och sociala syften då de inte har tydliga 

biografiska kvaliteter, därför bör mikrokontexter snarare studeras. Dessa ringar påträffades i 

”vaga” kontexter inom de undersökta komplexen som enligt min åsikt, och baserat på 

”contextual approach”, antyder att de brukats på olika sätt med olika varierande funktioner. Att 

den simplare ringen påträffades i flera olika kontexter kan betyda att den haft en större social 

roll, kanske har den simplare ringen använts som en ersättning för större praktringar i mindre 

religiöst symboliserande situationer. Den simplare ringen kan också ha fungerat som ett 

fattigmansobjekt för de individer som inte hade ekonomin att kosta på större smidda 

järnföremål, eller så har de haft en helt annan outforskad roll inom det vikingatida samhället. 

Oavsett stödjer faktumet att den simplare ringen dominerar i många varierande kontexter att 

mer sociala aktiviteter ägt rum på platsen och att områdena besuttit flera olika funktionella 

syften. 

Diagrammen ovan visar att majoriteten av alla ringar påträffats inom olika typer av 

stenkonstruktioner. Stenkonstruktioner är inte enbart kultindikerande utan kan vara flera olika 

typer av konstruktioner med spridda funktioner. De stenkonstruktioner som undersökts har 

utifrån rapporterna tolkas som religiösa mikrokontexter på grund av det rika fyndet av 

amulettringar som påträffats i kombination med benmaterial. Utifrån delvis detta har platsernas 

helhetfunktion tolkats som religiöst vilket är det jag vill bestrida. Eldstålsringar, edsringar och 

torshammarringar kan starkare kopplas samman med religiöst agerande då de besitter tydligare 

ornamentik samt filologiska och runologiska bevis som kan stödja deras religiösa funktioner, 

men eftersom att dessa är av minoritet på platserna kan den starka religiösa kopplingen 

ifrågasättas. Jag menar inte att platserna är helt fria från religiösa agenter utan att flera faktorer 

bör medkomma inom tolkningen eftersom att arkeologerna har intolkat amulettringen i en större 

tolkningsbild och inte kollat på artefakterna i sig utifrån kontexterna. Jag baserar detta på att 

det är den enklare ringen som dominerar i svårdefinierade kontexter och dessa ringar kan inte 

ses ha en specifikt bestämd funktion enligt dagens diffusa forskning. Komplexen bör istället ses 

ha mångfunktionell funktion eftersom att olika typer av ringar påträffas och eftersom de 

präktiga kultringarna är av minoritet, den simplare ringen är tydligt dominerande. En fråga jag 

ställer mig är, varför definieras platserna utifrån det mindre antalet präktiga ringar? Som 

beskrivet i forskningsläget ligger mång tolkningar kring material och platsfunktion i att 

exploatera en periferi, i det här fallet periferin om det religiösa. Detta anser jag är precis vad 

som skett inom tolkningarna av Lilla Ullevi och Kalvshälla, arkeologerna har aktivt sökt efter 

religion och använt amulettringarna för att spåra det religiösa. Resultatet blir att de ickereligiösa 

och sociala aspekterna har ”förbigåtts” eller tolkats in i en större helhetsbild och tolkningarna 

av platserna läggs då på osäkra grunder. 

Genom att placera kontexterna i fronten av studien som teorin som vägleder arbetet menar, 

kan jag se att amulettringarna av den enklare formen påträffades i vaga sociala kontexter och i 

flera olika kontextuella sammanhang, som enligt mina tolkningar antyder på att de brukades på 

olika sätt med olika funktioner. Eftersom att ringarna påträffades i flera olika kontexter, allt 

från gravar till dumphög och stolphål, tolkar jag det som att de användes för den sociala 

situationens syfte och har en flexibel mening som inte enbart kan kopplas till religiöst bruk. Att 

Lilla Ullevi, som tolkas som ett harg, och Kalvshälla, som tolkas som ett gravområde, båda 

uppvisar enkla amulettringar till stor grad tyder på att ringarna inte kan kopplas till enkom 

religion eller rättspolitisk utan tyder på flexibilitet om mångfunktionalism. Jag anser att det syns 
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att arkeologerna som tolkat amulettringaran på platserna antog att religion var vad som skulle 

uppkomma vilket resulterade i att de aktivt följt och letat efter religiösa aspekter på platserna. 

Detta tror jag har påverkat hur arkeologerna har ställt sina frågor och letat efter sina svar men 

också påverkat vilka ”svar” eller utfall de funnit acceptabla. Här kan jag se likheter med det 

som Trigger menar, arkeologerna har snarare tolkat ringarna utifrån vad de sökt efter och 

hoppas hitta istället för att tydligare utvärdera artefakterna i relation till deras historiska 

sammanhang, utifrån de historiska människorna och kontexterna. Utgrävningarna i Lilla Ullevi 

och Kalvshälla tycks ha förbigått teorin som Trigger pratar om och hittat det religiösa på 

platserna med hjälp av alla amulettringar för att de har letat efter just religion. Men om 

tolkningar av platsernas skulle göras utifrån Triggers påstående anser jag att ringarna istället, 

åter igen, skulle visa på just flexibilitet och att användningen av de varierar utifrån vad det är 

för sociala situation som speglas och vilken kontext de rör. 

4.2. Varierande storlekar, typer och mikrokontexter  
En ytterligare intressant tendens som uppkom efter den kontextuella karteringen var att båda 

platserna besatt olika typer av ringar, trots detta har båda tolkat amulettringarna generellt som 

religiösa objekt. Att Lilla Ullevi har tolkat alla amulettringar som religiösa objekt kan spåras i 

deras fyndlista från sida 106 och framåt där alla ringar beskrivs inom kategorin ”religion och 

kult”, detta visar enligt min åsikt att ingen mer utförlig tolkning eller studie har lagts utan att 

alla amulettringar enbart tolkats inom de typologiska beskrivningar som finns efter Ström och 

Thomsen. På Kalvshälla har arkeologerna sökt efter den religiösa kopplingen delvis utifrån 

antaganden efter förundersökningen att det rör sig om ett gravfält, beskrivet på sida ett och tre 

i rapporten, men också utifrån amulettringarna. Efter karteringen och närläsning av 

kontextbeskrivningarna som börjar på sida 66 har flera mikrokontexter påträffats som inte är 

gravar, min tolkning är att hela komplexet inte enbart är ett gravfält, delvis utifrån den 

problematiken som lades upp ovan rörande brandlagret, utan jag kan också här se en plats med 

mångfunktionell användning där platsen används olika genom tiden, eftersom att ett stort 

tidsspann kan ses på platsen. Arkeologerna beskriver också på sida 30 att visa gravar var 

fyndfattiga med undantaget av ett antal amulettringar som påträffats i schaktens kantkedjor, de 

använder dessa för att styrka det religiösa spåret och förklarar amulettringaran som religiösa 

agenter. Detta ser jag också brist i då ringarna mestadels påträffas utanför själva gravarna vilket 

inte kan tyda helt på att de är valt deponerade på platsen, vilket också styrks av den stora 

spridningen av ringarna runt om hela komplexet.  

På Lilla Ullevi uppkom enbart den enklare järnringen och edsringar vilka enligt min 

tolkning är de som vagast kan kopplas samman med religion. Den simplare ringens funktion är 

oklar och förmodligen flexibel medan edsringen enligt Sundqvist, och med styrka i de isländska 

sagorna, mer fungerat som rättspolitiska lagband. Edsringar kan dock ha fungerat som lag och 

edshållande agenter kopplat till kult men kult och politik gick ofta hand i hand under vendeltid 

och vikingatid, detta leder till ett antagande från min sida om en större social roll kopplat till 

ringarna och flexibel användning. Att platsen besitter religiösa spår motsäger jag inte utan det 

jag vill få fram är att andra spår finns kopplat till rättspolitisk och att platsen varit flexibel och 

kanske en anläggning för ett större mer mångfunktionellt bruk. Storlekarna på amulettringaran 

inom Lilla Ullevi var helt varierande utan mönster, vilket kanske är för att ringarna enligt de 
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förhistoriska människorna inte hade någon större kosmologisk funktion då spår efter mer 

markant järnsmide saknas. 

På Kalvshälla var majoriteten av ringarna mindre, här kunde jag dock se att de ringar som          

var större och mer utförligt arbetade var eldstålsringarna och torshammarringen vilket visar på 

att föremålen kan ha haft mer symbolisk innebörd kopplat till religion. Arkeologerna anser att 

sambandet mellan arbetandet av järn och religiösa praktiker gick hand i hand under 

vikingatiden, vilket styrker att dessa ringar haft en religiös roll. Att religion finns på platsen 

syns också här men det jag vill få fram är att Kalvshälla hade alla typer av ringar vilket gör att 

de mindre järnringarna intolkats inom samma premisser som de större. Att platsen har så pass 

varierande typer av ringar kan också tyda på mångfunktionalism och att det finns mer bakom 

en endast religionsutövande. Eftersom att flera olika kontexter också påträffades i kombination 

med amulettringaran kan ringarna schematiskt ha tolkats och platsens fulländade funktion har 

därmed förbigåtts. 

Eftersom att båda platserna hade så pass många kontexter där ringarna påträffades anser 

jag att det inte är hållbart att antyda att helhetsbilden av amulettringarna och platserna skulle 

vara religiös, vilket styrks av den teoretiska aspekten ”contextual approach” som uppsatsen 

följer. Exempelvis skulle Lilla Ullevi med alla sina kontexter och edsringar kunna varit en 

tingsplats. Dessa fungerade i vissa fall som centrala baser för sociala sammanträdanden men 

också som kultplatser. Edsringar som ofta hör hemma vid tinget skulle kunna indikera att Lilla 

Ullevi varit en central mångfunktionell plats och inte enbart besuttit religiösa funktioner som 

rapporten utgår ifrån. Det kan röra sig om ett liknande fall i Kalvshälla som också hade så pass 

många kontexter. 

En annan intressant aspekt är att enligt forskningsläget är det kulthus och stora hallar som 

inhyser material som starkt kopplas samman med religionsutövande och talar för att olika 

material som påträffas vid undersökningsområden skulle vara kultobjekt. Varken på Lilla Ullevi 

eller Kalvshälla påträffade arkeologerna kontexter som indikerar kultbyggnader, vilket återigen 

leder till att tolkningarna kring att amulettringaran skulle vara kultindikerande agenter inte 

håller måttet och att en mer kontextuell tolkning bör läggas istället för att enbart tolka 

materialet.  

Forskningsläget beskriver hur kultöverhuvuden skulle vaka över edsringarna för att eder 

(lagar) skulle kvarstå vid kultplatser som fungerat som sociala centrum, vilket kan förklara 

varför ringarna eller fragment av ringar har hamnat på kultplatser. Detta behöver inte betyda att 

ringen i sig symboliserar religion utan snarare att personen som vakade över samhället lagar 

kunde kopplas till det, amulettringen i sig bör utvärderas. 
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5. Slutsats 

Eftersom att mångflexibilitet kan ses på platserna utifrån denna studie blir kopplingen mellan 

amulettring och religionsutövande bristfällig till viss del, efter diskussionen anser jag att det är 

tydligt att en nyanserande bild av amulettringarna behövs inom arkeologin och typologin. 

Resultatet efter undersökningen ger visserligen en nyanserad bild av ringarna men tydligare 

studier krävs för att förstå materialet ytterligare. Det jag har visat är att amulettringarna har 

intolkats i en övergripande helhetsbild kopplat till kultbruk på både Lilla Ullevi och Kalvshälla 

där de har använts som religiösa agenter för att tydligare kunna fastslå religionsutövande som 

också har sökts efter. Det säger sig självt att om objektet är feltolkat i grunden kan basen till en 

platsfunktion och en följd av händelser tolkas och ses helt fel vilket resulterar i att det blir något 

annat än vad det i verkligheten var. Skulle arkeologerna haft en annan utgångspunkt rörande 

amulettringarna och kontexterna, eller se dem som mer neutrala på grund av den bristfälliga 

informationen som finns i dagens forskningsläge, skulle förmodligen deras resultat blivit 

annorlunda. Detta eftersom att forskningen som finns kring amulettringarna idag är väldigt 

begränsad och ytlig där arkeologerna använder äldre typologiska indelningar för materialet som 

har svaga baser. 

För att svara på frågeställningen som väglett arbetet har amulettringarna påträffats i flera 

sociala kontexter och inte bara religiösa. De har påträffats i stenkonstruktioner, aktivitetslager, 

konstruktionskontexter, stolphål, torv/marklager, brandlager, skelettgrav, brandgrav och 

dumphög. Dessa kontexter är enligt mig inte alla klart religiösa och styrker min teori om att 

amulettringarna har en mer flexibel mening och att de har använts i flera olika syften. Vidare 

påträffas ringarna utspritt på platserna utan tydliga mönster vilket också tyder på flexibilitet. 

Att de mer präktiga ringarna, torshammarringar och eldstålsringarna från Kalvshälla, 

påträffades i kontexterna kan tyda på att de blivit valt deponerade, vilket i sig indikerar 

kraftigare kosmologisk symbolik. Resterande ringar påträffades mestadels i kantlinjer eller 

ovan de olika kontexterna vilket kan innebära att de snarare kasserats på platserna och inte haft 

lika stor roll inom de olika religiösa aktiviteterna som ägt rum, utan snarare att de används med 

olika funktioner i passande syfte på olika plan. Likheterna som finns mellan ringarna är att de 

haft en otydlig spridning som skapat osäkerhet i materialet och att de påträffats över hela 

kontextkomplexen. De har också schematiskt använts som religiösa agenter på ett högre plan 

och storlekarna har varierat kraftigt. Skillnaderna som finns rör mest platserna i sig där tydligare 

religionsindikerande amulettringar påträffats på Kalvshälla och otydligare på Lilla Ullevi. Vid 

Kalvshälla kan jag se att religion är närvarande men enligt mig tyder materielat på att andra 

aktiviteter också ägt rum på platsen. Lilla Ullevi har också religiösa indikationer i form av att 

platsen är ett ví men amulettringarna tyder här enligt min åsikt snarare på rättspolitik vilket 

också indikerar att flera aktiviteter ägt rum också här. Allt detta visar den mångflexibilitet som 

jag menar att amulettringarna som social agent tycks ha haft. 

Slutligen menar jag att mer än religionsutövande har ägt rum på platserna och rapporterna 

fokuserar för mycket på den religiösa kopplingen utifrån ringarna istället för att se de olika 
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möjligheterna som finns inom materialet och kontexterna. Jag vill alltså inte bestrida att 

amulettringarna kan kopplas samman med kultutövande och religion utan visa att det ligger mer 

bakom. Min studie resulterar i en nyanserad bild av amulettringaran där materialet är otroligt 

komplext samt flexibelt inom det sociala vendeltida och vikingatida samhället. Undersökningen 

visar att vidare forskning behövs där fler ingående studier på just amulettringar är nödvändiga 

för att få tydligare svar om funktion och användning. Det bör göras en systematisk 

delkategorisering av ringarna då både forskningsläget och studien visar att amulettringaran 

skiljer sig markant. Det allt detta säger om amulettringar som objekt är att de bör ses över och 

att de är så pass komplexa och flexibla att vaga antagande inte bör läggas på dem. Tydligare 

studier krävs för att snävare tolkningar kring materialet ska kunna läggas och appliceras på ett 

större plan och kontextuella aspekter mör medtagas inom tolkningsramarna. Amulettringar som 

objekt är svårtolkade vilket studien visar och hur de tolkas kan ändra utgången för hur en plats 

kan ha brukats eller vad den använts till. För att använda amulettringaran i stora tolkningsbaser 

eller för att använda dem som stärkande agenter kopplat till religion måste ringarna studeras 

och omvärderas där varje typ av amulettring gås igenom, då jag anser att alla amulettringar inte 

kan ingå inom samma typologiska ramverk. Skulle detta göras kan tolkningar kopplat till 

ringarna bli mer stabila men först måste insikter i att amulettringaran i sig skiljer sig markant 

lyftas vilket jag hoppas att denna studie har gjort. 
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6. Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att nyansera bilden av amulettringarnas sociala roll inom det 

vikingatida och vendeltida samhället för att bemöta problematiken att materialet ofta 

schematiskt kopplas samman med religion. Detta i syfte att ge nya insikter kring den 

komplexiteten som amulettringarna besitter. Detta kommer att ske genom en kontextuell 

kartering och den underliggande teorin ”contextual approach”. 

Frågeställningen är: vilka sociala kontexter omgärdar bruket av amulettringarna? Var på 

platserna uppträder de och vad kan det säga om platsen och användningen av amulettringen? 

Vilka skillnader och likheter finns mellan ringarna och vad säger allt detta om amulettringarna 

som objekt? 

Den tidigare forskningen tar upp tolkningar rörande de olika typerna av amulettringar där 

alla gemensamt tycks tolka ringarna som religiösa objekt och inga mer djupgående studier har 

gjorts vilket leder till denna schematiska tolkning. 

Materialanalysen av Lilla Ullevi visar att den simplare järnringen är av majoritet på platsen 

men att också ett fåtal potentiella edsringar påträffats. Inga av dessa ringar påträffades i 

gravkontexter eller enligt min tolkning i tydliga religiösa kontexter. Amulettringarna tyder på 

många aktiviteter på platsen och indikerar sociala funktioner. 

Materialanalysen av Kalvshälla visade också att majoriteten av amulettringaran var av den 

simplare typen men att alla olika typer av amulettringar uppkom. Här påträffades flera ringar i 

gravkontexter och att torshammarringar och eldstålsringar förekom kan indikera religiöst 

agerande och kosmologisk funktion. En problematik uppkom rörande ett brandlager vilket 

gjorde det svårare att kategorisera in ringarna i olika kontexter men vilket styrkte studien. 

Diskussionen fokuserar på att det var de simplare ringarna i järn som dominerade på 

platserna vilket visar på flexibilitet och en variation i användningen av ringarna i olika sociala 

situationer kopplat till kontexterna. Vidare diskuteras, att trotts att alla typer av ringar uppkom 

på platserna har alla amulettringar generellt tolkats som religiösa vilket bestrids tack vare 

ringarnas kontextuella lokaliseringar och att det simplare ringen dominerar. Eftersom att båda 

platserna har många kontexter, anses det inte hållbart att amulettringaran och platserna enbart 

skulle vara religiösa. 

Slutsatsen blir att amulettringaran visar på nyans då materialet är otroligt komplext och 

flexibelt inom den sociala sfären. Kopplingen mellan amulettringarna och religionsutövande är 

bristfällig då min undersökning visar på att materialet haft en mer mångfunktionell roll. Vidare 

forskning är nödvändig, där fler ingående studier behövs för att få tydligare svar om 

amulettringarnas funktion och användningsområde. 
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Bilaga 1: Kontextuell Kartering Lilla Ullevi  
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Bilaga 2: Kontextuell Kartering Kalvshälla 
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