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Den 21 november 2003 arrangerade Riksantikvarieämbetet UV Syd seminariet "Kult
hus — det ritualiserade rummets teori och praktik i Gamla Biskopshuset i Lund. Bak
grunden till seminariet var att Fredrik Svanberg, som då var aktiv som projektledare 
vid UV Syd, under 2002 undersökte ett kulthuskomplex från yngre bronsålder vid 
Gualöv i nordöstra Skåne. Undersökningen ingick i vägprojektet E22, och gav upp
hov till en allmän diskussion kring fenomen som kul thus och dödshus i södra och 
mellersta Skandinavien. Under de senaste 10—15 åren har ett stort antal konstruktio
ner av det här slaget från senmesolitikum till tidig medeltid undersökts i området. 
Kunskapen kring dessa lämningar har därmed ökat betydligt och vi ansåg det därför 
angeläget att få en översikt över kunskapsläget. Under sommaren 2002 väcktes idén 
om att hålla ett seminarium om kulthus och dödshus med utgångspunkt i det av 
E22-projektet undersökta komplexet.

Planerna på ett seminarium konkretiserades under hösten 2002 och en projektplan 
togs fram i december—januari. Målet med projektet var att hålla ett seminarium un
der hösten 2003 och då samla ett antal arkeologer, som på olika sätt arbetat med 
kulthus och dödshus från olika tider, för att presentera olika projekt, diskutera och 
utbyta idéer samt på så sätt främja kontakter och kunskapsuppbyggnad kring denna 
sorts fornlämningar. Syftet med det långa tidsperspektivet var att vidga vyerna och 
därmed öka förståelsen för dessa byggnader.

Forskningen kring kulthus är just nu mycket aktuell, inte minst därför att Riksantik
varieämbetet och andra grävande institutioner på senare tid undersökt ett flertal olika 
platser med den här typen av lämningar runt om i Skandinavien. Intresset för dessa 
undersökningar är stort från både forskare, media och allmänhet. De engagerade 
diskussionerna i samband med seminariet visade inte minst att det finns många in
tressanta aspekter att arbeta vidare med och att det fortfarande finns olösta problem 
att fördjupa sig i.

Vi vill rikta ett stort tack till moderator Joakim Goldhahn, som på ett förtjänstfullt 
sätt skötte sin uppgift, och samtliga föredragshållare som gav inspirerande inblickar 
i oliktida monument av det här slaget. Vi vill också tacka Ebbe Kocks stiftelse samt 
Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar, för ekonomiska 
bidrag till seminarium och publikation, samt personalen vid Riksantikvarieämbetet 
UV Syd för allmänt stöd och uppmuntran.

Lund 2006-09-14 

Mats Anglert
Riksantikvarieämbetet, UV Syd, Lund 

Magnus Artursson
Riksantikvarieämbetet, UV Syd, Lund 

Fredrik Svanberg
Statens Historiska Museer, Stockholm
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AV
ELISABETH RUDEBECK



Ämnet för denna artikel är tolkningen av tidigneo- 
litiska långhögar. Jag inleder med en mycket gene
rell beskrivning av långhögar som arkeologiskt fe
nomen. Därefter följer en kort exposé över tolkningar 
av långhögarnas sociala, kulturella och rituella sam
manhang. Sedan diskuterar jag långhögarna i rela
tion till begreppen kulthus och huskult och jämför 
långhögar och tidigneolitiska och tidiga mellanneo- 
litiska långhus. I anslutning till det tar jag också upp 
några aspekter på långhögarnas utformning i tre olika 
regioner i Sydskandinavien, närmare bestämt Jylland, 
Själland och de danska öarna och Skåne, och reso
nerar kring likheter och skillnader.

Långhögar
I den arkeologiska litteraturen brukar tidigneoliti
ska långhögar beskrivas som den äldsta monumen
tala gravformen i nordvästra Europa (Larsson 2002a). 
De finns mellan Brittiska öarna i väster, över norra 
delarna av den västeuropeiska atlantkusten och södra 
östersjöområdet till mellersta Polen i öster. De anses 
av många som ett fenomen som uppstått då expan
derande jordbrukskulturer mötte nordvästeuropas 
fångstkulturer, i samband med utvecklingen av tratt- 
bägarkulturen och michelsbergkulturen (Bradley 
1996; Larsson 2002b, s. 163ff).

Det är emellertid alltid problem med så generella 
beskrivningar som denna, i det här fallet bl.a. för att 
dateringarna skiljer sig åt i olika områden och för att 
en del långhögar inte har inneslutit gravar. Ytterliga
re en svårighet är att en del konstruktioner som i 
dag går under beteckningen långhögar inte verkar 
ha haft någon hög (Rudebeck 2002b, s. 122f; jfr Gid- 
löf, denna volym). Det har funnits en stor variation 
bland rituellt associerade konstruktioner under ti
dig- och mellanneolitisk tid i norra Europa. Som 
exempel kan nämnas förhållandena i England. Där 
skiljer man på flera olika, men inte alltid klart av
gränsade, konstruktioner, t.ex. long barrows, long 
mounds, oval barrows och long mortuary enclosures. 
Long barrows är vanligen mellan 25 och 120 meter 
långa. De är större än long mounds och har större 
omgivande diken. Vidare har de vanligen haft en s.k. 
fasad vid den högre eller bredare kortändan samt 
inneslutit gravkammare av trä och/eller sten. Long 
mounds är typiskt mellan 40 och 140 meter långa, 
de är vidare lägre än long barrows, har mindre diken 
och saknar klart avgränsade gravar (English Heritage, 
Monument Class Descriptions, ”Long Mounds” & 
”Long Barrows”).

Med tanke på att långhögar och liknande konstruk
tioner har funnits under mycket lång tid och över 
ett stort område är det rimligt att deras betydelse 
har skiftat, inte bara i rummet, utan också i tiden. 
Trots det diskuterar jag här långhögar som ett speci
ellt fenomen i Sydskandinavien under tidigneolitisk 
tid, väl medveten om det förenklade perspektivet. 
Jag baserar mig i det följande på uppgifter om de 
sydskandinaviska långhögarna som redovisats i 
Rudebeck 2002b, kompletterat med de fyra struk
turerna som påträffats vid Malmö Kulturmiljös un
dersökning på Almhov (se Gidlöf, denna volym).

De sydskandinaviska långhögarna utgjordes, 
mycket generellt, av långsmala, vanligen östvästligt 
- eller kring den axeln - orienterade högar, huvud
sakligen uppbyggda av jord och ofta inte mer än en 
eller halvannan meter höga. De dateras i regel till 
perioden från omkring 4000 BC och fram till om
kring 3300 BC. Det förekommer även yngre date
ringar, men det är oklart hur de ska värderas.

I vissa avseenden är långhögarna mycket likar
tade över hela Sydskandinavien. Det gäller framför 
allt formen och den generella konstruktionen och i 
viss mån beträffande orienteringen. Samtidigt upp
visar de stor variation i både storlek och utformning. 
Det bör sägas att det också har förekommit runda 
gravhögar under den aktuella tiden, men dessa har, 
vad jag vet, ännu inte varit föremål för någon syste
matisk genomgång.

Det finns uppgifter om att omkring hälften av 
de sydskandinaviska långhögarna har haft en s.k. fa
sad, dvs. en konstruktion i den ena kortsidan, vanli
gen den östra, som bestått av två till fyra - ibland 
upp till 12 - resta stolpar, kluvna stolpar eller plan
kor. Stolparna har mestadels varit djupt nedgrävda 
och ordentligt stöttade av stenskoningar, något som 
indikerar att de har varit höga. I anslutning till stolpar
na påträffas ibland keramik, redskap och djurben, 
tolkade som rester efter avsiktliga deponeringar. Det 
kan också förekomma stenpackningar kring stolpar
na. Fasaden verkar ibland ha förstörts avsiktligt eller 
monterats ned i samband med byggandet av högen. 
Det är rimligt att anta att fasadstolparna har varit 
skulpterade, kanske på liknande sätt som förfäders- 
skulpturerna hos Konsofolket i Etiopien (Damm 
2002).

Långhögarna kan ha uppförts i flera omgångar. 
Det anses allmänt att en grav, som ofta anlagts rela
tivt nära fasaden, kan kopplas till den första fasen av 
högarnas uppförande och att man byggt till högen på 
längden allteftersom nya gravar anlades. Denna grav, 
primärgraven, har vanligen byggts av lättförgängligt
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material och det finns ibland belägg för att den in
ledningsvis har utgjorts av en ytligt liggande kon
struktion, kanske ett dödshus, som efter en tid be
gravts under jordhögen. De senare tillkomna gra
varna utgjordes inte sällan av dösar. Långdösar kan 
således ha föregåtts av långhögar, även om spår efter 
sådana inte alltid kan konstateras i samband med 
utgrävningar. Långhögar utan döskammare har rim
ligen förstörts i större utsträckning än de som senare 
byggdes till med långdösar. Mörkertalet är därför 
stort när det gäller denna typ av monument.

Flera undersökningar i Sydskandinavien har vi
sat att fasadkonstruktionen och rester av primär
graven ofta är det enda som i dag återstår av bort
odlade eller borteroderade långhögar (jfr Kaul 1988; 
Gidlöf, denna volym). Som nämndes ovan verkar 
dessutom flera av dessa konstruktioner aldrig ha 
täckts av någon jordhög, varför det är problematiskt 
att beteckna dem som långhögar. Det är då snarare 
frågan om en fasad-och-grav-konstruktion - kanske 
skulle ”fasadgravar” vara en lämplig benämning - 
ibland med spår efter en ”långhägnad” i form av di
ken, rännor eller en sten- eller stolpram.

Det finns mycket som tyder på att ”fasadgravar” 
har varit ett betydligt vanligare fenomen än vad vi 
hittills har känt till. Liknande strukturer, närmare 
bestämt depositioner av brända människoben väster 
om resta pålar omgivna av stenpackningar, har no
terats på Fågelbacken i Västmanland (Apel m.fl. 
1995; Steineke 1997). Sannolikt har konstruktio
ner av detta och liknande slag dokumenterats tidi
gare vid arkeologiska undersökningar utan att ha 
uppmärksammats som en speciell struktur. En sys
tematisk genomsökning av dokumentationsmaterial 
från äldre undersökningar bör kunna förändra källä- 
get avsevärt.

Tolkningar av långhögar
De mest basala tolkningarna av långhögarna är täm
ligen okontroversiella och så allmänna att de knap
past hjälper oss när vi vill komma vidare i förståel
sen av fenomenet. Således tolkas långhögar som en 
gravform, som ett monument, ibland som ett multi- 
funktionellt monument inkluderande en boplats, ett 
dödshus eller kulthus, en grav och en hög, och som 
en kultplats, samlingsplats och arena för ritualer och 
fester.

I den arkeologiska litteraturen finns emellertid 
också mer preciserade tolkningar av långhögarnas 
sociala, kulturella och rituella innebörd. Flera av dessa

förekommer också då det gäller rituella strukturer 
från andra tidsperioder och även då det gäller ritual 
mer generellt. Det som skrivits om långhögarna vi
sar således på arkeologiskt och antropologiskt tän
kande kring materiell manifestation av ritual, oav
sett tid och rum. Liv Nilsson Stutz går i sin avhand
ling Embodied Rituals dr Ritualized Bodies igenom 
ritualteorier och deras tillämpning i arkeologin (2003, 
s. 18f£). När tolkningar av långhögarna relateras till 
denna genomgång blir det tydligt hur de kan knytas 
till de olika teoretiska strömningar som har format 
arkeologin under mer än 100 år: funktionalismen, 
neo-funktionalismen och den processuella arkeolo
gin, strukturalismen och den postprocessuella arkeo
login samt, under senare tid, sociologiskt inspirerad 
handlingsteori och fokus på aktörskap [practice theory 
och agency).

I tabell 1 och 2 nedan har jag listat olika tolk
ningar av långhögar tematiskt. Jag har sammanfat
tat synsätt från flera olika källor och referar inte till 
enskilda författare (för mer preciserade referenser 
hänvisas till Rudebeck 2002a samt litteraturför
teckningar i Bradley 1996, Rudebeck & Ödman 
2000 och Larsson 2002a). Tolkningarna är uppde
lade i sådana som rör långhögarna som konstruktio
ner och sådana som fokuserar på långhögsbyggandet 
som handling (jfr Nilsson Stutz 2003, s. 37ff). Jag 
har inte valt att tematisera tolkningarna på konven
tionellt sätt i enlighet med teoretisk anknytning, utan 
istället enligt mer övergripande teman, såsom natur, 
samhälle, tid och kultur. Mer preciserat har tolk
ningar som rör långhögarna som konstruktioner 
tematiserats enligt följande: a) landskap, territorium, 
natur och ekonomi, b) sociala relationer och social 
reproduktion, c) förfäder, de döda, tid och minne 
och d) religion, kosmologi och kulturella värden. 
Gränserna mellan de olika temana är flytande och 
tolkningarna är ibland mycket likartade. Jag har valt 
en tämligen detaljerad redovisning, dels för att på
visa likheter, men också för att tydliggöra de beto
ningar och små betydelseförskjutningar som före
kommer. Tolkningar med fokus på handlingar är inte 
så många och varierade. De kretsar kring sociala rela
tioner, känslor och praktik.

Tolkningarna i tabellerna är teoretiska till sin ka
raktär och de är därför inte till någon större hjälp i 
mer empiriskt inriktade analyser av långhögarnas ut
formning. Mer konkreta tolkningar på temat Förfä
der, de döda, tid och minne är de som på olika sätt tar 
upp likheten mellan de bandkeramiska långhusen 
och långhögarna och det faktum att långhögarna 
börjar uppträda i utkantsområdet för förekomsten
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Landskap, territorium, 
natur och ekonomi

Sociala relationer och 
social reproduktion

Förfäder, de döda, 
tid och minne

Religion, kosmologi och 
kulturella värden

Visuell markering av en viktig 
plats i landskapet

Uttryck för förändrade sociala 
relationer

Grav för samhällets, släktens, 
eller familjens grundare

Ett nytt ”språk” som uttrycker 
kulturella värden

Territoriemarkering Manifestation av samhällsideal Manifestation av införlivandet 
av de döda i samhället

Uttryck för religion

Gränsmarkering Uttryck för maktförhållanden Manifestation av kommunika
tion mellan döda och levande

Uttryck för kosmologi

Uttryck för anpassning till nya 
ekologiska eller ekonomiska 
förhållanden

Monument över enskilda 
individers sociala status

Uttryck för förfäderskult 
Uttryck för struktureringen av 
socialt och individuellt minne

En bild av gud (ideal 
transcendent makt)

Efterhärmning av landskaps
formationer (naturen)

Uttryck för social konflikt 
Uttrycksmedel i kampen 
mellan elit och individ

Uttryck för förnekelse av tidens Långhögen som kropp och som 
gång och betoning av manifestation av reproduktion
samtidighet (återfödelse); ett rituellt samlag med
Uttryck för en förändrad syn graven som livmoder och fasadstol- 
på förhållandet mellan det parna som fallos
förflutna, nutiden och framtiden

Uttryck för domesticering av 
landskapet

Uttryck för maskering av 
social konflikt
Uttryck för förnekande av 
förändring och permanentande 
av social ordning

En plats att gömma de döda 
med syfte att glömma döden

Som tabubeläggning av området eller 
platsen

Avsiktligt ”begravd” boplats, 
odlingsmark eller betesmark

Uttryck för rutin och för
stelnad konvention

Som förvaringsplats för de 
”odöda”, dvs. de som inte dött 
på ett riktigt sätt

De successiva faserna tolkas som ut
tryck för att konstruktionen 
genomgick övergångsriter

Tabell 1. Tematiskt ordnade tolkningar av långhögar som konstruktioner.

Sociala relationer Känslor Praktik

Gemensam handling som stärker och Länghögsbyggandet tjänade syftet att Förkroppsligad praktik eller handling (ej
reproducerar social sammanhållning och kanalisera känslor (inför döden) nödvändigtvis med någon bakomliggande
ordning symbolisk mening)
Ett tillfälle att iscensätta konflikter och 
utmana social sammanhållning och ordning

Tabell 2. Tematiskt ordnade tolkningar av länghögsbyggandet som handling.

av dessa hus. Detta uppmärksammades av Gordon 
Childe 1949 och har sedan fortsatt noterats av engels
ka arkeologer (Bradley 1996, s. 242ff). Richard Brad
ley menar att de tolkningar som har framförts med 
utgångspunkt från denna iakttagelse ofta är alltför 
abstrakta om vi närmare vill förstå varför och hur 
idéer om huset omsattes eller överfördes till lång
sträckta högar byggda av jord. Han säger: ”If long 
mounds were meant to evoke the past significance of 
the long house, surely it is with those houses that any 
new analysis should begin” (1996, s. 246). Det är med 
husen och husens betydelse man bör börja.

Bradley har själv föreslagit en tolkningsmodell som 
utgår från husen (1996, s. 248ff). Jag anser att den är 
den bäst underbyggda och mest konkreta hittills. Hans

tolkning är den enda som tar hänsyn både till funk
tion, struktur, mentalitet och handling. Den ger för
slag till hur människor kan ha tänkt och handlat 
under den tid då övergivna långhus på de band- 
keramiska boplatserna kom att bli det rätta sättet att 
visa vördnad för kollektivet, dvs. hushållet, släkten, 
förfäderna och samhället. Bradleys tolkning innefat
tar också förslag till varför man senare kom att imi
tera de förfallna husen på speciella platser där man 
begravde en del av de döda. Tolkningen är konkret 
så till vida att den utgår från att människor skapar 
mening och ritualiserar handlingar utifrån de proces
ser och händelser som sker runt omkring dem, sna
rare än konstruerar meningssystem som grundar sig 
på abstrakta begrepp och allmänna principer.
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Enligt Bradleys modell har det inom den tidiga band- 
keramiska kulturen funnits en sed att låta gamla hus 
stå och förfalla på boplatserna samtidigt som man 
begravde barn på boplatserna och vuxna i individu
ella gravar på speciella gravfält i närheten. Detta har 
skapat associationer mellan mer eller mindre förfallna 
långhus och ett kollektiv av förfäder. Seden upphörde 
med tiden och långhusen kom sedan att efterträda 
varandra på ett sätt som förutsätter att de äldre bygg
naderna raserades medvetet. Övergivna och förfallna 
hus på boplatserna var då inte längre vördade sym
boler för förfäderna. En del av de döda begravdes 
fortfarande på boplatserna, men man började också 
begrava i långsmala högar som byggdes på en annan 
plats. Högarna var imitationer av de förfallna husen 
som tidigare hade funnits på boplatsen. Vissa döda 
flyttades alltså till en egen ”by” bestående av lång
högar. Detta skedde i det område i nuvarande Polen 
där det både finns spår efter bandkeramiska långhus 
och långhögar, dock inte på samma plats. Enligt 
Bradley är det emellertid möjligt att en del långhögar 
i området byggdes på tidigare boplatser. Fokus för 
kulten ska således ha skiftat från kollektivet på bo
platsen (förfallna hus) till kollektivet på gravplatsen 
(långhögar).

I denna tolkning är det inte den rumsliga separa
tionen av döda och levande som står i fokus. Den 
fanns redan i den första fasen, i och med att vuxna 
individer begravdes på särskilda gravplatser. Det som 
hände var istället att kulten av kollektivet knöts till 
enskilda individer, kanske till individer som uppfat
tades som hushållets, familjens eller släktens grund- 
läggare. Dessa lades i en grav, som till sin yttre form 
var en sinnebild av kollektivet, utanför boplatsen. 
Detta kan tolkas som att betydelsen av individuella 
förfäder förstärktes och därmed kan det också ha 
blivit en starkare betoning på enskilda individers här
komst.

Hur man än tolkar uppkomsten och den kultu
rella betydelsen av fenomenet långhögar kan man 
beteckna dem som uttryck för en kult med huset i 
centrum. Detta leder mig in på begreppet kult och 
på frågan om skillnaden mellan att något är föremål 
för kult, respektive att något är ett medium för kult.

Kulthus och huskult
Enligt Nationalencyklopedin utgör kult ”en väsent
lig, religiös livsyttring [som] är inriktad på den eller 
de osynliga makter som enligt den religiösa männis
kan råder över tillvaron. Kulten kan förrättas för att

man vill utverka förmåner av skilda slag, försona en 
vredgad gudom, upprätthålla eller förnya den kos
miska ordningen och därmed även människolivet 
eller frambära tacksägelse för visad gudomlig nåd. 
Den kan vara privat men är oftast en allmän angelä
genhet, varvid de yttre formerna är fast reglerade.” 
(NE, ”kult"). En mer uppdelad definition av ordet 
cult finns i Merriam-Webster Online Dictionary.

1 formal religious veneration : WORSHIP
2 a system of religious beliefs and ritual; also: its 

body of adherents
3 a religion regarded as unorthodox or spurious; 

also: its body of adherents
4 a system for the cure of disease based on dogma 

set forth by its promulgator chealth cults>
5 a: great devotion to a person, idea, object, move

ment, or work (as a film or book); especially, such 
devotion regarded as a literary or intellectual fad 
b: a usually small group of people characterized 
by such devotion

I dag används ordet ”kult” oftast om alternativa reli
gioner, New Age-idéer eller populärkulturella före
teelser och deras anhängare (3—5 a ovan), men det är 
inte den betydelsen som står i centrum här. Det är 
de två första betydelserna som är av relevans i detta 
sammanhang. Det problematiska begreppet religion 
- ”en kulturyttring som inte låter sig infångas under 
någon generellt accepterad, heltäckande definition” 
(NE, ”religion”) - lämnar jag därhän i fortsättningen.

Att sätta ett substantiv efter ”kult”, t.ex. kultvatten 
eller kultdjur, innebär att substantivet är ett medium 
mellan föremålet för kulten och dess utövare, t.ex. 
kan vattnet, en ”offermosse”, ha varit ett medium för 
en djurkult. Kulthus skulle, enligt detta resonemang, 
innebära ett hus eller en husliknande konstruktion i 
(eller vid) vilken en kult, som kan ha haft ett annat 
föremål, har utövats. Att sätta substantivet före ordet 
”kult”, t.ex. vattenkult eller djurkult, innebär att det 
är substantivet som är föremålet för kulten, i de här 
fallen vattnet och djuret, eller djuren. Huskult skulle 
då innebära att huset är föremål för kult. En huskult 
kräver inte någon speciell byggd struktur, däremot 
kan den ta sig uttryck i bilder och figurer av hus, mer 
eller mindre realistiska eller schematiska. Tänkbara 
arkeologiska exempel på uttryck för huskult är bil
der av hus eller hyddor i den paleolitiska grott- 
konsten, tripoljekulturens husmodeller och brons
ålderns husurnor. I dessa fall är det troligt att huset 
(bilden, figuren) har varit en metafor för gruppen 
(hushållet, familjen, släkten). Detta förhållande kan
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också ha uttryckts genom språket, t.ex. som det bib
liska uttrycket ”av Davids hus” och det sentida 
betecknandet av adelssläkter, t.ex. ”huset Bernadotte” 
(NE, ”hus”). En variant på detta är att ordet ”kyrka”, 
som betyder både ”Herrens hus”, en byggnad i vil
ken man dyrkar Gud, också betecknar en samman
slutning av personer som bekänner sig till en vis typ 
av kristendom (NE, ”kyrka”).

När byggnader tolkas som kulthus i arkeologiska 
sammanhang brukar man mena att föremålet för 
kulten (i kulthuset) har varit gudar, mer eller min
dre mytiska förfäder, de nyligen döda och, i över
förd bemärkelse, det egna samhällets eller den egna 
gruppens, släktens eller ”husets”, fortbestånd. Även 
om ett kulthus ursprungligen inte har varit föremål 
för någon kult kan det bli det. Föremålet för kulten 
i, eller vid, ett kulthus kan således ha varit huset — i 
denna metaforiska betydelse.

Den kristna kyrkan är ett kulthus. Kyrkorummet 
är enligt de kristna heligt, dvs. okränkbart, och före
mål för vördnad. Kyrkor avbildas på sakrala föremål, 
man tillverkar modeller av kyrkor, t.ex. relikvarier, 
och man vördar, vårdar och försvarar både dessa bil
der och figurer och själva byggnaden. I formell teo
logisk mening är kyrkan (byggnaden) emellertid inte 
föremål för kult. Detta hindrar dock inte att det på 
ett mer folkligt och vardagligt plan kan uppfattas som 
att kyrkobyggnaden är ett kultobjekt, ett föremål för 
kult. Gränsen mellan kulthus och huskult kan bli 
otydlig. För att kunna utveckla resonemanget om 
långhögarna vidare krävs en mer ingående diskussion 
och definition av arkeologiska kriterier för kulthus.

Kulthus och långhögar
Helena Victor diskuterar i sin avhandling Med gra
ven som granne (2002) olika användningar och defi
nitioner av termen ”kulthus”. Det finns, mig veter- 
ligt, ingen specifik definition för kulthus som före
kommit under tidigneolitisk tid. Jag har därför valt 
att använda mig av Victors kriterier angående brons
ålderns kulthus för att se hur dessa överensstämmer 
med långhögarna. Resultaten av en sådan jämförelse 
kan möjligen tjäna som utgångspunkt för en mer 
preciserad definition. Victors kriterier baseras delvis 
på jämförelser mellan vanliga bostadshus och kult
hus och jag har därför valt att kontrastera tidigneo- 
litiska hus och långhögar.

Enligt Victor (2002, s. 65) är ett kulthus en hus- 
liknande konstruktion, inte för vanligt boende eller 
annan profan funktion, utan för ett sammanhang

som vi uppfattar som sakralt. Byggnadsmaterial, lo
kalisering och riktning avviker från profana hus och 
normala boplatsfynd saknas. Samtidigt uppvisar kult
hus likheter med bostadshus i form och storlek. De 
ligger inte på boplatser, utan i anslutning till gravar 
eller platser med starkt rituell karaktär. De är hus utan 
praktisk, dvs. ekonomisk, funktion i förhållande till 
vad vi idag vet om bronsålderns ekonomi och levnads
förhållanden. De saknar ofta väggar, ingång och tak.

I det följande ska vi se litet närmare på hur dessa 
kriterier förhåller sig till relationen mellan lång
högarna i Sydskandinavien och de tidigneolitiska och 
tidiga mellanneolitiska husen avseende ett antal ut
valda variabler. Jag har använt mig av uppgifter om 
21 hus som jag har hämtat ur ett begränsat antal 
källor (Kjems 2002; Malmer 2002; Andersson 2003; 
Artursson m.fl. 2003; Onsten-Molander & Linde 
u.å. samt Hadevik, under arbete).

Ett återkommande problem när man ska analy
sera långhögar och andra fenomen som har gemen
samma drag över stora områden, men samtidigt stor 
variation, är hur man ska bära sig åt för att undersöka 
och tolka just variationen. Variationen är viktig om vi 
vill komma vidare i diskussionen om handlings
perspektiv, aktörskap och den ömsesidiga påverkan 
mellan struktur och handling. Det är i dagsläget omöj
ligt att undersöka de skandinaviska långhögarnas va
riation i relation till tid, både för att det saknas date
ringar för de flesta av dem och för att de dateringar 
som finns ofta inte ger en tillräckligt fin upplösning 
för att kunna utgöra underlag för mer ingående tolk
ningar. De dateringar som finns är dessutom ofta 
källkritiskt problematiska. För att kunna diskutera 
variation i relation till någon annan faktor än tid har 
jag jämfört vissa variabler hos långhögarna i tre geo
grafiska områden: Jylland, Själland och de danska 
öarna samt Skåne. Omkring 62 % av de kända och i 
studien användbara långhögarna ligger på Jylland (55 
av 89), 21 % ligger på Själland och öarna (19 av 89) 
och 16 % i Skåne (14 av 89). Ett problem i samman
hanget är att det sällan finns uppgifter om alla variab
ler för varje långhög. Därför kommer antalet lång
högar att variera beroende på vilken variabel som jäm
förs. Jag utgår i det följande från tabellen över skandi
naviska långhögar i Rudebeck 2002b (där antalet lång
högar var 85), med tillägg av de fyra strukturerna på 
Almhov (jfr Gidlöf, denna volym).

Långhögar och långhus — orientering

Långhögarna är vanligen orienterade i öst-västlig rikt
ning, eller omkring denna huvudaxel (fig. 1). När 
det gäller regionala skillnader finner vi den största
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■ Ö-V, OSO-VNV, ONO-VSV □ SO-NV □ N-S, NNO-SSV, SSO-NNV □ NO-SV

Skåne (14) Själland + öarna (15) Jylland (42)

Figur 1. Långhögarnas orientering i Skåne, på Själland 
och öarna och på Jylland. Efter Rudebeck 2002b, med 
tillägg av fyra strukturer på Almhov (jfr Gidlöf, denna 
volym). Baseratpå 71 strukturer med uppgift om oriente
ring.

■ Ö-V, OSO-VNV, ONO-VSV n SO-NV □ N-S, NNO-SSV, SSO-NNV □ NO-SV

100% ------

90% -

80%-----

70%-----

60% -

50%-----

40% -

30%

20%-------

10%

0%-------
Långhus

Figur 2. Orienteringen fór 21 sydskandinaviska 
långhus från tidigneolitisk och tidig mellanneolitisk 
tid (jfr tabell 3 och fig. 1).
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Plats & hus Omr. Längd Bredd Kvm Orient. Datering Typ

Dagstorp, hus 57/58 Sk 20 5-7,7 128 ONO-VSV TNI Mo

Saxtorp, hus 17 Sk 19,7 5,8 100 ONO-VSV TNII Mo

Limensgård, FH Bo 18,5 5,5 102 NNO-SSV TNI Mo

Fosie IV, hus 82 Sk 18 4,8-5,8 98 ö-v TNII-MNA T

Ornehus Sj 16 6 96 NNO-SSV TN Mo

Skræppekærgård* Sj 13-14 4,5 60 Ö-V TNI Mo

Almhov, hus 12 Sk 13 5,4-5,8 75 SO-NV TNII-MNAI T

Valdemarsro Sk 12,2 5,7-6,4 74 OSO-VNV TN? T

Mossby Sk 12 6 72 ONO-VSV TNI Mo

Svågertorps IO, hus 5 Sk 11 (22) 5 55 (110) OSO-VNV TNI -

Lunnebjär, hus 3 Sk 11 - - NO-SV TNI -

Dagstorp, hus 51 Sk 10 4,7-5,3 50 NNO-SSV MNAI T

Bygholm Nørremark Jy 10 5 50 Ö-V TNII Mo

Strandby Gammeltoft Sj 10 3,6 36 SO-NV TN Mo

Norra Åsum 1:5 Sk 9 3,5 32 Ö-V TNI-MNAI? Mo

Dagstorp, hus 50 Sk 8,3 4-4,6 36 SSO-NNV MNAI T

Dagstorp, hus 52 Sk 8 4,5-5,5 40 SSO-NNV MNAI? T

Tofta 17 Sk 7,5 4,5 34 OSO-VNV TNI Mo

Svågertorp IO, hus 17 Sk 7,3 (11,2) 4,8-5,9 60 SO-NV TNII-MNA T

Dagstorp, hus 55 Sk 7 4,1-4,9 32 Ö-V MNAI? T

Norra Åsum 1:8 Sk 6 3,5 21 Ö-V TNI-MNAI? Mo/T

Medeltal 11,8 4,8 60

Tabell 3■ Längd, bredd, beräknad kvadratmeteryta, orien
tering, datering (period) och typ fór 21 tidigneo litis ka — 
tidiga mellanneolitiska hus i Skåne (Sk), Själland och öarna 
(Sj) inklusive Bornholm (Bo), och Jylland (Jy). * = Uppgif
terna om huset går isär. Här har jag använt uppgifterna i

Artursson m.fl. 2003, s. 70. T = trapetsform eller trapetsoid 
form, Mo = Mossbyhus. Huslämningarna är sorterade efter 
längd i fallande ordning. Uppgift inom parentes anger en al
ternativ tolkning. Okänt mått, antal och form anges med: -. 
Osäker uppgift eller tolkning anges med: ?.

variationen på Jylland, där 40 % faller utanför 
huvudaxeln. På Själland och öarna faller ca 25 % 
utanför huvudaxeln och i Skåne 15 %. Den större 
variationen på Jylland kan vara en funktion av det 
betydligt större antalet långhögar där.

De tidigneolitiska långhusens orientering var hu
vudsakligen densamma som långhögarnas (tabell 3 
& fig. 2). Av de 21 husen använda här låg 12 (57 %) 
i och kring huvudaxeln. Totalt 16 är från Skåne, tre 
från Själland, ett från Bornholm och ett från Jylland, 
något som gör jämförelser mellan de tre områdena 
föga meningsfulla.

Långhögar och långhus —proportioner och form 

Samtliga långhögar och hus är långsträckta, men de 
skiljer sig åt avsevärt i proportioner. Långhögarna 
varierar i längd mellan 9 och 102 meter och tre fjär
dedelar (74 %) är mellan 11 och 50 meter. Deras 
bredd varierar mellan 2,5 och 16 meter, men är van
ligen mellan 6 och 10 meter. Bredden är i medeltal 
ca 25 % av längden (beräknat på 39 stycken). Trapets
formen har sannolikt varit den vanligaste, även om 
skillnaden mellan gavlarnas bredd inte har varit spe
ciellt stor (Rudebeck 2002b, s. 123). De bandkerami- 
ska långhusen var 12-45 meter långa och 5-7 meter
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Område Skåne
Själland 
& öarna Jylland

Långhögarnas medellängd 34 25 43

Underlag, antal 7 10 33

Tabell 4. Medellängd i meter fór långhögarna i de tre om
rådena samt det antal som ligger till grundfór beräkningen.

breda, vilket överensstämmer med huvuddelen av 
långhögarna.

De i medeltal längsta långhögarna finns på 
Jylland, därefter följer Skåne och sist Själland och 
öarna (tabell 4). Det är svårt att bedöma om skillna
den mellan Skåne och Själland och öarna kan tolkas 
i kulturella termer eller om det är källkritiska fakto
rer som gör sig gällande.

De tidigneolitiska och tidiga mellanneolitiska 
tvåskeppiga långhusen varierar i längd mellan 6 och 
20 meter, med en medellängd på närmare 12 meter. 
Det finns därmed en liten överlappning i längd mel
lan långhögar och hus. Långhusens bredd varierar 
mellan 3,5 och närmare 8 meter. Husens bredd är i 
medeltal drygt 40 % av längden. Husen är således 
”knubbigare” än långhögarna. Formmässigt kan hu
sen delas in i Mossbyhus, dvs. med rundade gavlar och 
raka eller konvexa långväggar, trapetsformade hus med 
raka gavlar (Dagstorpshus typ I) och rektangulära hus 
med raka gavlar, med väggrännor (Limensgårdshus) 
eller utan väggrännor (Dagstorpshus typ II) (Arturs- 
son m.fl. 2003). Det finns ett terminologiskt pro
blem när det gäller trapetsoida och trapetsformade 
hus. Flera hus som kallas trapetsoida förefaller sna
rare ha varit trapetsformade. Svårigheten ligger i att 
avgöra om kortsidorna har varit parallella eller ej.

Långhögar och bostadshus - lokalisering

Säkra spår efter hus under långhögarna förekommer 
mycket sällan. Så vitt jag vet förekommer det endast 
på två eller tre lokaler på Jylland. Andra typer av

spår efter bosättning förekommer emellertid på flera 
platser. Det är dubbelt så vanligt med indikationer 
på tidigneolitiska, eller äldre, boplatser i anslutning 
till (under) långhögarna i Skåne som på Jylland (ta
bell 5). Ett källkritiskt problem är dock att den kro
nologiska relationen mellan boplatslämningar och 
långhögar inte alltid är fastställd. Ett annat problem 
är att antalet långhögar på Jylland är så många fler 
än i de andra områdena. Läget på Själland och öarna 
är oklart på grund av osäkra uppgifter. Långhögar 
och boplatser förefaller att ha varit rumsligt separe
rade i större utsträckning på Jylland än i Skåne.

Långhögarnas regionala variation 
— några andra variabler

När det gäller antalet stolpar i långhögarnas fasader är 
underlaget tämligen magert, men samma regionala 
mönster som när det gäller längd och bredd går igen 
här. Medeltalet är störst på Jylland, därefter i Skåne 
och sist på Själland och öarna (tabell 6). Det är tre 
långhögar på Jylland (Barkaer A och B, 12 respektive 
8 stolpar, och Rude, 7 stolpar) som åstadkommer detta. 
Utesluter man dessa är 4 stolpar vanligast också där.

Antalet stolpar i fasaden kan jämföras med den 
bandkeramiska kulturens hus som hade 3—5 stolpar 
i bredd vid den kortsida som utgjorde ingång. Fasa
den kan tolkas som en efterlikning av ingången till 
dessa hus; en dörr till förfädernas hus, en dörr ge
nom vilken man gick in för att besöka nyligen döda 
släktingar. Dörren som skiljer öst från väst och rö
relsen i östvästlig riktning kan ha associerats med 
kommunikation med förfäder.

Själland
Område Skåne & öarna Jylland

Antal fasadstolpar, medeltal 4 3 5

Underlag, antal fasader 12 4 9

Tabell 6. Antalet stolpar i långhögarnas fasader och fasad- 
gravarnas (medeltalet avrundat till jämnt antal) i de olika 
områdena.

Område Skåne Själland & öarna Jylland

Långhögsplatser med boplatslämning 6 (av 11) 5 eller 7 (av 19) 15 (av 55)

% långhögsplatser med boplatslämning 55 % 26 eller 37 % 27 %

Tabell 5. Antal och andel platser med långhögar som även 
uppvisat spår efter äldre eller samtida bosättning.
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Antal gravar Skåne Själland 8c öarna Jylland

1 80 % (8) 83 % (10) 60 % (28)

2 20 % (2) 17 % (2) 26 % (12)

3 10 % (5)

4 & fler 4 % (2)

Underlag, antal 10 12 47

Tabell 7. Andelen långhögar med olika antal gravar i de 
olika områdena. Antalet inom parentes.

De tidigneolitiska och tidiga mellanneolitiska lång
husen har haft ingångar på bredsidorna, alltså en kon
trast mot långhögarnas formspråk. Även om husens 
orientering till övervägande delen har varit kring den 
östvästliga huvudaxeln är det förmodligen långsökt 
att tolka den nordsydliga rörelsen in och ut ur husen 
som en betydelsebärande olikhet gentemot lång
högarna. Däremot kan dörren in till det levande hus
hållet på långhusens bredsida mycket väl ha kon
trasterats mot den (symboliska) dörren in till för
fäderna på långhögarnas kortsida. Vad detta kan ha 
betytt och vilka andra mönster i den materiella kul
turen som skulle kunna belysa detta ytterligare lig
ger utanför syftet med denna artikel.

Sludigen vill jag jämföra antalet tidigneolitiska gra
var i långhögarna mellan de olika områdena (tabell 7).

Skåne och Själland och öarna har ett likadant möns
ter, med klar dominans för en grav, men på Jylland 
är denna dominans inte så uttalad, där är det vanli
gare med två och fler gravar.

Resultatet av jämförelsen

Långhögarna uppfyller inte många av de kriterier som 
har formulerats för bronsålderns kulthus, men va
riationen är stor, vilket gör att en del långhögar kan 
uppfylla flera kriterier, medan andra inte uppfyller 
mer än det första — att de är en husliknande kon
struktion (tabell 8). Om vi inkluderar ”fasadgravar- 
na” i långhögsbegreppet bortfaller emellertid denna 
likhet. Däremot kan fasaden tolkas som en symbo
lisk dörr eller ingång till ett dödshus, eller kulthus. 
Fasaden visade från vilket håll man skulle närma sig

Kriterier för bronsålderns kulthus Långhögar

Husliknande konstruktion Ja

Likheter med bostadshus i form Ja, avseende den långsmala formen; Nej, avseende proportio
nerna

Ligger i anslutning till gravar eller på platser med starkt rituell karaktär Ja, de innesluter gravar och kan även omges av gravar och de
kan ligga på platser med andra spår av starkt rituell karaktär 
(detta är dock svårbedömt främst p.g.a. att man alltför sällan 
har undersökt långhögarnas omedelbara omgivning)

Lokalisering avviker från profana hus Varierar (och är svårbedömt p.g.a. källkritiska faktorer)

Ligger inte på boplatser Varierar (och är svårbedömt p.g.a. källkritiska faktorer)

Normala boplatsfynd saknas Varierar (och är svårbedömt p.g.a. källkritiska faktorer)

Byggnadsmaterial avviker från profana hus Nej, byggnadsmaterialet för båda har fr.a. varit trä, grästorvor, 
jord och mindre sten (fr.a. till stolphål)

Orientering avviker från profana hus Nej, orienteringen är likartad för hus och långhögar

Likheter med bostadshus i storlek Nej

Saknar ofta väggar, ingång och tak Långhögarna utgörs av kompakta jordhögar men det är tänk
bart att de i en fas av tillkomsten har utgjorts av ”kulthus” utan 
väggar, tak och ingångar

Tabell 8. Tabell som visar hur Victors kriterier fór brons
ålderns kulthus överensstämmer med långhögar.
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den döde. Under en kortare tid kan långhögarna alltså 
ha utgjort kulthus, enligt kriterierna ovan. Föremålet 
för kulten var kanske mytiska och/eller ihågkomna 
förfäder, men allteftersom tiden gick kan vördnaden 
ha överförts till högarna som sådana. Efter en tid för
ändrade man strukturen, förstörde fasaden, brände 
kanske dödshuset med den döda, och lade en hus- 
formad jordhög över det hela. Då upphörde den att 
vara ett kulthus, men man inneslöt kulthusets rester 
och den döda i ”de dödas långa hus” (Glob 1975).

Som vanligt i arkeologin är begrepp och katego
rier problematiska, men också nödvändiga om vi vill 
kommunicera och försöka förstå materiell kultur. 
Långhögarna har varit komplexa strukturer vars in
gående element och utformning förefaller att ha va
rierat, kanske betydligt mer än vad vi hittills har 
kunnat fastställa. De långhögar som vi finner i dag 
är resultatet av många handlingar.

Sammantaget visar denna genomgång att det är 
problematiskt att tolka långhögarna som kulthus 
utifrån de kriterier som angavs ovan. Däremot inne
håller de en eller flera rester efter kulthus och kan 
utifrån både form, innehåll och kulturellt samman
hang tolkas som ett materiellt uttryck för en hus- 
kult, möjligen i metaforisk mening, dvs. att vördna
den för eller dyrkan av den sociala gruppens ur
sprung, förfäder och/eller gudar kom till uttryck 
genom att vissa döda omgavs av en (ideal) husform.

Jämförelsen mellan de tre områdena är källkritiskt 
problematisk av flera skäl, bl.a. för att antalet kända 
långhögar skiljer sig åt avsevärt i de olika områdena. 
Trots detta har jämförelsen föranlett en del reflek- 
tioner, framför allt rörande skillnaderna mellan 
Jylland och Skåne. Underlaget från Själland och 
öarna är mera osäkert och svårt att värdera.

De jylländska långhögarna är längre och bredare 
och innehåller oftare mer än en gravläggning. Sam
mantaget kan detta tolkas som ett uttryck för att man 
investerade mer i långhusbygget genom upprepade 
begravningar och tillbyggnader. Det kan tyda på att 
långhögsplatser var mer betydelsefulla platser i detta 
område, och kanske också under längre tid, än i de 
andra områdena. Den större variationen avseende 
långhögarnas orientering kan förslagsvis tolkas som 
att de användes i social tävlan mellan grupper och 
att man då bröt konventioner och utmanade nor
mer. Att långhusplatserna på Jylland oftare var 
rumsligt separerade från boplatserna kan ses som att 
förhållandena inom trattbägarkulturen på Jylland i 
detta avseende var mer lika förhållandena på de norra 
delarna av kontinenten (Bradley 1996, s. 250).

Med tolkningen av de jylländska långhögarna som 
utgångspunkt följer att man inte investerade lika

mycket arbete i långhögsbyggandet i Skåne som på 
Jylland. De skånska långhögarna är i högre grad 
orienterade kring östvästaxeln, de är även mindre och 
hyser mestadels bara en grav. Detta kan tolkas som 
att de inte var föremål för social tävlan i samma ut
sträckning som de jylländska. De anlades i enlighet 
med konventionen. Eventuellt var långhögarna inte 
lika socialt betydelsefulla, eller inte betydelsefulla 
under lika lång tid. De skånska långhögarna har i 
större utsträckning legat på platser som även använts 
för bosättning. Möjligen har lokala traditioner, kan
ske med rötter i erteböllekulturen, rörande det nära 
förhållandet mellan gravar och boplatser spelat större 
roll i Skåne.

Slutord
Temat för denna artikel har varit tolkningar av de 
sydskandinaviska långhögarna. Jag har försökt kon- 
textualisera dessa lämningar på olika sätt, men per
spektivet blir begränsat. Genom att sätta in dem i 
större sammanhang och relatera dem till andra typer 
av lämningar och fenomen kan deras betydelse bely
sas på ett bättre sätt.

Uppdragsarkeologins stora undersökningar har 
den fördelen att de blottlägger strukturer som vi inte 
visste fanns. De ger en mer representativ bild av vad 
som döljer sig i landskapet, de utmanar vår förmåga 
att tolka helt nya strukturer och sammanhang och 
tvingar oss att revidera vår syn på det förflutna. Här 
vill jag särskilt uppmärksamma den mycket speci
ella platsen Almhov, som undersöktes av Malmö Kul
turmiljö 2001-2003, (jfr Gidlöf, denna volym). På 
denna plats påträffades, förutom långhögsstrukturer, 
också ett stort antal gropar och ett mycket omfat
tande fyndmaterial från tidigneolitisk och tidig 
mellanneolitisk tid. Det är platser som dessa som 
låter oss ana att det har funnits andra traditioner 
under denna tid än de som brukar framhållas på basis 
av redan känt källmaterial. Det var inte bara genom 
långhögar, megaliter och våtmarksdeponeringar som 
traditioner formades och utmanades. Är det huskult 
som kommit till uttryck i groparna på Almhov, eller 
är det gropkult? Hur som helst är de väl kultgropar, 
eller...?

Tack
Tack till Claes Hadevik, Malmö Kulturmiljö, för 
uppgifter rörande tidigneolitiska och tidiga mellan- 
neolitiska hus i Malmöområdet. Tack till Kristina 
Gidlöf, Malmö Kulturmiljö, för uppgifter om struk
turerna på Almhov.
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Under säsongerna 2001—2003 genomförde Malmö 
Kulturmiljö arkeologiska slutundersökningar av de 
ytor söder om Malmö som ska tas i anspråk för 
Citytunnelns spårsträckningar ovan jord. I samband 
med undersökningarna av delområde 1 längst i väs
ter (fig. 1) upptäcktes och dokumenterades läm
ningarna efter vad som tolkas som fyra långhögar 
från tidigneolitikum (Gidlöf, Hammarstrand Deh- 
man & Johansson, under utgivning). Endast ett tio
tal neolitiska långhögar har hittills påträffats och 
undersökts i Skåne (Rudebeck 2002, s. 120). Det 
faktum att så många som fyra stycken funnits på ett 
och samma ställe väckte därför stor förundran och 
nyfikenhet. Utöver långhögarna dolde matjorden 
även lämningarna efter två dösar samt ett nittiotal 
fyndrika gropar från tidigneolitikum. Området fram
stod därför mer och mer som en mycket speciell plats 
under tidigneolitikum med en tydlig sakral prägel 
kombinerad med spåren efter förment vardagliga 
aktiviteter. Platsen väcker frågan hur det ritualiserade 
rummet tog sig uttryck och huruvida fallet med Alm- 
hovs långhögar, dösar och gropar är ett unikum eller 
ej i den sydskandinaviska förhistorien.

Topografi och fiornlämningsmiljö
Citytunnelprojektets delområde 1 är beläget ca 1 km 
väster om Bunkeflo by, direkt norr om Yttre Ring
vägen och sydöst om kalkbrottet i Limhamn söder 
om Malmö (fig. 2). I samband med fältsäsongen 
2002 undersöktes också delar av den intilliggande 
fastigheten Bunkeflostrand 3:1, och båda områdena 
benämns härefter Almhov efter en gård öster om 
delområde 1. Området ligger i den kustnära zonen, 
enligt den topografiska uppdelning som gjordes i 
samband med undersökningarna inför Øresunds
forbindelsen (Björhem 1997). Den kustnära zonen 
karakteriseras av flack åkermark med enstaka låga 
höjdsträckningar i nordsydlig riktning, blandat med 
mer låglänta områden som tidigare varit ängs- och 
våtmark. Jordmånen skiftar mellan lerig, sandig 
morän och mer sandiga partier samt innehåller en 
hel del naturligt avlagrad moränflinta. Undersök
ningsområdets centrala del är belägen ca 3 km från 
dagens kustlinje och domineras av en nordsydlig 
höjdsträckning vars östsida sluttar ner mot en tidi
gare våtmark vilken numera är helt uppodlad, Hyl
lie mosse. Den undersökta ytan bestod av en knappt 
800 m lång och 100 m bred korridor i östvästlig 
riktning med en utvidgning i den östra och centrala 
delen. Bredden på utvidgningen var ca 250 m och

hela den avbanade ytan omfattade runt 100 000 m2. 
Höjdskillnaden på området varierar mellan 10 och 
15 m ö.h.

Stora delar av höjdsträckningen registrerades un
der 1985 års fornminnesinventering som en neolitisk 
boplats pga omfattningen av slagen flinta i matjorden 
(Bunkeflo sn, RAA nr 24) (fig. 3). Vid slutundersök
ningen framkom stora mängder slagen flinta både i 
matjorden och i de fyndrika groparna, sammanlagt 
ca 715 kg. I groparna påträffades också större mäng
der djurben och drygt 370 kg trattbägarkeramik, till 
största delen av Oxietyp med sparsmakad dekor. 
Groparna kan via 14C-analyser och keramiken dateras 
till hela tidigneolitikum, med tyngdpunkt på de för
sta århundradena av perioden. Dock påträffades inga 
säkra spår efter vare sig stolpbyggda hus eller enklare 
byggnationer från tidigneolitikum på området. Fynd
materialet i groparna kan tolkas i termer av både 
vardagsrelaterad avfallshantering och offerhandlingar, 
det sistnämnda bl.a. i form av ursprungligen hela, 
nedsatta kärl, ett antal svinkäkar på botten av en grop 
och deponering av hela och fullt funktionsdugliga 
flintyxor. Antalet gropar från TN II var färre och de 
upphör i och med mellanneolitikum. Någon gång 
under tidigneolitikums sista århundraden och början 
av påföljande period anlades också två långdösar på 
området, vilka sannolikt skiftat både i utseende och 
datering. Tecken på ytterligare megalitgravar i grann
skapet finns, bl.a. namnet Dösemarken vilket namn- 
gett åkermarken norr om Almhov på 1701 års karta 
över Bunkeflo socken. Längst i väster på området 
undersöktes ett gropsystem, A265, från MN A med 
bl.a. fynd av keramik med vinkelbands- och schack- 
brädesmönster färglagt med vit kalkpasta. Vid under
sökningarna inför Öresundsförbindelsen undersöktes 
ett gropsystem på boplatsen Elinelund 2B ca 140 m 
söder om A265, vilket även det innehöll keramik av 
”megalittyp” med de karakteristiska kalkinläggningar
na (Sarnäs & Nord Paulsson 2001, s. 104ff). I grop
systemet framkom också delar av ett människokra- 
nium. Båda anläggningarna tolkas som spår efter en, 
möjligtvis megalitrelaterad, rituell aktivitet. Däremot 
har inga spår efter andra långhögar framkommit i 
omgivningen, utan närmaste kända lokalitet är Lock- 
arp 9B, belägen ca 6 km öster om Almhov, där en 
möjlig långhögslämning påträffades vid undersökning
arna inför Öresundsförbindelsen (Jönsson & Lövgren 
2003, s. 25ff). I Kristineberg i Oxie ca 8 km österut 
undersöktes en, eller möjligen två långhögar 1977. 
De tolkades som långhögar först i och med en genom
gång av materialet 1997 (Rudebeck & Ödman 2000, 
s. 8 Iff).
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5 km
Figur 1. Översikt över Malmö. Almhov är markerat med en punkt.

kalkbrottet

Bunkeflo

Figur 2. Sydvästra delen av Malmös utkanter med under
sökningsområdet markerat. I nordväst syns kalkbrottet i Lim
hamn och direkt söder om området går Yttre Ringvägen mot 
Öresundsbron. Underlag: Stadsbyggnadskartan, Fastighets
kontoret, Malmö stad.
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dös 14 •

Almhov

dös 2

100m

------ ą Långhög med fasadgropar, gravar och
---*2 högens tänkta utbredning markerad

______ Långhögslagrets utsträckning,
långhög 1

TN-gropar
--------- Ej avbanat område

(3

Figur 3. Den centrala delen av undersökningsområdet med 
långhögar, dösar och de tidigneolitiska groparna markerade.

Spären efier tånghögarna
I texten används begreppet långhög trots att det i 
många fall är osäkert om någon hög verkligen fun
nits. Kanske är fasadkonstruktion ett bättre namn, 
utifrån den gemensamma nämnare som förekom
mer i samband med långhögar, men detta är inte ett 
etablerat begrepp och kommer inte att användas. 
Historien om långhögarna på Almhov började un
der förundersökningen hösten 2000. Uppe på höjd
sträckningen knappt 10 m från undersökningsom
rådets gräns påträffades vid avbaningen en 6 m lång 
och 1 m bred stensträng i nordsydlig riktning. Sten
strängen, som gav ett recent intryck då stenarna var 
väl samlade och låg en bit upp i matjorden, avfärda
des till en början som ihopsamlade av folk på den 
närliggande gården. I diskussion med kollegor fram
kastades idén att det i själva verket kunde röra sig 
om ett fasaddike till en tidigneolitisk långhög. Ämnet

var aktuellt då anläggningar på undersökningen 
Kristineberg i efterhand tolkats just som lämningar 
efter långhögar. En rensning av stenansamlingen 
styrkte teorin då strängen i själva verket bestod av fyra 
rundovala stenpackningar, två större och två mindre. 
Vid en närmare granskning av schaktkanterna upp
täcktes också ett humöst lager mellan matjorden och 
moränen, ett lager som syntes på alla fyra sidor runt 
den öppna ytan kring stenarna. Lagret var ca 0,3 m 
tjockt och gav ett humöst men något urlakat intryck. 
Med tanke på att fasaderna vanligtvis är belägna i 
långhögarnas öständar riktades uppmärksamheten 
mot området direkt väster om stenanläggningarna. 
Där avtecknades sig en svag, avlång förhöjning i mat
jorden från schaktkanten och ca 80 m västerut in under 
trädgårdsgränsen till bondgården Kommungården 
(Vintriehemmet). Därmed föreföll teorin om en lång
hög mer konkret då både fasad och möjligtvis rester 
efter en hög kunde konstateras, med ”rätt” rumsligt
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förhållande till varandra. Lagret skulle dock vålla 
mycket huvudbry då dess tillblivelseprocess var både 
svårtolkad och omtvistad. En av fasadgroparna un
dersöktes och visade sig vara mycket distinkt med 
lodräta kanter och plan botten, ca 0,6 m djup. I fyll
ningen liksom i ytan påträffades en hel del sten, bl.a. 
en sten med slipyta. I mitten avtecknade sig en mör
kare fyllning vilken uppfattades som avtryck efter 
en stolpe eller liknande. Övriga fasadgropar täcktes 
därefter över för att invänta slutundersökning. Un
der 2001 undersöktes endast den norra delen av 
området, vilket innebar att den förmodade långhögs- 
lämningen fick vänta ytterligare ett år.

När slutundersökningens andra säsong inleddes 
påföljande vår framkom att även området direkt väs
ter om fasaden skulle bli föremål för undersökning 
under sommaren pga att en återvinningsstation skulle 
flyttas från området kring Hyllie vattentorn till fastig
heten Bunkeflostrand 3:1. Detta innebar att hela den 
synliga delen av förhöjningen i matjorden också skulle 
kunna undersökas. De fyra fasadgroparna på rad för
anledde att personalen såg på övriga framschaktade 
anläggningar på området med nya ögon, vilket gav 
resultat under slutet av våren. Ytterligare en avlång 
ansamling med stenar ca 40 m nordost om den första 
visade sig vid rensning bestå av två större och två mind
re, runda stenansamlingar. Här fanns dessutom en 4 
x 6 m stor stenpackning några meter väster om de 
runda anläggningarna, vilken efter rensning blev två 
separata, ovala anläggningar. Dessa tolkades som möj
liga gravar tillhörande ytterligare en långhög. När 
mönstret med fasadgropar på rad väl hade identifie
rats framkom under sommaren och början av hösten 
ytterligare två rader med fasadgropar och tillhörande 
gravar, varav en var en skelettgrav. I och med att res
terna efter en grav med en slipad, tunnackig yxa fram
kommit väster om den första fasaden fanns sålunda 
fyra uppsättningar fasadgropar med tillhörande gra
var på området, belägna inom ett avstånd av 120 m. 
Lämningarna, benämnda långhög 1-4, var belägna 
med jämna mellanrum i ungefär östvästlig riktning, 
dock inte helt parallella (fig. 3). Upptäckten av den 
fjärde långhögen aktualiserade dock en avbanings- 
relaterad problematik. Pga. topografin banades om
rådet av från väster mot öster, vilket innebar att när 
fasadgroparna väl upptäcktes var området väster om 
dem redan bortschaktat. I samtliga fall, utom för lång
hög 1, observerades inga tydliga förhöjningar i mat
jorden vid avbaningen där fasadgroparna sen påträffa
des. Men det innebär inte att svaga förhöjningar eller 
andra spår inte funnits, det saknades bara indikationer 
på att vi skulle vara extra uppmärksamma just där.

Dock finns indikationer på att högar funnits. Mar
ken vid och runt Almhov består idag av landets bästa 
åkerjord, och odling har förekommit mer eller min
dre intensivt under mycket lång tid. Trots jordbru
kets påverkan fanns stenpackningar och skelettrester 
kvar i i övrigt mycket grunda och illa tilltygade gra
var, samt tendenser till stenansamlingar i ytan på 
fasadgroparna. Dessa borde för länge sen ha rubbats 
ur sina lägen om inte ett skyddande täcke av jord, 
gradvis tunnare med åren, funnits. Alltså, högar kan 
ha funnits, men omfånget går inte att bedöma i så 
fall. Av ytterligare konstruktioner, t.ex. kantkedjor, 
indelningar och stenpackningar runt de eventuella 
högarna, fanns inte ett spår. Lagret vid långhög 1 
ger här en indikation på att några sådana heller inte 
funnits. Lagret bör ha skyddat förutom ytan i bot
ten av högen även ytan runt den tidigare högen samt 
området runt fasaden. När jordmassorna schaktats 
bort fanns inte tillstymmelse till spår efter inhägna
der, klumpstenar, kluvna trästammar, stenpackningar 
eller rader av stenar som förekommer på många an
dra håll. Om något sådant funnits borde spåren fin
nas kvar i eller under lagret. Ej heller påträffades spår 
efter offerhandlingar i form av t.ex. ansamlingar med 
keramikskärvor eller djurben vid eller i fasaden eller 
vid sidan av högen.

Fasaderna

Undersökningen av långhögarna kom inledningsvis 
att fokusera på fasadgroparna. Fasaderna i långhög 
1, 2 och 4 bestod av fyra, tydligt avskiljda gropar, 
två mindre och två större i par. I långhög 1 låg de 
större groparna i söder och de mindre i norr medan 
det omvända förhållandet gällde för långhög 2 och 
4. Fasaden i långhög 3 skilj de sig från de övriga, med 
endast två jämnstora fasadgropar. Groparna var 0,5— 
1,5 m stora i ytan och 0,3—1,0 m djupa (fig. 4). Fram
förallt de större groparna var mycket distinkta i sin 
form. I samtliga nedgrävningar påträffades större och 
mindre stenar i fyllningen, varav groparna i långhög 
1 innehöll den i särklass största mängden. En intres
sant detalj noterades för fasadgroparna i långhög 1, 
då en del av stenarna tydligt befann sig ovan den 
avbanade nivån, vilket motsvarar gränsen mellan 
matjord och morän. Det rörde sig om 0,2 m, vilket 
dock kan förklaras med högfyllningen som troligt
vis förhindrat plogen att nå ner och röra om. Detta 
tolkades som att stenarna, förutom att fungera som 
skoning runt stolparna, även lagts upp i ett mindre 
röse på ytan runt den resta stolpen. I flera av gropar
na fanns tydliga avtryck av mörkare fyllning i mit
ten av nedgravningen, vilka tolkades som avtryck
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efter en rest stolpe. Både fyllning och stenar i gropar
na undersöktes noggrant. Fyllningarna innehöll ge
nomgående mycket lite fyndmaterial, i form av små 
mängder bearbetad flinta och keramik av neolitisk 
typ. Dessa fynd uppfattas som sekundära då de san
nolikt stammat från boplatsmaterial i omgivningen. 
Däremot påträffades ytterligare stenar med slipytor 
i några gropar. I en av fasadgroparna i långhög 1 
påträffades en sten som vid undersökningen tolka
des som ”möjligt förarbete till underliggare”. Denna 
plockades dock inte in från fält och får anses som 
osäker. I tre fall av fyra var fasadgroparna gruppe
rade två och två, vilket gav en av fåtaliga indikatio
ner på hur långhögarna kan ha konstruerats. Detta 
skulle kunna tolkas som att de mindre paren ditkom- 
mit i ett senare skede när det fanns behov att bygga 
ut. Dessutom fanns spår efter att sekundära begrav
ningar faktiskt skett, i form av två yxor i långhög 1 
påträffade en bit från varandra, de två gravarna i lång
hög 2 samt minst två individer i långhög 3. I den 
sistnämnda fanns dock endast ett par fasadgropar 
samt en regelbunden grav, vilket kan tala för att två 
personer faktiskt gravlades samtidigt. I långhög 4 
fanns däremot inga spår efter en andra grav.

Gravarna
Gravarna var placerade mellan 3 och 5 m från fasad
groparna och uppvisade både likheter och skillnader 
i utförandet (fig. 5). De var rektangulära/ovala i for
men och mellan 1,9 och 3,3 m långa. Samtliga var 
mycket grunda och hade förmodligen varit utsatta 
för kraftig yttre påverkan. Graven i långhög 1 var 
belägen i nordsydlig riktning medan de övriga var 
belägna i princip i högens tänkta längdriktning. Av 
gravarna i långhög 2 och 4 återstod endast stenpack- 
ningar eller stenavtryck, till skillnad från långhög 3 
där de döda lagts direkt på marken i en grund ned
gravning med en ram av stenar runtom. Graven i 
långhög 1 var tämligen förstörd och endast en mörk- 
färgning, några stenar och stenavtryck samt den sli
pade yxan återstod. Yxan är en tunnackig yxa av typ 
I (Nielsen 1977, s. 72f) och ca 20 cm lång (fig. 8). 
Yxtypen kan dateras till motsvarande TN B (Niel
sen 1977, s. 108f; jfr med Karsten 1994, tabell III s. 
50), dvs. huvudsakligen senare delen avTN I—över
gången TN II. Yxan föreföll helt oanvänd. I båda 
gravarna i långhög 2 påträffades stenar med slipytor, 
två stycken i den större och en i den mindre. Fyllning
en mellan stenarna och stenavtrycken i gravarna till 
långhög 2 och 4 undersöktes i jakt på eventuella grav
gåvor och människoben. Trots noggrann vattensåll- 
ning resulterade arbetet endast i fynd av flinta, brända

Figur 4. Fasadgroparna i långhög 1—4 i plan och sektion, 
med 1 överst, därefter 2 och 4 och sist 3. Renritning: Tho
mas Persson, Malmö Kulturmiljö.
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fragment av djurben och fragmenterad keramik av 
neolitisk typ. Skelettgraven i långhög 3 skilj de sig 
från de övriga genom att skelettdelar fanns bevarade. 
Det rörde sig om fragmenterade och obrända delar 
av skalltak, tänder, rörben, revben och kotor, vilka 
utifrån åldersbedömning av skalltaket och tänderna 
sannolikt tillhört minst två olika individer. Ben
resterna låg inte anatomiskt korrekt, vilket kan för
klaras av att graven utsatts för yttre påverkan. En 
annan möjlighet är att de döda styckats upp, vilket 
dock storleken och formen på graven till viss del 
motsäger. Markkemiska prover togs i gravarna i lång
hög 1 och 3. Analysen av den magnetiska suscep- 
tibiliteten (MS), vilken kan avspegla att eldning fö
rekommit, visade att MS-värdena var något högre i 
graven i långhög 3 jämfört med graven i långhög 1 
(Linderholm 2004). Det fanns dock inga spår efter 
eldning i graven eller i gravfyllningen. Fosfatvärdena 
var också höga och indikerade att minst två, möjli
gen fler, individer gravlagts. Gravarna i långhög 1, 3 
och 4 samt den större graven i långhög 2 tolkas som 
primärgravar utifrån deras belägenhet i relation till 
fasaden.

Högfyllningen
Tolkningen av lagret under matjorden vid långhög 
1 var problematisk och ledde till diskussioner både 
under och efter fältperioden. Lagret var 35 m brett, 
82 m långt fram till trädgårdsgränsen på Kommun
gården och fortsatte en bit in under gårdsplanen 
(Ascard, muntlig uppgift) (Eg. 6). Det var ca 0,35 m 
tjockt på mitten och blev gradvis tunnare utåt kan
terna. Den östra delen av lagret, från fasaden och 
österut, mättes in efter avbaning vilket innebar en 
ungefärlig utsträckning. Stratigrafiska prover togs, 
vilka visade att lagret markkemiskt inte skiljde sig 
från matjorden (Linderholm, muntlig uppgift). Där
efter undersöktes fyllningen från ett tjugotal kvadrat
meterstora rutor, spridda över hela lagret, i syfte att 
jämföra eventuella fynd med fynden från matjorden. 
Matjorden på undersökningsområdet hade tidigare 
undersökts på liknande sätt och genererat en stor 
mängd bearbetad flinta av neolitisk typ (Gidlöf, 
Hammarstrand Dehman & Johansson 2006). Fyn
den från rutorna i lagret visade sig innehålla bearbe
tad flinta av samma karaktär som i matjorden, med 
den skillnaden att antalet redskap var färre i lagret 
än i rutorna. Allra sist schaktades hela lagret bort 
med undantag för profilbänkar, vilka dokumentera
des från matjorden och nedåt. Sektionerna visade 
med all tydlighet att lagret tillkommit under sen- 
neolitikum eller tidigare eftersom stolphål från det

^ slipsten
skelettdelar

Figur 5. Gravarna från långhögarna i plan, uppifrån och 
ner långhög 1, 2, 4 och 3. Riktningen fór gravarna är något 
tillrättalagd med norr uppåt. Placeringen av en av slipstenar
na i den större graven i långhög 2 framgår inte av dokumen
tationen. Den tomma kvadranten i graven i långhög 4 un
dersöktes innan tolkningen som grav var aktuell. Gravar
nas relation tillfasaderna framgår av figur 10 nedan. Ren
ritning: Thomas Persson, Malmö Kulturmiljö.

senneolitiska huset, hus 43, skar lagret i dess södra 
del. Dessutom skars lagret av ytterligare anläggningar 
vilka dateras till äldre järnålder. Trots noggrann av
baning och intensivt letande framkom under lagret 
inga spår efter ytterligare konstruktioner som direkt 
kunde hänföras till långhögen. I samband med 
avbaningen påträffades ytterligare en slipad, tunnac- 
kig yxa, mycket lik den första, i lagret ca 15 m söder 
om graven i långhög 1 (fig. 8). Även denna yxa före
föll helt oanvänd. Yxan skulle kunna vara spår efter 
en andra begravning, men skulle också kunna ha till
hört primärgraven som en gravgåva i par med den 
andra yxan, dock kraftigt rubbad ur sitt läge pga 
mänsklig och/eller naturlig påverkan. Det går att för
söka sig på en uppskattning av högens höjd utifrån 
lagrets synliga jordvolymer, dvs. om man godtar att 
den volym jord som lagret omspänner i princip mot
svarar den ursprungliga högen. Om fasadens bredd 
indikerar en minsta bredd för högen, dvs. drygt 6
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Figur 6. Lagret syns här efter avhaning av kringliggande 
matjord. Den del av lagret som fanns öster om fasadgropa- 
rna, här synliga nederst i bild, var redan bortschaktat. Foto: 
Andreas Nilsson, Malmö Museer.

m, kan högen, hypotetiskt och med måttuppgifterna 
ovan i beaktande, ha varit runt 1 m hög.

Frågetecknen kring vad jordmassorna egentligen 
representerade blev än mer aktuell efter fältsäsongen 
2002, då det genom studier av en sockenkarta från 
1701 upptäcktes att en markväg från historisk tid 
passerat i östvästlig riktning rakt över långhögens 
tänkta utbredning (fig. 7). Markvägen kan alltså vara 
betydligt äldre än kartan och går från Bunkeflo by i 
öster rakt västerut till socknens utmarker vid kusten. 
Konsekvensen blev att lagret i stället kunde tolkas som

resterna efter en vägbank. Av kartan framgår att vä
gen anlagts i ett tegskifte mellan åkrarna på norra och 
på södra sidan om den. Sålunda har varje vändning 
med plogen kunnat medföra att jord ackumulerats 
vid åkerskiftena, vilket under århundradenas lopp 
inneburit extra tjocka jordmassor just där lagret haft 
sin utbredning. Tidpunkt för tillkomsten av åkerskiftet 
går inte att avgöra, ej heller när markvägen fick den 
sträckning som framgår av kartan. Dock bör tegskiften 
och väg vara kopplade till varandra då det förefaller 
mest praktiskt att använda en skiljelinje som redan
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Figur 7. Långhög 1 med lagrets utbredning och högens för
modade utbredning markerade samt markväg och tegskiften 
från historisk tid. Karta: Bunkeflo socken, 1701.

fanns, oavsett om skiftena eller markvägen var där först. 
Det mest troliga är att vägen medvetet lokaliserades 
till den avlånga förhöjning som tegskiftet och den 
utplanade högfyllningen skapat och därmed förstärkte 
den ansamling av jord som redan fanns där. Lagret 
under matjorden skars av nedgrävningar från sen- 
neolitikum och framåt, så i ljuset av detta faktum fram
står följande händelseförlopp som det mest troliga. 
Långhögen har byggts upp under tidigneolitikum och 
till själva högen har jord från den närmaste omgiv
ningen använts, vilket innebär kulturpåverkad jord 
och material som t.ex. bearbetad flinta. Högen har 
börjat erodera redan under neolitisk tid samtidigt som 
den eventuellt mist sin betydelse och plattats ut till
räckligt för att hus skulle kunna uppföras ovanpå. 
Långt senare har ett tegskifte tillkommit och en enk
lare markväg anlagts från Bunkeflo by ut till urmarker
na rakt över högen, kanske lokaliserade till den svaga 
förhöjning som högfyllningen utgjort av praktiska skäl. 
Ackumulationen av jord genom odling har därefter

pågått, vilket inneburit att åkerjorden och vägen le
gat som ett skyddande lock över högresterna. När 
vägen inte längre användes och plöjdes över har den 
extra jorden på platsen fortfarande skyddat lagret 
genom att bli åkerjord och sedermera den matjord 
vi ser idag. Sålunda kan historiska åkerstrukturer ha 
fått sin utformning genom en topografi som skapa
des flera tusen år tidigare.

Datering
Det var av stor vikt att datera långhögslämningarnas 
initialfas för att bättre kunna förstå kronologin på plat
sen och relationen mellan långhögarna och det om
fattande tidigneolitiska gropmaterialet. Långhögarna 
på Almhov bör också kunna sättas in i ett större sam
manhang med andra långhögar i Skåne och Danmark. 
Ett obestämt sädeskornsfragment från en av fasad- 
groparna i långhög 1 14C-daterades i samband med 
förundersökningen till 3940—3660 BC (cal. 1 sigma; 
tabell 1). En del av skalltaket från graven i långhög 3
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14C-daterades till 3340—3090 f. Kr. (cal. 1 sigma; ta
bell 1). Ingen av dessa dateringar är oproblematisk 
ur en källkritisk synvinkel.

Sädeskornsfragmentet i fasadgropen i långhög 1 
kan inte säkert kopplas till själva anläggandet av fasa
den, utan kan lika gärna komma från omgivningen. 
Sädesslag av olika typ, främst emmer-/speltvete och 
bröd-/kubbvete, har tillvaratagits från de flesta av de 
tidigneolitiska groparna och har alltså varit i omlopp 
på platsen. Dateringen visar däremot att fasadgropen 
troligen inte fyllts igen tidigare än vad ,4C-värdet anger. 
Med tanke på de kalibrerade värdenas spännvidd inne
bär detta ändå att det kan ha skett under första halvan 
avTN I eller senare. Undersökningen av högfyllningen 
gav en del fynd, främst flinta av allmänt neolitisk typ 
och av samma karaktär som flintan i de tidigneoliti
ska groparna. Detta tolkas som att själva högen byggts 
av material från den närmaste omgivningen, vilket bör 
ha varit jord och kulturlager från bosättningen. Hög
fyllningen kan alltså representera den bosättning som 
funnits på platsen innan eller i samband med att lång
högen uppfördes. Även denna indikation pekar mot 
TN I. De två slipade yxorna kan däremot snäva in 
dateringen till senare delen avTN I-början avTN II, 
under förutsättning att de tolkas som tillhörande lång
högens initialfas.

Dateringen av skalltaket från graven i långhög 3 
blev betydligt yngre än dateringen från långhög 1. I 
tabellen nedan anges ett 13C-värde för skelettdelen, 
ett värde som är högre än motsvarande värden för 
daterade makrofossil och djurben, vilka normalt lig
ger kring —22 och nedåt. Ett högre 13C-värde ger in
direkt indikationer på att 14C-isotoperna redan på
börjat sönderfallet när de tas upp av levande organis
mer. Detta sker med vattenlevande djur som vistas i 
hav eller insjöar och förklaras utifrån reservoareffekten 
(Persson 1999, s. 28f). Det högre 13C-värdet hos 
skelettdelen är en indikation på att individen ätit en 
viss del marin föda under sin livstid. Detta påverkar 
dateringen då BP-värdet inte anger det riktiga värdet 
utan kan vara några hundra år för gammalt. Exakt

hur stor felkällan är går inte att avgöra, men upp till 
500 år är möjligt (a.a., s. 70f). Detta innebär att 
graven och sannolikt också långhögen, utifrån 14C- 
analysen snarare kan dateras till senare delen av MN 
A än till en tidigare period, vilket skulle göra lång
hög 3 till en av de allra yngsta, hittills kända lång- 
högslämningarna (jmf. Rudebeck2002, s. 134ff, tab. 
7.11). 14C-dateringen kan dock uppfattas som pro
blematisk i relation till den arkeologiska tolkningen, 
då likheterna mellan långhög 3 och de övriga lång
högarna samt deras rumsliga utbredning talar för ett 
närmare kronologiskt samband än vad som framgår 
här.

För långhög 2 och 4 finns inga dateringar, vare 
sig genom 14C-analys eller fynd. De har uppfattats 
som tämligen samtidiga med långhög 1 utifrån lik
heter i fasadgroparnas utseende, fr.a. mönstret med 
två stora och två mindre gropar, och gravarnas pla
cering i förhållande till fasaden. Kanske represente
rar de en yngre fas av monumentala gravar på områ
det under tidigneolitikum, eller så uppfördes de i 
samband med långhög 1 som pendanger till denna. 
Uppfattningen om deras kronologiska hemvist byg
ger alltså på typologi i avsaknad av annat underlag, 
något som innebär en viss osäkerhet.

Sammanfattningsvis kan långhögarna ha om- 
spännt en period på runt 1000 år, sannolikt med ett 
längre uppehåll mellan långhög 1, 2—4 och långhög 
3. Dateringen för de två döslämningarna var oklar 
då inga klart daterande fynd eller andra kontexter 
framkom. Dös 1 nere i mosskanten uppfattas dock 
som den äldre av de två, troligtvis uppförd under 
TN II. Dös 2, belägen söder om långhög 1, över
lagrade en brunn vilken 14C-daterats till 3510-3130 
f. Kr. (cal. 1 sigma). Dös 2 uppfattas som yngre än 
dös 1, men troligen även den uppförd under TN II. 
Dösarna kan sålunda ha tillkommit efter långhög 1, 
2 och 4 men innan långhög 3, förutsatt att ‘^-ana
lysen av skalltaket är korrekt och daterar långhögens 
initialfas. För en översikt över de kronologiska rela
tionerna mellan gravar och gropar (se fig. 9).

Lab.nr 14C år BP Cal. 1 sigma d13C %o PDB Anl.typ Material

Ua-17158 4990 ± 70 3940-3660 BC Fasadgrop (långhög 1) Sädfragment, Cerealia fragmenta

Ua-21333 4495 ± 45 3340-3090 BC -19,0 Skelettgrav (långhög 3) Skalltak, Homo sapiens

Tabell 1. 14C-dateringar från en av fasadgroparna i lång
hög 1 och skelettgraven i långhög 3. Vid kalibreringen har 
OxCal. ver. 3.8 använts.
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Diskussion
Långhögar kan tolkas utifrån många olika aspekter, 
såsom rituella, kulturella, sociala och territoriella. 
Vanligtvis brukar spåren efter långhögarna, i form 
av begravningar, återkommande deponeringar av 
t.ex. keramik osv., tolkas i termer av olika former av 
rituella handlingar. Här görs ett försök att beskriva 
några aspekter av det ritualiserade rum som lång
högarna, i kombination med dösar och i viss mån 
gropar, bär vittnesbörd om på Almhov under fram
för allt tidig- men också mellanneolitikum. Utgångs
läget är ovanligt bra även ur en rumslig synvinkel då 
ett mycket stort område runt långhögarna har kun
nat undersökas i sin helhet. Det ritualiserade rum
met skulle kunna beskrivas utifrån tre nivåer. Dels 
långhögarna själva, inklusive hög, gravar och fasa
der, dels långhögarna i relation till övriga lämningar 
på området och dels Almhov som en speciell plats 
inom ett större, geografiskt område.

Långhögarna

Spåren efter de fyra långhögarna på Almhov var få 
och delvis förstörda. Mycket lite kan egentligen sä
gas om själva högarnas och gravarnas konstruktion. 
Av gravarna, sammanlagt fem stycken, återstår en
dast de allra understa delarna. Ingen av gravarna 
uppvisade spår efter bränning, men MS-värdena för 
graven i långhög 3 antydde att någon form av eld
ning kan ha förekommit i samband med gravlägg
ningen. Gravgåvor har påträffats i endast ett fall, den 
slipade yxan i långhög 1 (fig. 8). Sannolikt har grav
gåvor förekommit i större utsträckning än vad som 
framgår här, men om dessa vet vi inget. Det som 
finns kvar av gravarna kan dock ge små fingervis
ningar om hur de en gång konstruerats. Graven i 
långhög 1 kan ha haft en stenram eller en stenpack- 
ning som golv. Rännan i ena änden har utgjort en 
gavel där t.ex. kluvna eller hela trästammar stått. 
Huruvida ytterligare väggar förekommit för att hägna 
in gravrummet går inte att säga. Materialet bör dock 
ha varit förgängligt med tanke på lagret ovanför. 
Hade t.ex. klumpstenar eller tillhuggna stenar före
kommit borde dessa ha påträffats i eller under lag
ret. Andra gravar som undersökts i samband med 
långhögar har uppvisat en stor variation, och det finns 
exempel på kistliknande konstruktioner som upp
förts av både sten och sannolikt även av trä, antingen 
nedgrävda eller belägna på den ursprungliga mark
ytan (Rudebeck 2002, s. 127). Yxorna i långhög 1, 
oavsett om de tillhört samma grav eller inte, kan 
uppfattas som statusmarkering, men också som ett

löfte om en tillvaro efter döden. De kan ha varit vä
sentliga för den ritual som sannolikt omgärdat själva 
begravningen. En intressant tanke är att antalet yxor, 
två stycken, haft en speciell, symbolisk innebörd. 
Fasadgroparna i långhögarna uppträder parvis, vil
ket även gäller ett antal av de tidigneolitiska gropar 
som undersökts, sk. tvillinggropar. Kanske har det 
funnits en kraftfull symbolik i just ”tvåsamheten”, 
manifesterad på flera olika sätt på platsen. Mycket 
arbete har lagts ner på att tillverka och slipa yxorna, 
samt inte minst att få dem så likstora som möjligt. 
De var oanvända, men representerar dock ett fullt 
funktionsdugligt redskap. En jämförelse kan göras 
med liknande fynd från ett helt annat rituellt sam
manhang på Almhov. På området undersöktes 37 
tvåskeppiga huslämningar från senneolitikum (—äldre 
bronsålder) (Gidlöf, Hammarstrand Dehman & Jo
hansson 2006). I sju av dessa hus hade sammanlagt 
åtta yxämnen och fragmenterade yxor offrats i 
stolphålen. Yxämnena, sex stycken av danienflinta, 
var mycket grovt tillhuggna och knappast funktions
dugliga. De har förvisso placerats i en annan kon
text än i gravar, men visar att det i det här fallet har 
varit konceptet yxa som varit det viktigaste och inte 
att föremålet skulle kunna gå att använda.

Gravlämningarna i långhög 2 och 4 uppvisade 
vissa likheter då endast stenpackningar eller sten- 
avtryck från en stenpackning fanns kvar. Även här 
kan det röra sig om gravar där den döde lagts ovanpå 
stenarna. Det kan också ha funnits väggar som se
nare försvunnit. Om inga högar byggts upp borde 
ändå någon form av övertäckning ha konstruerats. I 
långhög 2 fanns två förmodade gravar, till skillnad 
mot långhög 4 vilken bara hade en. Att någon form 
av begravningsritual skett finns skäl att förmoda, trots 
avsaknad av synliga spår. I gravarna i långhög 2 på
träffades delar av slipstenar i stenpackningen, två i 
den större och en i den mindre. Det är frestande att 
tolka dessa som avsiktligt ditlagda, då bearbetad sten, 
oftast malstenar, förekommer i samband med lång
högar (t.ex. Krångeltofta, se nedan, Ericson Lagerås 
1999, s. 12ff). Slipstenar förekommer i symbol- 
laddade kontexter under tidigneolitikum, både som 
depå- och som enkelfynd i våtmarker och i mindre 
omfattning på fast mark (Karsten 1994, s. 98f). 
Kopplingen till gravar förefaller däremot inte lika 
tydlig. Även malstenarna, dvs. underliggare och lö
pare, förekommer i olika rituella sammanhang un
der neolitikum (Lidström Holmberg 1998, s. 1350 
och antas generellt symbolisera både jordbruk, mat 
och mer abstrakta värden såsom reproduktion, ge
nus och transformation. På Almhov förekom inga
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Figur 8. De båda slipade, tunnackigayxorna som påträffa
des dels i graven i långhög 1 (t h) och dels i själva lagret ca 
15 m söder om den första (t v). Yxorna är knappt 20 cm 
länga. Foto: Andreas Nilsson, Malmö Museer.
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säkra underliggare eller malstenar i långhögarna, men 
däremot påträffades slipstenar utöver i gravarna även 
i några fasadgropar. Dessa var samtliga fragmente- 
rade. Kanske representerar de en lokal tradition där 
slipning av flintredskap på ett eller annat sätt varit 
mer betydelsebärande än malredskapen. Det finns 
också en annan, möjlig förklaring. De stora mäng
der avslag från yxtillverkning som påträffats i gropar 
och i matjorden talar för att denna verksamhet varit 
omfattande på platsen, vilket också inkluderat slip
ning av yxorna. Även omhuggning av slipade red
skap har förekommit, vilket förekomsten av slipade 
avslag i gropar och i matjorden visade. Slipstenar har 
alltså förekommit på området som ett led i yxtillverk- 
ningen och har i vissa fall även hamnat i groparna. 
När gravar och fasadgropar konstruerats har det fun
nits ett stort behov av sten, vilket innebär en möjlig
het att även slipstenar som funnits i omlopp på om
rådet ”slunkit” med utan att för den skull ha lagts 
dit medvetet. Sammanlagt 51 hela eller fragmente- 
rade slipstenar påträffades i olika kontexter på om
rådet, men endast fyra löpare, sju möjliga löpare och 
en underliggare.

En jämförelse kan göras med den bättre bevarade 
långhögslämningen vid Krångeltofta, 7 km norr om 
Löddeköpinge i Skåne (Ericson Lagerås 1999). I sam
band med undersökningen dokumenterades alla in
gående stenar i konstruktionen, av vilka 1286 stycken 
detaljregistrerades. Drygt ett hundratal av dessa be
dömdes som en eller annan form av redskap, varav 
14 underliggare, 13 löpare och 70 stenar med slip
yta (a.a., s. 14). Stenarna framkom både i gravar, 
stenpackningar och stenrader och två underliggare 
påträffades i samband med respektive av de två fasad- 
anläggningarna. Redskap av bergart har alltså fram
kommit både i förmodat symboliskt laddade sam
manhang som fasaderna, men också spridda i de olika 
stenansamlingar som utmärker resterna efter lång
högen. Det är möjligt att många av dessa ska ses som 
byggnadsmaterial i första hand, i nivå med övriga 
stenar i konstruktionen. Det är också möjligt att sam
ma sak gäller för Almhov. Kanske har slipstenar i 
gravarna enbart ansetts vara byggnadsmaterial medan 
slipstenar i fasadgropar har haft en symbolisk inne
börd och lagts dit i samband med en rituell hand
ling, eller kanske tvärtom? Denna infallsvinkel är 
intressant och antyder de svårigheter som behäftar 
tolkningar av material som påträffas både i rituella 
och i vardagsrelaterade sammanhang. Genom den 
stora undersökningsytan på Almhov och de i det 
närmaste fullständigt undersökta neolitiska läm
ningarna kan en artefakttyp som bearbetad bergart

sättas in i ett större sammanhang än vad som annars 
brukar kunna göras.

Graven i långhög 3 innehöll obrända skelettrester 
från minst två individer, en under 30 år och en 30— 
40 år. Fosfatanalysen visade att möjligen ännu fler 
begravts där. Någon könsbedömning utifrån skelett
resterna var inte möjlig att göra. Eftersom graven 
var så skadad är det svårt att göra sig en bild av hur 
själva begravningarna gått till och om de döda be
gravts vid samma tillfälle eller vid olika tillfällen. 
Skelettdelarnas placering är motsägelsefull utifrån två 
aspekter. Tänderna och skalltaket som bedöms 
komma från två olika individer påträffades intill var
andra i östra änden, vilket skulle kunna bero på att 
de döda lagts åt samma håll. De skulle också ha kun
nat placerats ihop medvetet, dvs. anatomiskt kor
rekt, trots att det rörde sig om två personer. Dock 
framgår inte fr.a. skalldelens exakta position av do
kumentationen. Övriga skelettrester, övervägande 
från ben och armar, kan tolkas som att den ena per
sonen haft huvudet åt väster då läget för vänster och 
höger lårben, ett överarmsben samt två skenben kan 
tyda på detta. Antingen har fler än två individer be
gravts eller så är benen omrörda, vilket gravens då
liga bevaring antyder. Långhögar med bevarade 
skelettgravar är mycket ovanliga, och för Danmarks 
del rör det sig om endast fem fall av ca 85 långhögar 
(Ebbesen 1994, s. 67). Av dessa förekommer fler än 
en individ i graven i ett par fall. Inga långhögar med 
skelettrester har tidigare påträffats i Sverige, och en 
genomgång av tidigneolitiska gravar i Danmark vi
sade att skelettrester påträffades i endast sex gravar 
av 71 stycken. Graven med skelettresterna i långhög 
3 kan ge ett intryck av ”kollektivgrav’’, vilket snarare 
motsvarar ett gravskick som förknippas med mega
litgravar än med långhögar.

Spår efter vad som uppfattas som rituella hand
lingar både innanför, utanför och i fasaderna är van
ligt förekommande vid många långhögar (Rudebeck 
2002, s. 124ff; Larsson 2002, s. 28f). Det kan röra 
sig om offrade föremål, brända stolpar i fasaden osv. 
Dessa handlingar kan kopplas till uppfattningen att 
fasaden varit ”ingången” till graven och markerat 
gränsen mellan innanför och utanför graven ur en 
symbolisk synvinkel (Liversage 1992, s. 26; Rude
beck 2002, s. 126). Dessvärre fanns ingenting utom 
själva nedgrävningarna med sten bevarade på Alm
hov, vilket gör det svårt att spekulera kring eventuella 
rituella handlingar runt fasaderna. Slipstenarna som 
påträffats i fasadgroparna samt svårigheten att tolka 
dessa har redan diskuterats. Däremot undersöktes 
en liten grop, A38503, direkt sydväst om fasaden
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till långhög 1 (fig. 10). Gropen innehöll enbart skär
vor från ett dekorerat, sfäriskt hängkärl, ca 20 cm 
högt och med en mynningsdiameter på 8 cm. Kär
let hade horisontella linjer runt mynningen och på 
skuldran samt grupper av horisontella och vertikala 
linjer på övre delen av buken och på upphängnings- 
anordningen. Kärltypen verkar vara ovanlig, men 
paralleller har påträffats på boplatserna Onsvala 5:1 
och Svenstorp 2:1 i sydvästra Skåne (Larsson 1984, 
s. 103ff, I43ff). Kärlet kan möjligtvis dateras tillTN 
II och utgör spår efter den enda offerhandlingen som 
rumsligt och kronologiskt kan kopplas till en lång
hög på Almhov. Mönstret med fasadgroparnas upp
delning i par i långhög 1, 2 och 4 visar dock på en 
intressant aspekt vad gäller ritual. Ritual i sig själv 
handlar till stor del om att utföra och upprepa en 
handling med symbolisk innebörd för att skapa ord
ning och kontinuitet (se t.ex. definition av ritual i 
Nationalencyklopedin). De mindre paren gropar i 
långhög 2 och 4 var så grunda att någon stolpe av 
dignitet knappast kunnat stå upprätt i dem utan 
stöttning. Samma mönster uppträder i fasaden i lång
hög 1, men där är de mindre groparna så väl till
tagna att rejäla stolpar kunnat stå där utan problem. 
Långhög 1 uppfattas som den äldsta långhögen på 
området och har sålunda kunnat vara stilbildande. 
Kanske har handlingen att gräva två gropar vid en 
eventuell tillbyggnad av öständen varit viktigare än 
att placera stolpar där. Enligt detta resonemang skulle 
då de mindre groparna utifrån den handling som 
skapade dem ha samma symboliska och rituella värde 
som två stolpar, dvs. att de kan ha utgjort ett substi
tut för dessa.

Platsen

Att Almhov varit en speciell plats under första delen 
av neolitikum har redan konstaterats. De stora un
dersökta ytorna ger också en bättre möjlighet att för
stå och resonera kring långhögarnas och övriga 
gravars relation till varandra och till de tidigneoliti- 
ska groparna. De neolitiska lämningarna framträder 
genom våra undersökningar och anläggningsplaner 
som en frusen bild av en helhet som aldrig existerat. 
Långhögar och dösar har uppförts, kanske byggts till, 
förlorat i betydelse och förfallit i olika omgångar sam
tidigt som gropar har grävts, fyllts igen och glömts 
bort, och allt detta under en period av sannolikt mer 
än 1000 år. Det är sålunda nödvändigt att bryta upp 
denna kronologi i mindre beståndsdelar. Det ska til
läggas att någon finkronologi för de tidigneolitiska 
groparna i dagsläget inte har varit möjlig att göra.

Långhög 1 dateras tillTN I, sannolikt till dess senare 
del. Långhög 2 och 4 uppfattas också som tidigneo
litiska, förmodligen något yngre än långhög 1. Mel
lan långhög 1 och långhög 3 finns ett kronologiskt 
glapp på uppemot 500 år. Dösarna kan inte säkert 
dateras men tros ha uppförts under TN II—övergången 
MN A, med dös 1 som den äldre av de två. Det inne
bär att dösarna uppfördes under den tid som förflöt 
mellan att långhög 1 (2 och 4) och långhög 3 bygg
des. Sammanlagt sex gropar av drygt 90 stycken har 
14C-daterats, med resultat mellan 5065 ± 60 BP och 
4575 ± 55 BP. Detta innebär perioden 3950-3090 
BC, kalibrerat 1 sigma. Övriga gropar kan utifrån 
främst keramiken inordnas i denna kronologi, med 
undantag för att inga gropar innehållit keramik som 
säkert kan dateras till mellanneolitikum. Groparna 
uppfattas sålunda som tidigneolitiska, med tyngd
punkten påTN 1.1 figuren nedan redovisas de unge
färliga kronologiska relationerna mellan gravar och 
gropar på Almhov (fig. 9).

Groparna varierade i form och storlek men var i 
genomsnitt 2-3 m stora och 0,3-0,4 m djupa. Lager
bildningen varierade också stort, där vissa gropar 
hade ett enda lager och andra hade mellan fem och 
tio lager. Fynden i groparna bestod av keramik, flinta, 
djurben, bearbetad bergart samt en del brända sä
deskorn, dvs. tämligen normala fyndkombinationer 
i vad som ibland betecknas som ”fyndrika TN-gro- 
par” (se t.ex. Eriksson m. fl. 2000). En närmare ge
nomgång visade att keramiken, trattbägare, häng
kärl, skålar och lerskivor, till stor del motsvarar vad 
som i andra sammanhang tolkats som regelrätt bo
platskeramik, dvs. brukskeramik från vardagliga sam
manhang (Stilborg & Grönberg 2003). Flintan be
stod av redskap och större mängder rester efter red- 
skapstillverkning i form av avslag och kärnor. Som 
tidigare nämnts förefaller också en hel del yxor ha 
tillverkats på platsen, både med bifacial och fyrsidig 
metod. Djurbenen härstammar från nöt, svin, får/ 
get och kronhjort med tydlig dominans för nöt.

Groparna och deras innehåll är sålunda resulta
tet av ett otal handlingar med olika syften, och ett 
första intryck ger vid handen att de till övervägande 
del är spåren efter en återkommande bosättning på 
platsen. Dock påträffades groparna på en allt annat 
än ”vanlig” boplats, och det finns anledning att tolka 
dem ur ett mer rituellt perspektiv. En svårighet be
står i att särskilja deponeringar av vardaglig karaktär 
med motsvarande av rituell karaktär, ett för arkeolo
ger välkänt problem. Trattbägarkeramiken på Alm
hov saknar t.ex. den dekormässiga särprägel som

34



TN I TN II MN A MN B

långhög 1,14C ♦-----
långhög 1, yxor 
långhög 2, 4 
långhög 3,14C 
långhög 3, res.effekt 
dös 1 
dös 2

4000 f. Kr.
d------ L-

gropar, 14C •-------
gropar, fynd *-------
A19049 «-------
A25594 •-------
A6 •-----
A27048 «---------*
A1854 «--------- *
A11772 -----------

Figur 9. Kronologiska relationer mellan länghögar, dösar 
och tidigneolitiska gropar på Almhov. Anläggningsnummer 
för groparna framgår av den undre delen av figuren. 14 C- 
dateringar anges med kalibrerade 1 sigmavärden. Streckad 
linje och pil anger att dateringen är oklar och svår att av
gränsa.

♦
—•
--------- •

kännetecknar keramik från rituella sammanhang 
inom trattbägarkulturen, exempelvis de omsorgsfullt 
dekorerade och formmässigt utstuderade kärl som 
förekommer i samband med megalitgravar. Dock 
finns indikationer på att keramik deponerats i täm
ligen helt eller inte särskilt fragmenterat skick. Frag
menteringsgraden för keramik från kulturlager date
rade till tidigneolitikum varierar, exempelvis ca 3—4 
g/skärva (Rosberg & Sarnäs 1995, s. 14; s. 39; Rude- 
beck & Ödman 2000, s. 49ff) eller ca 6 g/skärva 
(Rudebeck & Ödman 2000, s. 69). Fragmente
ringsgraden för keramiken i groparna på Almhov va
rierade mellan ca 3 och 20 g/skärva med ett snitt på 
ca 9 g/skärva. Keramik som deponeras i gropar är 
mer skyddad än de skärvor som hamnar på marken, 
men en tolkning är att kärlen delvis kan ha satts ner 
hela i groparna och därefter gått sönder av årens och 
jordens tryck. Detta skulle kunna ha skett i samband 
med att mat, dryck eller något annat burits dit i kär
len för att offras framför fasaderna och att kärlen där
efter burits tillbaka och deponerats i gropar en bit 
därifrån. Materialet i sin helhet är motsägelsefullt 
och svårtolkat. Dock tyder mycket på att en stor del 
av groparna kan förklaras utifrån närvaron av de mo
numentala gravarna på platsen, med tillägget att

33i00 3000 2800

>

2500
—H

deponeringarna kan vara resultat av både rituella 
handlingar och avfallshantering.

I ljuset av den kontinuitet och upprepning som 
genomsyrar spåren efter gravar och gropar på plat
sen aktualiseras frågan hur de rumsligt relaterar till 
varandra och hur detta kan tolkas (fig. 10). Lång
högarna var högt belägna i omgivningen, runt 14 
m.ö.h, och placerade mer eller mindre i östvästlig 
riktning. Det är anmärkningsvärt att långhög 3, trots 
den betydligt senare dateringen, förefaller placerad i 
en lucka mellan långhög 1 och 4 med jämna avstånd 
till dessa. Det talar för att långhög 1 och 4 varit syn
liga, om än i förfallet tillstånd, samt betydelsebärande 
ännu vid den tidpunkt då långhög 3 uppfördes. En 
annan avlägsen möjlighet är att l4C-dateringen av 
skelettdelen från långhög 3 är felaktig och att lång
högen i själva verket uppförts i samband med övriga 
långhögar. Denna möjlighet får dock lämnas öppen 
i dagsläget. Dösarna uppvisar inte samma tydliga 
koppling till höj dläget eller till varandra då dös 1, 
förmodligen den äldre av dem, var belägen nere i 
sluttningen och dös 2 uppe på höjdsträckningen ca 
200 m åt sydväst. Dock var båda två belägna i kan
ten av tidigare våtmarker; dös 1 intill Hyllie mosse 
och dös 2 intill en mindre sänka uppe på höjden.
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Figur 10. Den centrala delen av området med långhögar, 
dösar och tidigneolitiska gropar (markerade med punkter). 
Gropen med det dekorerade hängkärlet, A38503, markeras 
med ett kryss. Alla gropar som ligger tätt intill varandra 
uppfattas inte som sk. tvillinggropar. För en mer detaljerad 
bild, se figur 3 ovan.

Den skillnad i konstruktion som dösgrunderna an
tyder sinsemellan förefaller symptomatisk också för 
deras åtskilda placering i landskapet, dvs. att de kon
struerats utifrån olika traditioner och förmodligen 
vid två kronologiskt skilda tillfällen. Likheten i de 
synliga spåren efter långhögarna och deras rumsliga 
samhörighet blir än mer uppenbar i relation till dösar- 
na. Det förefaller dock vara ett konservativt drag hos 
långhögar att just fasadkonstruktionerna är likartade, 
trots skiftande dateringar (fig. 11).

Groparna påträffades uppe på höjdsträckningen 
och ner längs den östra sluttningen. De täcker en 
till synes oval yta med utsträckningen 200 x 240 m, 
som helhet förskjuten något norrut i relation till

långhögarna (fig. 10). Till att börja med kan man 
konstatera att gravar och gropar i princip helt har 
undvikit varandra. Det enda undantaget är en grop, 
A20193, belägen i den tänkta södra kanten av lång
hög 3. Gropen innehöll keramik som kan dateras 
till senare delen av tidigneolitikum, dvs. äldre än 14C- 
dateringen från långhög 3 och alltså inte kopplad 
till denna. Kärlen kan ha deponerats i helt skick, 
vilket skulle kunna avspegla en rituell handling kopp
lad till exempelvis långhög 1 eller 4. Detta ömsesi
diga hänsynstagande är intressant med tanke på att 
groparna bör ha fyllts igen tämligen omgående och 
därmed inte utgjort något synligt hinder för anlägg
andet av ett gravmonument.
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Almhov

Danmark och Skåne

10m

Figur 11. En schematisk översikt över den rumsliga relationen 
mellan fasadkonstruktion och gravar. Överst de fyra långhögarna 
på Almhov med fasaderna till höger och gravarna till vänster. Ne
derst motsvarande bildfór 18 andra långhögarfrån Danmark och 
Skåne (nedre delen efter Rude beck 2002, s. 132).

Ett annat mönster är de ytor som med viss förskjut
ning framför varje fasad saknar gropar. Detta ger en 
fingervisning om hur området kan ha uppfattats och 
utnyttjats i samband med aktiviteter kring gravarna, 
dvs. handlingar som i övrigt lämnat få synliga spår. 
De till synes tomma ytorna omfattar ca 40-50 m i 
högarnas förlängning österut och 20-30 m söder eller 
norr därom. Dock har dessa delar av området knap
past varit ”tomma” i ordets rätta bemärkelse, något 
som bl.a. den omfattande matjordsarkeologiska in
satsen som gjordes vid undersökningen visade. Över 
höjdsträckningen lades ett rutnät av m2-stora rutor 
med jämna mellanrum, ca 10 m. Matjorden från 
rutorna vattensållades och all bearbetad flinta togs 
tillvara. Den bearbetade flintan, av samma karaktär 
som flintan i groparna, var tämligen jämnt spridd 
över hela området, dvs även över de ytor där gropar 
saknas. Det verkar alltså inte ha funnits några be
gränsningar för tillträde till dessa ytor vad gäller ak
tiviteter som genererat flintan. Däremot har det up
penbarligen inte varit lämpligt att gräva gropar just 
här, vilket kan förklaras av att området framför fasa
derna varit avsett för samlingar och handlingar kring 
fasaderna i samband med besök på platsen.

Lämningarna på Almhov ger många möjligheter 
till övergripande tolkningar kring de monumentala 
gravarnas betydelse, relation till groparna och till de 
handlingar och värderingar som resulterat i det

arkeologiska källmaterialet. Till att börja med fram
står gravarna och groparna som integrerade såtill
vida att de tydligt relaterar till varandra rumsligt och 
kronologiskt. Vissa gropar har tillkommit innan den 
första långhögen byggdes, som ett konsekvens av 
människors vistelse på platsen under neolitikums 
första århundraden. Dessa vistelser kan ha varit till
fälliga eller säsongsmässiga. Senare har man haft an
ledning att uppföra långhögar, vilket bör ha föränd
rat platsens status och betydelse. Dock behöver inte 
tillvaron ha blivit mer permanent lokaliserad till plat
sen, utan människorna kan ha återkommit vid ett 
antal tillfällen och lämnat efter sig spår som anty
der både rituella och vardagsrelaterade handlingar. 
Gravarnas betydelse kan alltså ha skiftat över tid, 
där initialfasen med själva konstruerandet och den 
första begravningen gradvis har ersatts av en allt
mer förfallen hög och myter kring vem som begravts 
och varför. Behovet av att manifestera en speciell 
individ eller släkt har därefter uppstått igen i och 
med anläggandet av ytterligare monumentala gra
var vid senare tidpunkter. Almhov kan sålunda upp
fattas som en plats med inledningsvis olika bosätt- 
ningsfaser under början av tidigneolitikum, däref
ter en integrerad gravplats och bosättning utan tyd
liga rumsliga gränsdragningar mellan levande och 
döda, men dock med ”hänsynstagande” mellan gra
var och gropar.
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Hur kan man förklara de upprepade vistelserna på 
platsen och den kontinuitet i tradition som läm
ningarna visar i ett vidare perspektiv? Groparna har 
tillkommit under en period av mellan 500 och 700 
år, vilket enligt en modell med i snitt 4 generationer 
per århundrade omspänner en tidsrymd av 20-28 
generationer människor (VP, s. 38), vilket motsva
rar från idag och bakåt till 1300— 1500-talen. 
Huvuddelen av gravarna är svårare att avgränsa kro
nologiskt, men kan sannolikt inrymmas inom en pe
riod av ca 400 år, vilket innebär upp till 16 genera
tioner. Där tillkommer också långhög 3 i ett, för
modligen, senare skede. En inte särskilt kontrover
siell förklaring är att Almhov utgjorde en fast punkt 
i tillvaron för människor vars livsföring vid denna 
tidpunkt fortfarande var tämligen rörlig. Kanske har 
man mötts här i större eller mindre sammanslut
ningar av social karaktär och avhandlat sådant som 
rört fler personer än den mindre gruppen. Alltefter
som gravarna har uppförts har platsen och samman
slutningarna givits en större innebörd genom begrav
ningar och handlingar kring dessa. Kontinuiteten 
skulle också kunna förklaras genom att de monu
mentala gravarna utgjort en plats för vördnad och 
minnen av sedan länge avlidna och mer eller mindre 
mytiska förfäder. Kanske har gravarna blivit symbo
ler för gemensamma värden och en förlängd garanti 
för en rådande samhällsform (Larsson 1997), kon
stituerad genom de gemensamma anfäder som en 
gång begravdes där. Som noterats i många andra sam
manhang motsvarar knappast de fåtaliga gravarna det 
antal människor som rimligtvis dött under den pe
riod som gravarna uppfördes. Lars Larsson argumen
terar för att uppförandet av monumentala gravar till 
viss del ersatt den muntliga tradition som varit gäl
lande under mesolitisk tid (Larsson 1997, s. 424). Å 
andra sidan finns argument för att de monumentala 
gravarna bibehåller eller förstärker just denna tradi
tion. På något sätt måste uppfattningen om dessa 
gravars och platsens betydelse föras från generation 
till generation inom lokalsamfundet, vilket här har 
skett under mycket lång tid. Även om groparna på 
Almhov ger ett storskaligt intryck far man inte glöm
ma att antalet gropar enligt en grov uppskattning 
uppgår till i genomsnitt 4—5 stycken per generation 
under den tid som gravarna omfattar. Hur har tradi
tionen förts vidare mellan dessa besök på platsen om 
det gått tre, fem eller tio år mellan vistelserna där? 
Detta är en intressant fråga som här endast berörts 
översiktligt och naturligtvis behöver diskuteras vi
dare. Att traditionen varit stark vad gäller platsen är 
dock tydligt.

Ett unikum?
I inledningen ställdes frågan om gravarna, groparna 
och platsen Almhov är att betrakta som ett unikum 
i Sydskandinavien. Anledningen var det omfattande 
och unika intryck som dessa lämningar gav och som 
kan ge anledning att tolka platsen som en form av 
regional centralplats under tidigneolitikum. I Skåne 
finns hittills bara en plats förutom Almhov med lång
högar och större avbanade ytor runtom, nämligen 
Kristineberg (se Rudebeck 2002, tab. 7.11 och där 
anförd litteratur). Undersökningar av övriga platser 
med långhögar har antingen fokuserat i stort sett en
bart på objektet, såsom Jättegraven, Ornakulla, 
Skogsdala och Krångeltofta, eller så har en mer be
gränsad yta banats av runtom, som i Losie 9B och 
Käglinge. I de sistnämnda fallen finns inga indika
tioner på att gropar eller andra monumentala gravar 
funnits i den omfattning som är fallet med Almhov. 
Detta gäller också Kristineberg, som trots en eller 
eventuellt två långhögar inte uppfattas som en plats 
med liknande funktion och kontinuitet under tidig
neolitikum som Almhov. En jämförelse kan göras 
med Barkær på Jylland och Lindebjerg på Själland, 
två välkända platser med undersökta långhögar. På 
Barkær dokumenterades spåren efter två parallella 
högar, knappt 90 m långa, belägna på en sandig kulle 
(Liversage 1992). Den öppna ytan begränsades i prin
cip av högarnas ytterkanter och inga gropar påträffa
des inom den undersökta ytan. Vid Lindebjerg, också 
det en sandig platå, dokumenterades vid olika tid
punkter en långhög, en möjlig långhög/-dös och en 
dös inom ett avstånd av 140 m (Liversage 1981). 
Ytterligare megalitgravar finns inom några hundra 
meters radie. Undersökningarna var här inriktade på 
själva objekten. På båda platserna förekom trattbägar- 
keramik och bearbetad flinta av boplatskaraktär som 
antas komma från tidigare och senare bosättningar 
på kullen. Däremot förekom inga gropar av den typ 
och omfattning som funnits på Almhov.

Om man betänker att platsen Almhov och dess 
lämningar är resultatet av ett behov hos det tidigneo- 
litiska lokalsamfundet, t.ex. av att ha en fast plats i 
tillvaron i kombination med att kunna vörda döda 
anfäder, är det rimligt att anta att liknande platser fun
nits på andra håll. Andra platser kan ha haft en lik
nande funktion, men ingen har hittills kunnat upp
visa den unika kombination av monumentala gravar 
och gropar av motsvarande omfattning på en och 
samma plats. Det unika för Almhovs del består av 
den helhetsbild som vi har kunnat få genom att un
dersöka stora ytor. Som en illustration av resonemanget
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hänvisas till översiktskartorna över gravar och gropar 
på Almhov, figur 3 och 10 ovan. Om långhögarna 
och dösarna enbart undersökts som objekt med ett 
fatal meter med öppna ytor runtom hade inte många 
av groparna upptäckts. Att undersöka stora ytor är 
naturligtvis inte alltid möjligt ens inom uppdrag- 
sarkeologin, men värdet av att kunna göra det fram
går med all önskvärd tydlighet i fallet Almhov.

Kommentar: Det har i dagsläget ej varit möjligt att inom 
Citytunnelprojektets ramar skapa en finkronologi av de tidig- 
neolitiska groparna som undersöktes på delområde 1 och 
Bunkeflostrand 3:1. Dock har en stor mängd makrofossil- 
prover tagits från groparna vilka efter flotering resulterat i 
fr.a. brända sädeskorn. Det finns sålunda dateringsbart ma
terial från groparna vilket tillsammans med övrigt fyndma
terial kan utgöra underlag fór framtida analyser och krono
logier.
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Huvudsyftet med den här artikeln är att lyfta fram 
den ofta nära anknytningen mellan de områden på 
gropkeramiska boplatser som har använts för boende 
och de som har använts för rituella aktiviteter och 
begravningar, och dessutom att diskutera hur detta 
påverkar vår syn på människornas livshållning och 
tankesätt. Flera av de undersökningar som har gjorts 
på gropkeramiska boplatser under de senaste ca 10— 
15 åren har visat att det i de flesta fall finns relativt 
stora mängder brända människoben i kulturlagren, 
samtidigt som det finns anläggningar och konstruk
tioner som kan ges en rituell tolkning parallellt med 
olika typer av gravar. Ett intressant inslag är också de 
byggnader som har hittats på flera gropkeramiska bop
latser och gravplatser, som har tolkats som kult-, 
dekarnations- eller dödshus (Artursson 1996a, s. 352ff; 
Björck 2003, s. 30ff). Det finns även exempel på lik
nande konstruktioner från tidigare undersökningar, 
t.ex. vid Fagervik, Krokeks sn, Östergötland, där man 
har hittat en hyddkonstruktion med gravar nedgrävda 
under golvnivån (Bagge 1938; Gill 2003, s. 131 f). 
Något som också har uppmärksammats är förekom
sten av ensamliggande, stora och djupa stolphål som i 
vissa fall kan tolkas som lämningar efter resta stolpar 
eller s.k. ”totempålar”. I vissa fall har det framkom
mit brända människo- och djurben i dessa stolphål, 
vilket kan tolkas som rituella nedläggningar eller of
fer (se bl.a. Artursson 1996a, s. 359).

Något som verkar vara mycket tydligt på de grop
keramiska boplatserna och gravplatserna är den nära 
kopplingen mellan djur och människor i rituella kon
struktioner och i gravar. Den gropkeramiska kultu
ren tycks ha haft en gravläggningssed som i mycket 
har liknat den mesolitiska, där bl.a. hunden har haft 
en stark ställning och i vissa fall till och med gravlagts 
i egna gravar med gravgåvor (Larsson 1984; 1988a, s. 
I47ff; Wyszomirska 1984, s. 131 ff; Kannegaard Niel
sen & Brinch Petersen 1993; Jensen 2001, s. 22Iff; 
Nordquist 2001, s. 105ff; Karsten & Knarrström 
2003, s. 209f). I vissa fall kan man också se att kon
struktioner som med stor sannolikhet kan antas ha 
haft en rituell funktion innehåller relativt stora mäng
der ben av enbart en viss djurart, som t.ex. de s.k. 
sälaltarna vid Ajvide på Gotland (Österholm 2002) 
och vid Jettböle på Åland (Stenbäck 2003, s. 20Iff), 
samt den s.k. bäverhyddan på Brännpussen, Tensta 
sn, Uppland (Nilsson red. 2006).

Också delar av fyndmaterialet, som t.ex. de s.k. 
lerfigurinerna samt andra föremål som avbildar män
niskor eller djur, visar att det har funnits föreställ
ningar om någon form av nära kontakt mellan dem 
inom den gropkeramiska kulturen (Wyszomirska 
1984, s. 197ff). Kanske kan man tänka sig att man

har haft en animistisk världsåskådning, som också 
har innefattat totemliknande föreställningar som reg
lerat förhållandena mellan människorna och vissa 
djurarter. Eventuellt kan man också tänka sig att man 
har sysslat med schamanism och dessutom någon 
form av sympatetisk jaktmagi, där bl.a. lerfigurinerna 
som avbildar människor och djur har använts i ma
giska ritualer för att få makt över andra individer 
eller för att få god jaktlycka (Werbart 1999; Björck 
2003, s. 36ff; Gill 2003, s. I48ff).

De gropkeramiska gravarna hittas både på bop
latser och på speciella gravplatser. I flera fall kan man 
se att vissa områden har haft båda funktionerna, men 
under olika tidsperioder (se bl.a. Burenhult 2002). 
Man har alltså anlagt gravfält i områden som tidi
gare har använts som boplatser och vice versa. Det 
är dessutom vanligt att man har anlagt gravar på 
boplatser medan de ännu har varit bebodda, och 
detta visar tydligt att man inte har varit rädd för att 
ha de döda nära de levandes sfär (se bl.a. Artursson 
1996a, s. 352ff; Björck 2003, s. 30ff; jfr. Knutsson 
1995, s. 66f). Något som också uppmärksammats 
under senare tid är den relativt stora variationen i 
hur gravläggningarna har skett mellan olika platser 
och över tiden (Hallin-Lawergren 2002). Grav- 
läggningsseden tycks alltså inte ha varit tydligt forma- 
liserad eller strukturerad, något som ytterligare visar 
på likheterna med förhållandena under mesolitikum. 
I vissa fall kan man dessutom se en mer eller mindre 
tydlig skillnad mellan de äldre och yngre gropkerami
ska boplatserna och gravplatserna. På de som kan 
dateras till TN I—II och MN A, ca 3600—2800 BC, 
tycks man huvudsakligen ha använt sig av skelett
gravskick. Under den senare delen av den grop
keramiska kulturens existens, ca 2800—2300 BC, 
verkar det successivt ha skett en allt tydligare diver- 
sifiering av hur man har behandlat de döda och hur 
de har gravlagts. Förekomsten av brandgravar och 
byggnader av olika slag på vissa boplatser och grav
platser visar på denna komplexitet. Byggnaderna har 
förmodligen fungerat som kult-, dekarnations- och 
dödshus, och intressant nog har vissa av dem relativt 
stora likheter med de rituella byggnader som kan 
knytas till stridsyxekulturen, vilket kan tyda på ett 
ökat utbyte av idéer och materiell kultur under slu
tet av MN B. Ett bra exempel på en sådan parallell 
utveckling finns i östra Mellansverige, där man på 
den gropkeramiska boplatsen vid Bollbacken i 
Tortuna sn, Västmanland (Artursson 1996a, s. 
360ff), har undersökt ett dödshus som har relativt 
stora likheter med ett samtida dödshus från Gläntan, 
Turinge sn, Södermanland, vilket kan knytas till 
stridsyxekulturen (Lindström 2000; denna volym).
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Den gropkeramiska kulturen 
— en liten exposé

Den gropkeramiska kulturen kan sägas ha existerat 
under en tidsperiod som åtminstone sträcker sig från 
ca 3600 BC till 2300 BC, i varje fall om man utgår 
från materialet från östra Mellansverige och södra 
Norrland (för diskussion se bl.a. Artursson 1996a, 
s. 373ff; Artursson m. fl. 2003, s. 137ff; Edenmo m. 
fl. 1997, s. 182ff; Segerberg 1999, s. 127ff; Björk 
1997; 1999; 2003, s. 24ff). Kulturen kan karakteri
seras som en mer eller mindre väl sammanhållen 
grupp av kustbundna jägare-samlaresamhällen som 
specialiserat sig på framförallt havsjakt på säl samt 
annan jakt och fiske i olika biotoper. Det finns emel
lertid vissa inslag i materialen som antyder att man i 
en del områden också har haft en mindre mängd 
domesticerade grisar och även får/get samt eventu
ellt nötboskap, som t. ex. vid Alvastra i Östergötland 
(Malmer 2002, s. 103ff) och på Gotland (se bl.a. 
Österholm 1999a-b). Man tycks dessutom i vissa 
fall ha haft tillgång till odlad säd. I många fall kan 
det förmodligen handla om att man bytt till sig kött
produkter från domesticerade djur och odlade väx
ter från andra, mer tydligt neolitiserade grupper som 
levt i samma områden, men det kan inte uteslutas 
att man också har haft ett eget, mer begränsat neo- 
litiskt inslag i ekonomin.

Den gropkeramiska kulturen kan alltså generellt 
sett karakteriseras som kustbunden eller knuten till 
stora sjöar och vattendrag i inlandet. Den ingår i en 
större, övergripande grupp av liknande samhällen 
som levt på samma sätt i norra Europa, huvudsakli
gen runt Östersjöns, Kattegatts och Skageracks strän
der, men även i inlandslägen vid större sjöar och vat
tendrag (Wyszomirska 1984; Edenmo m. fl. 1997; 
Werbart 1999; Björck 1999; 2003, s. 36ff). Diskus
sionen kring hur dessa grupper egentligen skall be
traktas och tolkas utifrån deras levnadssätt och kul
turella samt etniska identitet har diskuterats under 
lång tid. Speciellt har deras förhållande till mer tyd
ligt neolitiserade kulturgrupper i samma områden 
behandlats utförligt (för moderna översikter se bl.a. 
Edenmo m.fl. 1997; Burenhult red. 1999; Jensen 
2001; Malmer 2002; Artursson m. fl. 2003, s. 137ff)- 
I synnerhet har diskussionen i Skandinavien kretsat 
kring dels förhållandet mellan den gropkeramiska 
kulturen och trattbägarkulturen under tidsperioden
TN I-II - MN A, ca 3600-2800 BC, dels förhål
landet mellan den gropkeramiska kulturen och 
stridsyxekulturen under MN B, ca 2800-2300 BC. 
Vi skall inte gå in närmare på den omfattande dis
kussionen här, men så mycket kan sägas att det finns

mycket delade meningar om vad dessa olika materi
ella kulturer egentligen representerar, både i etniskt, 
kulturellt och ekonomiskt hänseende.

Debatten om förhållandena i östra Mellansverige 
under MN B följer i stort sett två huvudlinjer; dels 
att olikheterna i materiell kultur på samtida boplat
ser och gravplatser representerar olika samtida et
niska och kulturella grupper med skilda försörjnings- 
och levnadssätt (se bl.a. Apel m. fl. 1995; Hallgren 
1996; 1997; Larsson 2003a), dels att de egentligen 
representerar samma etniska och kulturella grupp, 
men att de skilda materiella uttrycken är utslag av 
att man har sysslat med varierande ekonomiska, so
ciala och rituella aktiviteter i olika lägen i landska
pet (se bl.a. Carlsson 1998; Gill 2003). Mellan dessa 
mer renodlade, alternativa tolkningsmodeller finns 
det ett otal varianter, där inslaget av påverkan på ut
vecklingen i östra Mellansverige utifrån varierar i 
omfattning. Så finns det exempel på tolkningar där 
man använder sig av en omfattande invandring som 
förklaring till utvecklingen, men också tolkningar 
där man laborerar med mer eller mindre omfattande 
yttre påverkan genom omfattande nätverk, där lång
väga kontakter och giftermålsallianser spelat en vik
tig roll (se bl.a. Lindström 2003; denna volym).

Frågan om hur den etniska och kulturella struk
turen har sett ut i området under MN B är således 
mycket komplex och utrymmet här tillåter endast 
en ytlig behandling, men enligt min mening visar 
skillnader i bl.a. materiell kultur, ekonomiska och 
rituella aktiviteter samt val av boplatslägen och va
riationer i boplatsstrukturen, att det verkligen har 
handlat om olika kulturella och eventuellt också olika 
etniska grupper som levt parallellt med varandra i 
samma områden (Artursson 1996a, s. 366ff). Hur 
denna struktur har uppstått är däremot svårare att 
uttala sig om. Ett intressant tolkningsforslag har 
under senare tid presenterats av Jonathan Lindström 
(2003; denna volym), där han utgår ifrån att det har 
handlat om en intern utveckling, där vissa regionala 
grupper inom den gropkeramiska kulturen succes
sivt har förändrat sin sociala struktur och sin ekono
miska inriktning. Genom olika typer av långväga 
kontakter med andra grupper i Östersjöområdet har 
man tagit till sig en ny materiell kultur, samtidigt 
som man har förändrat sitt levnadssätt, så att jord
bruk och husdjurshållning har kommit att spela en 
större roll. Man har dessutom förändrat sin organi
sation och närvaro i landskapet; basboplatserna har 
utgjorts av ensamliggande gårdar där enstaka famil
jer har tillbringat större delen av året, och de har 
kompletterats med mindre, specialiserade boplatser 
för jakt, fiske och insamling. Dessutom har man haft
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speciella platser där större, regionala grupper av män
niskor har samlats regelbundet för att utföra sociala 
och rituella aktiviteter. Intressant nog kan denna 
modell över samhällsstrukturens utseende jämföras 
med Fredrik Hallgrens försök att beskriva 
stridsyxekulturens sociala och ekonomiska organi
sation i östra Mellansverige (Hallgren 1996; 1997; 
2000). Fredrik Hallgren ansluter sig dock till en mer 
traditionell förklaring av stridsyxekulturen uppträ
dande i området; han anser att det har rört sig om 
en mer eller mindre omfattande invandring, där mer 
inlandspräglade områden som inte tagits i anspråk 
av den gropkeramiska kulturen snabbt har exploate
rats av den nya gruppen människor. Detta är en hy
potes som även jag tidigare har diskuterat och an
slutit mig till (Artursson 1996a, s. 366ff).

Att det verkligen kan röra sig om två grupper med 
olika etnisk och geografisk bakgrund skulle kunna 
stödjas bl.a. av teorier om ett ursprung för den grop
keramiska kulturen i norra Skandinavien. Enligt 
Niclas Björck (1999) kan man utifrån placeringen 
av ett antal mycket tidiga gropkeramiska boplatser 
längs med norrlandskusten, vilka kan dateras till in
ledningen av tidigneolitikum ca 3900-3800 BC, 
anta att den här gruppens ursprung finns att söka i 
en nordlig miljö. Han anser att den kamkeramiska 
kulturen på nuvarande finskt område har påverkat 
ett antal mesolitiska grupper längs med den svenska 
norrlandskusten, vilket successivt har omvandlat dem 
till det vi idag kallar gropkeramisk kultur. Denna 
grupp har sedan efter hand spridit sig söderut och 
etablerat sig i det mellersta och södra östersjöområdet. 
Denna teori far ytterligare stöd av osteologiska stu
dier av gropkeramiskt skelettmaterial från Gotland 
som utförts av Torbjörn Ahlström (1997a-b). Han 
anser att det finns vissa drag i skelettmaterialet som 
visar att det har rört sig om en tydligt köldanpassad 
grupp som levt på Gotland, och denna anpassning 
kan inte ha skett här utan måste ha ägt rum under 
arktiska eller subarktiska förhållanden någonstans i 
norra Skandinavien, förslagsvis någonstans längs med 
kusten vid Norra Ishavet, eftersom det handlar om 
en evolutionär process som tar tusentals år. Detta 
visar enligt Ahlström att den gropkeramiska kultu
ren verkligen har haft ett annat etniskt och geogra
fiskt ursprung än trattbägarkulturen och stridsyxe- 
kulturen. Att sedan de olika grupperna har påverkat 
varandra kulturellt när de levt tillsammans i samma 
områden under lång tid måste betraktas som själv
klart. Utbyte av materiell kultur och sociala kontak
ter som t.ex. giftermål över de etniska och kulturella 
gränserna har med tiden förändrat de olika materiella

uttrycken och i vissa fall lett till en sammansmält
ning, en s.k. ackulturationsprocess (se bl.a. Welin- 
der 1978 för diskussion).

Om man utgår från att det verkligen har existe
rat två skilda etniska och kulturella grupper i östra 
Mellansverige under MN B, så kan man genom vissa 
gemensamma uttryck i den materiella kulturen in
tressant nog urskilja en tydlig påverkan och ett kul
turellt utbyte mellan dem under den senare delen av 
tidsperioden, ca 2600-2300 BC. Lämningarna från 
den gropkeramiska boplatsen vid Bollbacken, 
Tortuna sn i Västmanland skulle enligt min mening 
mycket väl kunna ses som tydliga tecken på att en 
ackulturationsprocess mellan de två grupperna har 
inletts i östra Mellansverige under tidsperioden 
(Artursson 1996a, s. 377ff; jfr. diskussion hos Welin- 
der 1978). Bl.a. visar hyddornas utformning, grav
skicket med dödshus och brandgravar samt den s.k. 
tredjegruppen-keramiken att den gropkeramiska 
kulturen har påverkats av idéer som kan antas ha 
funnits inom stridsyxekulturen i området (se bl.a. 
Larsson 2003a; Graner & Larsson 2004). Dödshuset 
med brandgravar vid Gläntan, Turinge sn i Söder
manland, som kan knytas till den sena stridsyxe
kulturen, visar tydliga likheter med dödshuset på 
Bollbacken och de måste enligt min mening ses som 
delar av samma idékomplex (Lindström 2000, denna 
volym; se också diskussion hos Larsson 2003b). Fö
rekomsten av stridsyxekeramik och ett stridsyxe- 
fragment på Bollbacken visar dessutom förmodligen 
på en direkt kontakt mellan de båda grupperna. Kan
ske visar stridsyxekeramiken och tredjegruppen- 
keramiken på Bollbacken att man har ingått gifter
mål eller andra former av allianser mellan grupperna. 
Tredjegruppen-keramiken skulle då kunna vara ett 
tecken på att en sammansmältning mellan de två 
grupperna hade påbörjats i slutet av MN B (Arturs
son 1996a, s. 366ff; Larsson 2003b, s.l42ff).

Den gropkeramiska kulturens 
rituella liv och gravskick

Under de senaste ca 10-15 åren har en rad gropkerami
ska boplatser undersökts mer eller mindre totalt. Som 
exempel på välundersökta boplatser kan nämnas Boll
backen i Västmanland (Artursson 1996a), Fräken- 
rönningen i Gästrikland (Björck 1998), Vedmora i 
Hälsingland (Björck & Björck 1999), samt Högmos
sen (Björck m. fl. 2005, s. 17ff) och Brännpussen i 
Uppland (Nilsson red. 2006). Detta har givit oss en 
god insikt i hur boplatserna har varit uppbyggda och
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Åloppe-NorrskogFräkenrönningen skede 1 Fagervik Lavamäki Vendel 1:1

Fågelbacken Bollbacken Fräkenrönningen skede 2 Vedmora

House

Ritual house

Concentration of fire-cracked stone

Central area with hearth

Figur 1. En tolkning av hur den rumsliga organisationen på ett antal tidig- och mellanneolitiska 
boplatser har sett ut. Från Björck 2003, s. 31, fig. 5.

organiserade. Utifrån både gamla och nya undersök
ningar har man kunnat se att det har funnits en tyd
lig närhet mellan profana och rituella strukturer på 
de gropkeramiska boplatserna (Björck 2003, s. 30ff). 
Man har också kunnat identifiera speciella byggna
der som kan ha fungerat som kult-, dekarnations- 
eller dödshus (fig. 1).

Bollbacken kan ses som en form av prototyp för 
hur en sen gropkeramisk basboplats i östra Mellan
sverige har varit organiserad (Artursson 1996a, s. 
313ff). Jämförelser med två andra välundersökta 
gropkeramiska boplatser från södra Norrland, Frä
kenrönningen (Björck 1998) och Vedmora (Björck 
& Björck 1999), visar att det finns stora likheter i 
hur man rumsligt har organiserat kustbundna bop
latser över stora områden (Björck 2003, s. 31, fig. 
5). Trots ett visst avstånd i tid och rum mellan Boll
backen och de två norrländska boplatserna har up
penbara paralleller kunnat konstateras vad det gäller 
t.ex. boningsytans organisation, avfallshantering och 
inslaget av rituella strukturer på boplatserna. Boll
backen kan med stor sannolikhet placeras i tids
intervallet 2580—2450 BC (cal. 2 sigma) utifrån re
sultaten från en s.k. kombinerad analys av 14C- 
dateringarna, medan Fräkenrönningen har I4C-da- 
terats till tidsintervallet 2900—2700 BC (Björck 
1998, s. 61 f) och Vedmora till 2900—2400 BC 
(Björck & Björck 1999, s. 4lf), vilket innebär att 
de troligen tillhör en något tidigare fas.

Om man gör en generell överblick av det material 
som finns från gropkeramiska boplatser och grav
platser, så är det slående att se hur rikhaltigt och va
rierat materialet är. Detta gäller inte minst de an
läggningar och konstruktioner som kan ges en ritu
ell tolkning. Dessutom kan man nu säga att uppfatt
ningen att gropkeramiska begravningar endast skulle 
bestå av relativt okomplicerade skelettgravar utan 
yttre markeringar, s.k. flatmarksgravar, har visat sig 
vara felaktig. Istället kan man se en relativt stor va
riation i gravläggningsseden, med allt från enkla gro
par i marken utan någon synlig yttre markering till 
begravningar i förmodade boningshyddor eller i spe
ciella dödshus (Bagge 1938; Artursson 1996a, s. 
355ff). Detta påpekades också mycket riktigt tidigt 
av bl.a. Bożena Wyszomirska (1984) och Göran 
Burenhult (1991). Senare undersökningar har dess
utom visat att man tycks ha använt sig av skelett
gravskick och brandgravskick parallellt, i varje fall 
under den senare delen av mellanneolitikum (Arturs
son 1996a, s. 352ff). Dock har det under hela tids
perioden funnits en tydlig tyngdpunkt på skelett
gravskicket.

Den bild vi nu har visar således att det inte funnits 
en formaliserad och fast strukturerad syn på hur olika 
rituella anläggningar och konstruktioner samt gravar 
skulle se ut. Däremot tycks det ha funnits ett antal 
företeelser på de gropkeramiska boplatserna och grav
platserna som kan ses som typiska eller som etniska
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och kulturella markörer för gruppen (a.a., s. 355). 
Till att börja med kan det nämnas att det både på 
boplatser och speciella gravplatser har funnits 
stolphål, härdar, kokgropar och avfallsgropar i nära 
anslutning till gravarna (se bl.a. Janzon 1974, s. 31 ff; 
Burenhult 1986, s. 64ff; 2002; Artursson 1996a, s. 
355ff). Detta är i och för sig naturligt på gravplatser 
där samma yta tidigare eller senare har använts som 
boplats, men anläggningarna finns också i närheten 
av gravar som har anlagts på speciella ytor på bo
platser som fortfarande varit i bruk. Detta visar en
ligt min mening att anläggningarna verkligen har haft 
en direkt anknytning till gravarna, och att de har 
anlagts i samband med ceremonier och ritualer 
knutna till begravningarna.

Inom den gropkeramiska kulturen har man såle
des placerat gravar både på speciella gravplatser och 
på boplatserna. Vissa gravplatser har använts under 
lång tid och omfattar ett stort antal gravar. Var och 
hur man har begravt sina anhöriga tycks ha varierat 
mycket även inom mycket små geografiska områden, 
varför man kan anta att begravningssederna har haft 
en tydlig individuell och relativt ostrukturerad prä
gel. Det tycks emellertid ha funnits vissa huvudteman 
som man använt som utgångspunkt när man har an
lagt gravarna. Utifrån dessa huvudteman har sedan 
varje gravläggning varierats efter den dödes person
liga identitet och sociala position, något som visar att 
det funnits utrymme för egna preferenser och tolk
ningar när anförvanterna skulle läggas till den sista 
vilan. På så sätt har den gropkeramiska gravläggnings- 
seden likheter med den vi kan se bland jägare-samlare- 
grupper under mesolitikum i Skandinavien.

Som vi har sett tidigare finns det ytterligare drag 
som gör att den gropkeramiska kulturens rituella liv 
och gravläggningsseder kan liknas vid de mesolitiska. 
Förekomsten av djurbegravningar på gropkeramiska 
boplatser och gravplatser har slående likheter med 
vad vi kan hitta under mesolitikum. I de allra flesta 
fallen rör det sig om hundgravar. På de mesolitiska 
boplatserna och gravplatserna vid t.ex. Skateholm i 
Skåne är hundbegravningar inte ovanliga (Larsson 
1984; 1988a, s. I47ff; 1989), men de finns även på 
andra platser i södra Skandinavien och i övriga Eu
ropa (för en översikt se bl.a. Kannegaard Nielsen & 
Brinch Petersen 1993; Nordquist 2001, s. 105ff; 
Karsten & Knarrström2003, s. 209f). Ofta kan man 
se att människo- och hundgravarna ligger blandade 
med varandra. Det är dessutom vanligt att det finns 
delar av människor och hundar i anläggningar och i 
kulturlager på boplatserna (se bl.a. Gill 2003, s. 152ff). 
Så har man t.ex. vid den gropkeramiska boplatsen vid

Korsnäs, Grödinge sn i Södermanland, hittat spridda 
ben av människa och hund över hela ytan. Dess
utom hittade man i en grop ett hundkranium utan 
underkäke tillsammans med en underkäke från män
niska, samt en krummejsel i grönsten (Olsson m. fl. 
1994, s. 20ff; Olsson 1996, s. 45). I den ena ögon
hålan på hundkraniet hittades intressant nog en ler- 
pärla, varför det mycket väl kan handla om antingen 
en grav eller en offergrop, där man på ett tankeväck
ande sätt ville markera det nära förhållandet mellan 
människa och hund.

Förekomsten av spridda människoben över hela 
boplatsytorna kan faktiskt anses vara typiskt för både 
mesolitiska och gropkeramiska miljöer i Skandina
vien (se bl.a. Wyszomirska 1984, s. I69ff; Karsten 
& Knarrström 2003, s. 209f). De spridda människo
benen i kulturlager och i anläggningar samt kon
struktioner på boplatserna skall kanske ses som spår 
efter hela begravningsprocessen, som i många fall 
tycks ha varit komplex och utdragen både i tid och 
rum. Niklas Stenbäck (2003, s. 202f) vill se fenome
net som ett tecken på att hela boplatserna har setts 
som bostäder för både levande och döda, dit man 
återvänt med jämna mellanrum under årets skiftande 
aktiviteter. Boplatserna har genom denna dubbla 
identitet blivit platser med många minnen och 
många funktioner. Förekomsten av de spridda män
niskobenen, ibland svedda eller brända och ibland 
med spår efter snittning och styckning, ger oss flera 
ingångar till en värld där de världsliga lämningarna 
efter förfäderna har använts på många sätt och för 
många syften.

Ytterligare en likhet mellan mesolitiska och grop
keramiska boplatser samt gravplatser är att man i flera 
fall har hittat olika typer av konstruktioner och bygg
nader som kan ges en rituell tolkning eller som har 
haft något med begravningsseden att göra (se bl.a. 
Larsson 1988b; 1988c; Karsten & Knarrström 2003, 
s. 207ff; Artursson 1996a, s. 360f). Här kan man 
tala om olika kategorier av konstruktioner eller bygg
nader, och generellt sett kan man urskilja tre huvud
sakliga funktioner; offer samt andra ritualer, dekar- 
nation och begravning. I flera fall kan man misstänka 
att de har haft flera av dessa funktioner, och förmod
ligen är detta mer regel än undantag.

Kulthus eller andra konstruktioner som har haft 
olika rituella funktioner, där offer av skilda slag har 
spelat en viktig roll, finns på flera boplatser i södra 
och mellersta Skandinavien. I många fall kan man se 
att de har en tydlig koppling till en och samma djur
art, oftast säl eller bäver men också gris. Det mest 
kända fenomenet här är naturligtvis de s.k. sälaltarna
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som har undersökts vid bl.a. Aj vide på Gotland 
(Österholm 1999b; 2002) och Jettböle på Åland 
(Stenbäck 2003, s. 20 Iff). Exempel på hyddor där 
bäver tycks ha haft en speciell betydelse har under
sökts vid Brännpussen i Uppland (Nilsson red. 2006) 
och Fräkenrönningen i Gästrikland (Björck 1998, s. 
52ff; 2003, s. 30ff). Dessutom har man vid Ajvide 
på Gotland hittat spår efter stolpar eller pålar samt 
härdar inom ett område på ett av gravfälten, vilka 
tolkats som lämningarna efter en oval pålkonstruk- 
tion eller möjligen en mindre byggnad, där grisar 
har slaktats och förmodligen också tillagats inför sär
skilda offermåltider (Burenhult 2002; Österholm 
2002). Flera av de här hyddorna eller konstruktioner
na skulle mycket väl kunna knytas till de förmodade 
totemliknande föreställningar som man kan anta att 
den gropkeramiska kulturen omfattade och som har 
diskuterats tidigare.

I vissa fall kan man se att man har placerat bl.a. 
föremål eller djur samt djurdelar i vanliga, profana 
boningshyddor. De har oftast placerats i anläggningar 
som ingått i konstruktionerna eller i speciella ned- 
grävningar i anslutning till byggnaderna. De här 
nedläggelserna kan tolkas som olika typer av offer, 
där t.ex. djur, delar av djur eller människor, kera
mik, lerfiguriner, stenföremål etc. har offrats för att 
skydda människorna eller blidka de skyddsandar som 
fungerat som väktare över byggnaderna. Detta kan 
jämföras med de offernedläggelser i långhus som blir 
riktigt vanliga under senneolitikum och även under 
senare perioder i södra och mellersta Skandinavien 
(se bl.a. Carlie 2004).

Dessutom finns det exempel på speciella områ
den på boplatser och gravplatser som kan antas ha 
fungerat som offerplatser. På Gotland har man, som 
tidigare nämnts, tolkat anhopningar av säl- och gris
ben i områden med feta, sotfärgade kulturlager eller 
med stolpar som offerområden på gravplatser (Jan- 
zon 1974, s. 31 ff; Burenhult 2002, s. 33; Österholm 
1999b; 2002). Det finns också exempel på områden 
med koncentrationer av lerfiguriner i form av djur- 
eller människoliknande figurer i lera och sten på vissa 
boplatser (Björck 2003, s. 36ff; Gill 2003, s. I57ff). 
Dessa områden kan tolkas som rituella aktivitetsytor 
där kanske jaktmagi eller andra ritualer har utövats. 
I det här sammanhanget kan också den specialise
rade offer- och samlingsplatsen vid Alvastra näm
nas, vilken utifrån materialets utseende skulle kunna 
knytas både till trattbägarkulturen och den grop
keramiska kulturen (Malmer 1999; 2002, s. 103ff). 
Samlingsplatsen har placerats i en mindre källmyr 
på en träplattform, som burits av pålar neddrivna i

bottnen av myren. En träbrygga har lett ut till platt
formen, som har varit indelad i flera mindre rum 
eller avdelningar (Browall 1986, s. 52 och fig. 29). 
På plattformen finns spår efter ett stort antal härdar, 
vilka oftast har legat på ett underlag av lera och 
kalkstensplattor. Ett antal l4C-dateringar placerar pål- 
byggnaden i tidsintervallet ca 3120-2920 BC, vilket 
överensstämmer väl med keramikens utseende. Fynd
materialet är mycket rikt och de goda bevaringsför- 
hållandena har gjort att organiskt material finns kvar 
i en omfattning som man i vanliga fall inte ser vid 
neolitiska undersökningar. Benmaterialet består av 
både vilda och domesticerade djur samt lämningar
na efter ett relativt stort antal människor, uppskattade 
till 45 individer. Närvaron av kroppsdelar från så 
många individer och fyndmaterialets övriga samman
sättning talar för att plattformen dels har fungerat 
som någon form av begravningsplats eller offerplats, 
men också att man här har ägnat sig åt rituellt festan
de i samband med regelbundet återkommande mö
ten, där olika lokala grupper har träffats för varieran
de sociala aktiviteter. Malmer (2002, s. 111) tolkar 
pålbyggnaden som en rituell samlingsplats som se
kundärt har använts som gravplats. Ett av de mer 
intressanta fynden vad det gäller mänskliga kvarle
vor är ett komplett kranie med underkäke, som har 
tydliga spår av skalpering. Kraniet hittades i den södra 
delen av träplattformen, precis där träbryggan anslu
ter till själva plattformen (a.a. s. 1 lOf). Kanske här
rör kraniet från en dödad och skalperad fiende, som 
har placerats vid ingången till samlingsplatsen för 
att avskräcka främlingar från att besöka platsen?

Den andra typen av rituellt använda byggnader, 
s.k. dekarnationshus, har utgjorts av mindre bygg
nader som har uppförts för att att hysa människo
kroppar medan mjukdelarna ruttnar och försvinner. 
De är naturligtvis svåra att identifiera enbart utifrån 
sitt utseende eller fyndmaterial, men flera av de bygg
nader som har tolkats som dödshus kan mycket väl 
dessutom ha haft en sådan funktion (jfr. Lindström 
denna volym). Dödshusen är något lättare att identi
fiera, och skulle kunna definieras som byggnader som 
uppförts för att permanent förvara hela människo
kroppar eller delar därav. Den här typen av bygg
nader har förmodligen dessutom kunnat fungera 
både som kult- och dekarnationshus parallellt, var
för en definitiv bestämning av typ är svår att göra 
och kanske inte heller är speciellt meningsfull.

Indikationer på att det funnits dekarnationshus 
inom den gropkeramiska kulturen har framkommit 
på bl.a. Bollbacken (Larsson 2003b, s. 16lff). Vissa 
av människobenen på platsen har ett utseende och
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en ytstruktur som tyder på att de har skeletterats 
innan de bränts, eller att de i varje fall har befunnit 
sig i ett relativt torrt tillstånd när de hamnat på 
gravbålet eller i en kokgrop. Detta faktum visar såle
des att de har behandlats på något sätt innan de 
kremerats och slutligen lagts till vila i jorden. Ytter
ligare exempel på att man har använt sig av dekar- 
nation, återbegravningar eller s.k. sekundära begrav
ningar av ben finns, och dessutom har det framkom
mit tydliga tecken på att man delvis har styckat de 
döda inom den gropkeramiska kulturen, bl.a. vid 
Jettböle på Åland (Nunez 1995; Storå 2001, s. 40). 
Förekomsten av både obrända och brända delar av 
skelett i kulturlager och anläggningar på många grop
keramiska boplatser, som dessutom i vissa fall har 
spår efter styckning eller andra skador, visar att det 
varit vanligt att man manipulerat med lämningarna 
efter de döda (se bl.a. Gill 2003, s. 129ff). Dess
utom finns det vid Ajvide på Gotland flera exempel 
på att man har avlägsnat kraniet innan begravningen 
(Burenhult 1986; 2002, s. 33). Eventuellt kan denna 
företeelse kopplas till en skallkult, där kranierna kan
ske har använts i någon form av förfäderskult. Ytter
ligare ett intressant exempel på att man har manipu
lerat med de döda vid Ajvide finns i grav 6, där en 
ung man har gravlagts. Först har man avlägsnat hu
vudet och de översta sex halskotorna, varefter man 
har mejslat ut hans tänder med ett skarpt redskap 
och placerat dem bredvid kroppen i ett anatomiskt 
korrekt läge. Bland tänderna har man sedan placerat 
två djurtänder, kanske för att markera en totem- 
liknande samhörighet mellan mannen och djuret 
(Burenhult 1986; Österholm 1999b). Det finns inga 
spår efter kraniet eller halskotorna i graven. Eventuellt 
kan man tänka sig att det har begravts separat eller 
använts i fortsatta ritualer på platsen.

De byggnader på gropkeramiska boplatser och 
gravplatser som definitivt kan bestämmas som 
dödshus har haft ett varierande utseende och har, 
som vi har sett, förmodligen använts även för an
dra ändamål. De kan generellt delas in i två över
gripande kategorier; dels vanliga boningshyddor 
som sekundärt har fått tjäna som dödshus, dels spe
ciellt uppförda hyddor med konstruktionsdrag som 
skiljer dem från de vanliga boningshyddorna. Ett 
av de bästa exemplen på att man har uppfört speci
ella byggnader för att begrava sina döda anförvan
ter har, som vi har sett tidigare, undersökts på den 
sena gropkeramiska boplatsen vid Bollbacken i Tor- 
tuna sn, Västmanland (Artursson 1996a, s. 352ff). 
Det dödshuset kommer att beskrivas mer i detalj 
senare.

Ett bra exempel på ett troligt dödshus från den tidi
gare fasen av den gropkeramiska kulturen är en kon
struktion från Häggsta i Botkyrka sn, Södermanland 
(Olsson 1999; jfr. Gill 2003, s. 136f). Den har l4C- 
daterats till 3490—3110 BC (cal. 1 sigma), dvs. den 
andra hälften av tidigneolitikum och inledningen av 
mellanneolitikum. Om man ser på keramik
materialets utseende, så består det enligt Eva Olsson 
övervägande av gropkeramik av Fagervik Ill-typ, vil
ket skulle antyda att dödshuset kan dateras till den 
senare delen av tidsintervallet, dvs. MN A. Läm
ningarna består av en oval, ca 8,5x3-5 m stor ränna. 
Förmodligen rör det sig om spåren efter ett dödshus 
som konstruerats med väggen stående i en ränna, 
ungefär som i dödshuset vid Bollbacken (se fig. 2 
och 6). Efter det att byggnaden uppförts har brända 
och obrända ben av människa och djur, samt kera
mik och bearbetad kvarts, grönsten, flinta och sand
sten deponerats i området. De brända människo
benen i form av kraniefragment och rörben har de
ponerats i ett område strax nordväst om byggnaden. 
Djurbenen har hittats i rännan, och består intres
sant nog av en blandning av fragment från nötkrea
tur, älg, hjortdjur, gris, säl och fisk. Konstruktionen 
har således tydliga rituella drag, och man har depo
nerat föremål, människo- samt djurben och kultur- 
påverkad jord vid ett flertal tillfällen, vilket visar att 
dödshuset använts kontinuerligt under en tid. För
modligen har lämningen tyvärr utsatts för omfat
tande förstörelse i modern tid, framförallt av plöj
ning, varför delar av den är är svår att tolka.

På en gropkeramisk boplats vid Fagervik i Öster
götland har man hittat de jordiska kvarlevorna efter 
fem eller sex individer under lämningarna efter en 
förmodad boningshydda (Bagge 1938; Gill 2003, s. 
131 f). De döda har gravlagts under en stenpackning 
som tolkats som ett golvlager i en hydda. De har 
placerats i olika typer av nedgrävningar och karaktä
ren på begravningarna varierar stort. I vissa fall finns 
stora delar av skeletten bevarade, medan det i andra 
fall endast handlar om delar av skelett. Man kan ana 
en komplex struktur bakom tillkomsten av det här 
dödshuset. Kanske kan man tänka sig att bonings- 
hyddan omvandlats till dödshus efter det att den 
första individen har gravlagts i den, och att den se
dan kontinuerligt använts för begravningar och an
dra ritualer.

Vid den gropkeramiska boplatsen vid Fräken- 
rönningen i Valbo sn, Gästrikland, har två gravar 
undersökts (Björck 1998, s. 32; 2003, s. 30ff). En 
av dessa har grävts ned i en hyddlämning, hydda VII, 
varför man kan anta att byggnaden har fungerat som
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Figur 2. En jämförelse mellan dödshusen vid Häggsta, Bot
kyrka sn, Södermanland, och Bollbacken, Tortuna sn, Väst
manland. Från GUI2003, s. 137, fig. 34.

ett dödshus, i varje fall sekundärt. Intressant nog kan 
man se att hydda VII har haft ungefär samma kon
struktion som de andra hyddorna på platsen, men att 
den har varit betydligt större. Dessutom är fynd
materialet som kan knytas till den på många sätt spe
ciellt (Björck 1998, s. 58). Man kan bl.a. se att det 
finns ett relativt stort antal miniatyrkärl och lerfiguri- 
ner i eller kring hyddan, och att fynden av bearbetad 
porfyr och bäverben är koncentrerade till området (a.a. 
s. 48ff). Dessutom har keramiken en mindre frag
menteringsgrad samtidigt som fosfathalten är lägre, 
vilket visar att aktivi terna i området har skilj t sig från 
den övriga ytan. Kanske har hyddan fungerat både 
som kulthus och dödshus? Den andra graven på bop
latsen hittades strax norr om hydda III och kan där
för inte säkert knytas till den (a.a. s. 26).

Som vi kan se så finns det ett flertal exempel på 
att man har begravt sin anförvanter i byggnader av 
olika slag som legat på boplatserna. En majoritet av 
de gropkeramiska gravar som har undersökts i södra 
Skandinavien har emellertid framkommit på speci
ella gravplatser. De flesta gravarna har hittats på 
Gotland, som helt dominerar materialet (se bl.a. Jan- 
zon 1974; Burenhult red. 2002). Om man granskar 
det gotländska materialet översiktligt så är det in
tressant att se att man tycks ha följt en grundläg
gande modell för hur gravarna skulle se ut. I de flesta 
fallen har man placerat de döda i utsträckt ryggläge 
med armarna längs med sidorna. Kring detta grund
tema har man sedan varierat gravläggningens utform
ning vad det gäller gravgåvornas antal och kvalitet,

behandling av kropparna etc. (se bl.a. Burenhult
2002, s. 33f). Det är intressant att se att det också 
finns en variation i hur många som har gravlagts i 
samma grav. Det finns allt från en till tre döda i gra
varna, och dessutom finns det ett antal s.k. kenotafer, 
dvs. gravliknande nedgrävningar utan spår efter en 
kropp. Dubbel- och trippelgravar finns vid bl.a. 
Ajvide och Ire på Gotland (Burenhult 2002, s. 33; 
Hallin-Lawergren 2002, s. 210), och kenotafer har 
undersökts vid Ajvide (Österholm 1997, s. 480; 
Burenhult 2002, s. 33). Skelettgravar med fler än 
tre individer som gravlagts samtidigt tycks inte före
komma, och här kan man se en skillnad jämfört med 
förhållandena på mesolitiska gravplatser i Danmark, 
där det i vissa fall finns massgravar med upp till åtta 
individer (se bl.a. Kannegaard Nielsen & Brinch 
Petersen 1993, s. 78). Det enda undantaget från 
denna regel kan brandgraven vid Bollbacken even
tuellt vara, som innehåller lämningarna efter tre el
ler fyra individer som har gravlagts samtidigt (Formi
sto 1996). De sex gravarna under hyddan från Fager
vik, som nämndes tidigare, har förmodligen inte 
anlagts samtidigt, varför konstruktionen inte kan räk
nas som en massgrav i egentlig mening. Intressant 
nog kan man se att det inom stridsyxekulturen finns 
ett antal massgravar, bl.a. vid Bedinge i Skåne, där 
upp till fem eller sex individer har begravts samti
digt (Malmer 2002, s. 141 f). Enligt Malmer kan det 
emellertid handla om människooffer som har gjorts 
för att hedra en person med högre social rang. Också 
det tidigare nämnda dödshuset vid Gläntan, Turinge 
sn i Södermanland kan betraktas som en form av 
massgrav, där ett stort antal personer har gravlagts 
vid ett och samma tillfälle, trots att de förmodligen 
inte har dött samtidigt (Lindström denna volym).

Sammanfattningsvis man kan alltså säga att vad 
som var typiskt för det gropkeramiska rituella livet 
och gravskicket är dess uppenbara likheter med 
mesolitiska seder och bruk. Utifrån den översiktliga 
redogörelsen av de gropkeramiska boplatserna som 
har presenterats här anser jag att det inte är möjligt 
att se dem enbart som rituella platser eller platser för 
de döda, s.k. ”gropkeramiska stränder”, något som 
diskuterats av vissa forskare under senare tid (se bl.a. 
Carlsson 1998; Gill 2003, s. 116ff; jfr. Stenbäck
2003, s. 202fi). Samtliga exempel på moderna un
dersökningar av gropkeramiska boplatser visar med 
all önskvärd tydlighet att det istället handlar om mång- 
funktionella boplatser, där både profana och rituella 
aktiviteter har försigått parallellt. Förmodligen fanns 
det ingen tydlig skillnad mellan dessa olika aspekter 
på existensen inom den gropkeramiska kulturen; liv
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och död var enbart delar av en komplex världsåskåd
ning med inslag av en animistisk föreställningsvärld 
som kanske också har innefattat förfäderskult, totem- 
liknande föreställningar, schamanism och jaktmagi 
(Werbart 1999; Björck 2003, s. 36ff). Alla dessa 
detaljer som har presenterats här skvallrar enligt min 
mening tydligt om ett komplicerat förhållande mel
lan levande och döda samt mellan människor och 
djur inom den gropkeramiska kulturen. Framförallt 
kan man ana att man har haft en rik föreställnings
värld kring existentiella frågor, då man ständigt har 
blivit påmind om förfädernas närvaro på boplatserna 
och på de närliggande gravplatserna. För att få en 
mer konkret insyn i hur de rituella strukturerna i en 
komplex gropkeramisk boplats- och gravplatsmiljö 
kan se ut skall vi här titta närmare på resultaten från 
den tidigare nämnda boplatsen vid Bollbacken.

Bollbacken
— den gropkeramiska boplatsens 

övergripande utseende och struktur
Utifrån fyndens och anläggningarnas spridning på 
det impediment som undersöktes vid Bollbacken, 
kunde en tydlig och väldefinierad boplatsyta urskil
jas (Artursson 1996a). Boplatsen har legat på en 
mindre ö mitt i ett sund på gränsen mellan den då
varande inner- och mellanskärgården (fig. 3). Strand
linjen har legat runt ca 30 meter över nuvarande 
havsyta då boplatsen var i bruk. Denna nivå överens
stämmer dateringsmässigt relativt väl med det tids
intervall som vi fick fram med hjälp av en 14C-ana- 
lys. Med hjälp av en s.k. kombinerad analys av 14C- 
dateringarna från anläggningar som utifrån sitt 
fyndmateral kan knytas till den gropkeramiska bop
latsen, kan den placeras i tidsintervallet 2580-2450 
BC (cal. 2 sigma), dvs. den senare delen av MN B 
(Artursson 1996b). Denna datering överensstämmer 
också väl med fyndmaterialets utseende. Keramik
materialet utgörs till största delen av porös grop
keramik av Fagervik III-IV-typ samt en mindre 
mängd stridsyxekeramik och s.k. tredjegruppen- 
keramik (Artursson m. fl. 1996; Larsson 2003a; 
Graner & Larsson 2004). Avslagsmaterialet består 
till största delen av bearbetad kvarts samt en mindre 
mängd flinta, som i stort sett uteslutande har slagits 
från sekundäranvända, slipade flintyxor. Dessutom 
fanns det ett fåtal spånskrapor i flinta, skifferpilspetsar 
samt ett eggfragment av en stridsyxa och en tjock- 
nackig yxa tillverkade i grönsten (Ahlbeck 1996).

Stridsyxan kan förmodligen hänföras till Malmers 
D-typ (1962, s. 613ff). Enligt Malmers typologi kan 
yxtypen dateras till period 1—4, vilket innebär en 
relativt bred datering till mellanneolitikums äldre och 
mellersta del (Malmer 1975, s. 97). Benmaterialet 
var, förutom i brandgraven Al 106, ytterst fragmente- 
rat och bestod endast av brända fragment av bl.a. 
människa, hund, säl, gris, älg/nötkreatur samt ett 
antal fiskarter som abborre, gädda, strömming och 
mört (Formisto 1996). Sammantaget kan man säga 
att fyndmaterialet motsvarar vad man kan förvänta 
sig på en gropkeramisk boplats med den här dater
ingen och läget.

Undersökningen vid Bollbacken visade att en rela
tivt tydlig boplatsstruktur kunde urskiljas på platsen, 
både vad det gäller anläggningarnas och konstruk
tionernas placering och fyndens fördelning över ytan. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det var möjligt 
att identifiera en yta där mer traditionella boplats
funktioner har förekommit och en yta som huvudsak
ligen använts för rituella ändamål, som t.ex. offer och 
begravningar (Artursson 1996a; 1996c—d; Björck 
2003, s. 31, fig. 5). Ytorna låg emellertid mycket nära 
varandra, och de måste av flera anledningar ses som en 
samtida, funktionell enhet som använts under boplats
ens hela existens.

Den egentliga boplatsytan 
— hyddor, kokgropar och avfall

Grundläggande för analysen av boplatsens struktur 
var de fem mer eller mindre tydliga hyddkonstruk- 
tioner som hittades på platsen (fig. 4). De har tolkats 
som samtida boningshyddor utifrån sin inbördes pla
cering, karaktären på omgivande anläggningar och 
fyndens fördelning runt dem. Var och en av hyddorna 
omgavs av aktivitetsytor, där olika typer av anlägg
ningar som t.ex. kokgropar, härdar, stolphål, gropar, 
avfallsgropar och mindre avfallslager samt fynd
koncentrationer visade vad för typ av verksamhet som 
pågått i anslutning till hyddorna. Varje boningshydda 
med sin aktivitetsyta kan tolkas som en familjegrupps 
verksamhetsområde på boplatsen. Utifrån bonings- 
hyddornas utseende och storlek kan varje familjegrupp 
förmodas att ha bestått av ca 4—6 personer, vilket inne
bär att ca 20-30 personer har vistats på platsen samti
digt. Vad det gäller boplatsens användningstid så är 
det naturligtvis svårt att uttala sig säkert. Om man 
emellertid ser till bl.a. mängden keramik som depo
nerats på platsen som avfall och boningshyddornas 
utseende samt deras förmodade maximala använd
ningstid, så har den förmodligen använts under 10— 
20 år, men en användningstid på upp till 50-100 år
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Nyskottet

Enköpingsåsen

Badelundaåsen

Attersta

Bollbacken C? °

Fågelbacken

Y-598000

Figur 3. Landskapets utseende när den gropkeramiska bo
platsen vid Bollbacken var i bruk. Havsnivån ligger 30 
meter över den nuvarande. Övriga kända neolitiska bo
platser i området har markerats. Efter Artursson 1996a.
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går inte att utesluta (Artursson 1996a, s. 329ff; s. 
342; s. 363ff). Tolkningen av boplatsens övergri
pande funktion i den lokala gruppens årliga livscy
kel är inte heller lätt att avgöra säkert, men mycket 
talar för att den fungerat som en basboplats, där man 
tillbringat större delen av året och varifrån man ut
gått när man har gett sig ut på kortare eller längre 
jakt-, fiske och insamlingsexpeditioner.

Tre av boningshyddorna, hydda 1, 5 och 6, låg 
samlade uppe på impedimentets höj drygg i en halv
cirkel med ena gaveln vänd ned mot den stenfria, 
förmodligen stenröjda östsluttningen och strand
zonen av impedimentet, där endast ett mindre antal 
anläggningar framkom (fig. 4). På östra sluttningen 
framkom en kokgrop, två härdar, en mindre mängd 
stolphål och ett antal avfallsgropar. Området karak
teriseras också av att fyndmängden i de överliggande 
lagren här är relativt liten, att fosfatvärdena är låga 
och att fragmenteringsgraden av keramiken är hög. 
Alla dessa faktorer tyder på att man haft någon form 
av central aktivitetsyta i området. I denna östslutt
ning ned mot strandzonen har man förmodligen haft 
en gemensam aktivitetsyta, där man kanske har ta
git hand om de fångster och jaktbyten som man ta
git iland från sina kanoter eller båtar vid stranden. 
En mycket lokal förhöjning av fosfatvärdena unge
fär halvägs ned mot strandzonen kan vara spåren ef
ter t.ex. en slaktplats för säl. Stolphålen i området 
kan vara spåren efter torkställningar för nät eller för 
fisk och kött.

I undersökningsområdets norra del hittades en 
mer osäker hyddliknande lämning, hydda 4, och i 
den nordvästra delen hittades ytterligare en hydd
liknande konstruktion, hydda 2. Denna är mera lik 
de säkra boningshyddorna uppe på impedimentets 
höj drygg.

Runt de tre boningshyddorna uppe på impedi
mentets höj drygg hittades ett antal avfallslager eller 
utkastlager av varierande storlek. De låg placerade i 
de mer perifera delarna av boplatsytan, samlade som 
en krans runt de tre boningshyddorna och den öppna 
ytan. I de flesta fallen ligger avfalls- och utkastlagren 
i områden med berg i dagen eller storblockig mo
rän. Avfallsmaterialet i dessa lager bestod främst av 
keramik, skärvsten och bearbetad kvarts. Också i

Figur 4. Översikt av den gropkeramiska boplatsen vid Boll
backen, Tortuna sn, Västmanland. Efter Artursson 1996c,
fig 24.

direkt anslutning till hydda 2 och 4 hittades stora 
avfalls- eller utkastlager, vilka har tolkats som mer 
lokala avfallshögar som funktionellt kan knytas till 
hyddorna. Dessutom framkom ett större avfallslager 
precis utanför den västra strandlinjen, vilket tolka
des som ett utkastlager i en strandmiljö vid en min
dre lagun med grunt vatten.

Den rituellt använda ytan 
— dödshus, brandgrav och totempålar 

På den sydvästra delen av boplatsen framkom en rad 
anläggningar med ett utseende och ett innehåll som 
tydligt visade att området hade använts för rituella 
syften av olika slag samt begravningar (fig. 5). Grup
perade runt en rännkonstruktion, vilken tolkades 
som lämningarna efter någon form av dekarnations- 
/dödshus, hittades två större kokgropar, en brand- 
grav och ett antal stolphål samt gropar. En stor del 
av anläggningarna innehöll brända människo- och 
djurben. Dessutom framkom en keramikdeposition 
bestående av två fragmenterade kärl strax sydväst om 
brandgraven, placerade mellan två större stenblock. 
Kärlen var sönderslagna, men stora delar av dem 
fanns kvar på platsen. Troligen rör det sig om någon 
form av rituell nedsättning som har samband med 
brandgraven.

Den centrala konstruktionen på den rituella akti
vi tetsytan är således dekarnations-Zdödshuset, hydda 
3. Det har uppförts med en teknik som är baserad 
på en rännkonstruktion och har därmed intressant 
nog byggts med en helt annan teknik än bonings
hyddorna på Bollbacken. I rännan, Al 52, har man 
med största sannolikhet placerat en väggkonstruktion 
av stående plankor, vilka förmodligen har satts mot 
innerkanten av rännan (fig. 6). Utanför plankväggen 
har man sedan fyllt rännan med sten och jord. På 
två ställen i rännan finns det fortfarande bevarade 
rester av stenpackningen. Vissa av stenarna har klyvts 
innan de har placerats mot plankväggen, något som 
kan tyda på att man velat ha flata stenar för att kunna 
kila fast plankorna effektivare.

Rännan, Al 52, var något trapetsoidformad med 
rundade hörn. Storleken på den var ca 3,8x1,8—2,6 
m och djupet ca 0,4 m. I rännan hittades brända 
människo- och djurben. Det var endast möjligt att 
identifiera hund, säl och någon obestämd fiskart 
bland djurbenen. Träkol från fyllningen har 14C-da- 
terats till 2620—2340 BC (cal. 1 sigma). Området 
innanför rännan täcktes av ett kompakt, gulbeigt 
molager med inslag av sot, El023, som låg placerat 
direkt på den sterila undergrunden. Det har tolkats 
som ett påfört golvlager. I L1023 fanns en mindre
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Figur 5■ Oversikt av den rituellt använda ytan på boplat
sen vid Bollbacken. Efter Artursson 1996c, s. 62, fig. 28.

nedgravning eller sänka, Al036. Lagret överlagra
des av ett kompakt, gråbrunt och sotigt sandlager, 
L948, med inslag av skörbränd sten, vilket hade 
samma utsträckning som LI023. L948 kan tolkas 
som ett brukningslager och eftersom dess samman
sättning och fyndmaterialet i stort sett är identiskt 
med det från kokgroparna Al 57 och A645, kan man 
förmoda att det finns ett samband mellan använd
ningen av dödshuset och kokgroparna. Dessutom 
överlappar 14C-dateringarna från L948 och kok

Figur 6. Ett förslag till hur det gick till när dödshuset på 
Bollbacken uppfördes:
A. Området rensasfrån sten och markytan jämnas till. Sam
tidigt har man börjat gräva rännan och stolphålen med hjälp 
av grävpinnar och paddelliknade spadar av trä.
B. Väggplankorna håller på att sättas i rännan, samtidigt 
som man fyller igen den successivt med jord och sten, samt 
syr ihop plankorna med rep av skinn eller växtfibrer fór att 
öka stabiliteten i konstruktionen.

groparna om man använder sig av tidsintervallen med 
två sigmas nogrannhet. L948 har l4C-daterats till 
2860—2490 BC (cal. 1 sigma) respektive 2880—2470 
BC (cal. 2 sigma).

Innanför rännan, nedgrävda i golvytan, fanns två 
grova stolphål, Al66 och A954. Stolphålet Al66 
innehöll endast obestämbara djurben, medan A954 
innehöll brända människo- och djurben. Träkol från 
fyllningen i A954 har 14C-daterats till 2470—2140 
BC (cal. 1 sigma). Tolkningen av stolphålens funk
tion är osäker, men de är med största sannolikhet 
inte en del av den takbärande konstruktionen, efter
som en särskild sådan inte har varit nödvändig i en 
så liten byggnad. Snarare kan de förmodligen ha 
något att göra med de rituella aktiviteter som pågått

C. Bilden visar hur man har konstruerat taket med en tvär
gående träbalk, på vilken man har satt en takbärande s.k. 
"dvärg”. Den har burit takraften, vilka har surrats till vägg

plankorna. På takraften har man börjat att surra fast tak- 
läkten, på vilka vasstaket skall fastas.
D. Hyddan efter att man har lagt vasstaket och påbörjat 
utsmyckningen av väggarna.
Efter Artursson 1996a, s. 357, fig. 254. Teckningfan Jäger.
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i anslutning till dödshuset. Kanske har man placerat 
totempålar eller någon form av skulpterade gudabil
der i dem. Något som stödjer denna hypotes är att 
det direkt sydöst om vardera stolphål hittades en flat 
sten, vilka kan tolkas som någon form av plattformar 
för offer. Det fanns emellertid inga fynd på eller i 
anslutning till stenarna som säkert kan bekräfta 
denna hypotes.

De två kokgroparna Al 57 och A645 kan, som ti
digare nämnts, funktionellt knytas till dödshuset och 
brandgraven. Deras karaktär skiljde sig från de övriga 
kokgroparna på Bollbacken på så sätt att de var be
tydligt större och djupare. De innehöll dessutom mer 
skärvsten och det fanns relativt omfattande skärvstens- 
lager i anslutning till dem vilket visar att de förmodli
gen har använts vid upprepade tillfällen. Mängden 
keramik i dem var relativt stor och A645 innehöll både 
brända människo- och djurben, medan kokgropen 
Al57 endast innehöll brända människoben. Kok
gropen Al 57 har 14C-daterats till 2470-2190 BC (cal. 
1 sigma) respektive 2600-2000 BC (cal. 2 sigma). 
Från kokgropen A645 finns det två 14C-dateringar; 
2460-2130 BC (cal. 1 sigma) respektive 2600-1950 
BC (cal. 2 sigma) och 2580-2290 BC (cal. 1 sigma) 
respektive 2900-2100 BC (cal. 2 sigma).

Vad man egentligen har gjort i kokgroparna är 
något osäkert, men närvaron av brända människo- 
och djurben talar för att man har bränt eller tillagat 
delar av människor och djur i dem. Förmodligen har 
man deponerat material från kokgroparna i dödshuset, 
bl.a. brända människo- och djurben samt skörbränd 
sten. I L948 hittades dessutom fragment av en bränd 
benspets, troligen från en harpun. Detta skulle mycket 
väl kunna vara resterna av en gravgåva som varit med 
i kokgroparna eller på ett eventuellt gravbål. Om de 
här aktiviteterna enbart kan betraktas som rituella el
ler om det också har funnits mera vardagliga inslag i 
aktiviteterna knutna till kokgroparna är svårt att ut
tala sig om. De brända människo- och djurbenen kan 
emellertid med stor sannolikhet tolkas som rester ef
ter rituella måltider i samband med begravningar på 
boplatsen. Vad det gäller människobenen, så skulle 
de kunna vara tecken på att man ägnat sig åt s.k. endo- 
kannibalism, dvs. att man tillagat och ätit delar av de 
avlidna anförvanterna.

Över väggrännan Al 52 och delvis nedsjunkna i 
den, låg tre stenblock, ca 1,15-0,8 m stora i diameter. 
Två av dem hade placerats i rännans södra del och en 
i dess östra. Stenarna hade delvis sjunkit ned i 
hyddrännans fyllning och i den omkringliggande ste
rila marken. Detta hade skadat kanterna på vägg
rännan. Flela området kring dödshuset överlagrades

av ett rivningslager bestående av relativt kompakt, 
mörkt brunsvart humös sand med sot och sten, L95. 
Eventuellt utgör det resterna efter ett urlakat brand
lager. Lagret innehöll också brända människo- och 
djurben, varav endast hund kunde bestämmas sä
kert. Stenblocken och rivnings-Zbrandlagret kan tol
kas som tecken på att dödshuset medvetet har rivits 
eller bränts ned, för att sedan delvis täckas över av 
stenblock. Kanske har man av någon anledning ve
lat ”avritualisera” platsen, eller så har förstöringen 
av dödshuset ingått i ritualen kring de döda.

Öster om dödshuset hittades en halvcirkel med 
stolphål, vilka tolkades som lämningarna efter nå
gon form av stolp- eller pålkonstruktion. Förmodli
gen har halvcirkeln med stolpar eller pålar fungerat 
som en markering mellan den egentliga boplatsytan 
och den rituella ytan. Kanske har den haft en avskil
jande funktion, så att skillnaden mellan de levandes 
och de dödas världar skulle vara tydlig för alla.

Brandgraven Al 106 hittades ca 2,6 m väster om 
dödshuset, ca 0,5 m norr om ett större stenblock. 
Det fanns ingen yttre konstruktion, utan brand
graven bestod endast av en rundad grop, ca 0,5 m i 
diameter och 0,16m djup. I direkt anslutning fanns 
det dock ett stolphål, A972, som troligen har fung
erat som fundamentsgrop för en stolpe eller påle som 
kanske markerat graven. Nedgravningen för brand
graven var skålformad, och fyllningen bestod av kom
pakt, svart, sotig humus med träkol och rikligt med 
brända människo- och djurben. De brända benen 
hade lagts ned utan någon form av synlig ordning, 
de låg endast samlade i en väl sammanhållen klump. 
Detta skulle möjligen kunna betyda att de har för
varats i en behållare av organiskt material eller i en 
skinnpåse. Samtliga ben har alltså lagts ned vid ett 
och samma tillfälle. Träkol från fyllningen har l4C- 
daterats till 2860—2490 BC (cal. 1 sigma). Brand
graven är den första och för närvarande den enda 
som säkert har kunnat konstateras i gropkeramiska 
sammanhang. Graven innehöll lämningarna efter tre 
eller fyra vuxna människor och åtminstone en hund. 
Dessutom fanns det små fragment av säl och fisk, 
vilket skulle kunna betyda att det funnits gravgåvor 
i form av mat med i kokgroparna eller på gravbålet.

Fyra grova stolphål hittades på olika platser på 
den rituella aktivitetsytan. Stolphålet A972 låg, som 
nämnts tidigare, placerat i direkt anslutning till 
brandgraven Al 106. Stolphålet var stensatt och hade 
en relativt tydlig stolpfärgning med en diameter på 
ca 0,35 m. Ca 0,3 m norr om brandgraven hittades 
ytterligare ett stolphål, Al 108, vilket innehöll frag
ment av brända människoben. Stolphålet skar delvis
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kokgropen Al 57, och kan alltså inte vara samtida 
med denna.

I områdets södra del hittades stolphålet Al080, 
flankerat av två mindre gropar, Al 078 och Al 082.1 
gropen Al 082 hittades fragment av brända män
niskoben. Ytterligare en grop med brända människo
ben, Al 000, hittades direkt söder om hydda 2 på 
boplatsytans nordvästra del. Hydda 2 har tolkats som 
en boningshydda, men fyndet av brända människo
ben i gropen ger anledning till att diskutera dess funk
tion. Hyddan ligger utanför vad som tolkats som den 
rituella aktivitetsytan, och gropen är den enda grop- 
keramiska anäggningen utanför detta område som 
innehöll brända människoben. Hur detta fynd skall 
tolkas är osäkert, men det kan röra sig om en ned
läggning av delar av en avliden person som bott i 
den aktuella hyddan.

Slutligen framkom ett stensatt stolphål, A2037, i 
direkt anslutning till kokgropen A645. I stolphålet 
hittades bl.a. fragment av brända människoben, 
gropkeramik och slagen kvarts. Träkol från fyllningen 
har 14C-daterats till 2580—2340 BC (cal. 1 sigma). 
De grova, ensamliggande stolphålen kan ges olika 
tolkningar, men eftersom de i flera fall har placerats 
i nära anslutning till kokgroparna och brandgraven, 
samt det faktum att de innehöll brända människo
ben, är det sannolikt att de kan ges en rituell tolk
ning. Troligen har de utgjort fundamentsgropar för 
stora pålar, eventuellt totempålar eller gudabilder, 
som rests för att markera viktiga, rituella anlägg
ningar.

Död och ritual
— brända människor och brända hundar 

Inom i stort sett hela området på boplatsens sydväs
tra del var fosfatvärdena relativt sett lägre än på den 
övriga ytan, bortsett från ett område precis runt den 
stora kokgropen A645. De höga fosfatvärdena runt 
kokgropen kan tolkas som en följd av de aktiviteter 
som förekommit i anslutning till anläggningen, vil
ken troligen använts vid ett flertal tillfällen. Mäng
den keramik i de överliggande lagren i området var 
relativt sett liten, istället framkom en större mängd 
keramik i anläggningarna här, framförallt koncen
trerat till dödshuset och de två stora kokgroparna 
Al 57 och A645. Emellertid fanns det en mindre an
hopning av keramik också i de lager som direkt över
lagrade dödhuset.

Den relativt sett lilla mängden keramik i de över
liggande lagren i området kan tolkas som att man 
medvetet inte har slängt avfall här eller att man re
gelbundet har städat ytan. Den rituellt utnyttjade

ytan tycks ha varit väl integrerad med de övriga de
larna av boplatsen, men det finns en antydan om att 
det har existerat någon form av avskärmning eller 
symbolisk gräns i form av en halvcirkel med glest 
satta stolpar. De rituellt använda anläggningarna lig
ger väl samlade i den sydvästra delen av boplatsen, 
men avståndet till två av boningshyddorna är endast 
ca 3—4 m. Man har således levt mycket nära sina 
döda anförvanter utan några mer omfattande avskil
jande konstruktioner.

Det är naturligtvis svårt att rekonstruera vad som 
egentligen har pågått inom den sydvästra delen av 
boplatsen, men ett antal fakta antyder i varje fall vilka 
huvudingredienserna i de rituella aktiviteterna har 
varit. Dödshuset framstår som en tydlig, rituell cen
tralpunkt i området, och i kombination med kok
groparna, brandgraven, stolphålen och groparna har 
det spelat en viktig roll i behandlingen av de döda. 
Var bland alla dessa anläggningar begravningen har 
börjat och var den har slutat går inte att säga säkert, 
men det är tydligt att det har rört sig om en kompli
cerad process i flera steg, där de döda har genomgått 
olika behandlingar och tillfälliga eller permanenta 
nedläggningar i en rad olika typer av anläggningar.

En sak som framstår som mycket klar är att man 
med största sannolikhet har levt mycket nära sina 
döda anförvanter, med grav- och offerstrukturer tätt 
inpå sig. Detta kan jämföras med Helena Knutssons 
teorier om jägare-samlares inställning till döden och 
de döda (Knutsson 1995, s. 66f). Hon hävdar uti
från ett omfattande etnografiskt material att grup
per med ett s.k. ursprungligt eller arkaiskt levnads
sätt, dvs. jägare-samlare, i stort sett alltid hyser en 
stark rädsla för allt som har med döden att göra, och 
att dessa grupper ofta överger boplatser eller hyddor 
på boplatser där någon nyligen har dött. I de flesta 
fall begraver man enligt Knutsson de döda hastigt i 
enkla gravar, för att sedan lämna platsen och inte 
återvända på lång tid. Detta tycks emellertid inte 
vara fallet vad det gäller den gropkeramiska grup
pen på Bollbacken. Här har man istället byggt upp 
en komplex, rituell struktur inom en mindre del av 
boplatsytan, och dessutom förmodligen ägnat lång 
tid åt att i olika steg begrava sina nära och kära. Ytan 
där begravningarna har ägt rum har legat precis in
till flera av boningshyddorna på platsen, och man 
har endast skilj t de levandes och de dödas världar åt 
med en enkel stolp- eller pålkonstruktion.

Det är osäkert hur man skall tolka det förmodade 
dekamations-Zdödshuset och dess funktion i begrav- 
ningsprocessen. Som nämndes ovan så finns det emel
lertid ett klart samband mellan de aktiviteter som
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försiggått i kokgroparna och vad som har depone
rats i byggnaden och i brandgraven. Det har inte 
varit möjligt att fastställa om man skall betrakta 
hydda 3 som ett verkligt dödshus där man slutgiltigt 
har deponerat delar av brända kroppar, eller om det 
rör sig om en byggnad där man t.ex. låtit den döde 
ligga tills mjukdelarna har upplösts, dvs. ett dekar- 
nationshus. Närvaron av en mindre mängd brända 
människo- och djurben talar emellertid för att det 
verkligen rör sig om ett dödshus av något slag. Lik
heterna i sammansättningen av benmaterialet i flera 
av anläggningarna visar att det har funnits en klar 
uppfattning om vad som skulle ingå i de olika ritualer
na på platsen vad det gäller döda människor och djur. 
Flera av anläggningarna innehåller både brända män
nisko- och hundben samt fragment från säl och fisk, 
något som visar på likheter med flera mesolitiska 
gravmaterial i södra Skandinavien.

Det framstår som tydligt att resta pålar av olika 
slag har spelat en stor roll inom den rituella aktivitets- 
ytan. Inne i dödshuset har man förmodligen haft 
två resta pålar, och öster om dödshuset har en halv
cirkel av stolpar eller pålar avgränsat det rituella 
området mot den egentliga boplatsytan. Dessutom 
finns det spår efter resta pålar vid brandgraven, kok
groparna och i områdets södra del. Tillsammans har 
de förmodligen bildat en imponerade syn, som har 
varit möjlig att se på långt håll.

Ett intressant faktum är att det inte hittades några 
spår efter rödockra på platsen. Rödockra är annars 
ett mycket vanligt inslag på gropkeramiska boplat
ser och i gropkeramiska gravar, liksom i mesolitiska 
sammanhang. Stig Welinder vill se användningen av 
rödockra inom den gropkeramiska kulturen som en 
symbol och markering av livet och vardagliga eller 
rituella aktiviteter som har en direkt koppling till 
detta, som t.ex. eld, dödande av jaktbyte och begrav
ningar (Welinder 1971, s. 88).

Hur alla dessa detaljer på den rituella ytan exakt 
skall tolkas är tyvärr svårt att säga. Kanske represen
terar de olika depositionerna av brända människoben 
endast ett enda begravningstillfälle, då de tre eller 
fyra individerna i brandgraven lades till sin sista vila? 
Kanske är de brända benfragmenten i dödshuset, 
kokgroparna, groparna och stolphålen små symbo
liska depositioner från dessa människor? Enligt en 
osteologisk analys som gjorts av Åsa M. Larsson 
(2003b, s. 165), så har vissa av benen ett utseende 
och en ytstruktur som tyder på att de har bränts ef
ter det att de har skeletterats eller i varje fall i torrt 
tillstånd, vilket talar för att de har behandlats på något 
sätt innan de kremerats och slutligen lagts till vila i

jorden. Detta ger intressanta möjligheter att disku
tera förekomsten av sekundär begravning på plat
sen. Frågan är emellertid om man verkligen skall 
försöka göra någon klar distinktion mellan de olika 
anläggningarnas funktion i området eller om man 
istället skall se dem som intimt sammanhängande 
delar i en och samma process som har haft en gemen
sam funktion; att ta hand om de döda anförvanterna 
på ett för människorna på platsen meningsfullt och 
riktigt sätt.

Gropkeramisk kultur och 
stridsyxekultur — etnisk och 

kulturell dualismi
Dödshuset vid Bollbacken har intressant nog sin 
motsvarighet i en liknande konstruktion som hitta
des vid Gläntan, Turinge sn i Södermanland (Lind
ström 2000; denna volym). Dessutom finns det flera 
andra typer av samtida byggnader och gravar i södra 
och mellersta Skandinavien som har haft ett liknande 
utseende och i stort sett samma funktioner (se bl.a. 
Hvass 1989; Hansen & Rostholm 1993; Hansen 
1996; Hübner 2005, s. 552ff) (fig. 7). Utifrån ,4C- 
dateringar kan man se att dödshusen vid Bollbacken 
och Gläntan kan ha använts samtidigt. Boplatsen 
och gravplatsen vid Bollbacken har varit i bruk nå
gon gång under tidsintervallet 2580—2450 BC (kom
binerad analys, cal. 2 sigma), medan dödshuset vid 
Gläntan har använts någon gång under tidsintervallet 
2570-2290 BC (kombinerad analys, cal. 2 sigma). 
Detta kan naturligtvis innebära att dödshuset vid 
Gläntan är något senare, men dateringsintervallen 
ger oss ingen säker vägledning här. Konstruktionen 
vid Gläntan kan utifrån keramik- och stenmaterialet 
knytas till den senare fasen av stridsyxekulturen, nå
got som överenstämmer väl med resultatet från ana
lysen av 14C-dateringarna. Det innebär att den med 
stor sannolikhet kan placeras i den senare hälften av 
MN B, vilket gör den mycket intressant att jämföra 
med dödshuset på Bollbacken. De undersöktes dess
utom samma år, 1993, och detta gav flera möjlighe
ter att göra givande jämförande studier av dem un
der bearbetningsskedet och rapportskrivningen. Det 
finns en del uppenbara skillnader mellan dem, men 
också en hel del intressanta likheter.

Dödshuset på Bollbacken har, som vi har sett ti
digare, ingått som en väl integrerad del i boplatsen, 
och har förmodligen fungerat som en rituell fokuse
ringspunkt under hela dess brukningstid. Dödshuset
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Figur 7. Exempel på dödshus eller gravar med en datering till MN B—SNfrän södra och mellersta 
Skandinavien. A. Bollbacken, Tortuna sn, Västmanland. B. Gläntan, Turinge sn, Södermanland. 
C. Gårslev sn, Jylland, Danmark. D. Veddige sn, Halland. E. Löderup sn, Skåne. F. Skillsta, Skogs- 
Tibble sn, Uppland. Från Artursson 1996a, s. 361, fig. 256.

vid Gläntan har däremot legat avskilt, och det finns 
i nuläget ingen säker boplatsindikation som kan 
knytas till stridsyxekulturen i närområdet. Därige
nom kan man ana att det har funnits viktiga skillna
der i hur man har betraktat de döda på de två plat
serna, och hur man skulle ta hand om dem på ett 
korrekt sätt. På Bollbacken har närheten till de döda 
anfäderna varit en naturlig del av det vardagliga li
vet, medan man vid Gläntan har velat skilja de le
vandes och dödas världar från varandra. Detta skulle 
också kunna belysa olikheter i hur man har sett på 
döden och de döda inom den gropkeramiska kultu
ren respektive stridsyxekulturen. Ofta förknippar 
man stridsyxebegravningar med en tydligare struk
tur och formalisering av gravläggningsseden (se bl.a. 
Malmer 1962, s. 228ff; 1975, s. 119; 2002, s. 137ff; 
Knutsson 1995, s. 197). Enligt många forskare verkar 
det som om det har funnits mycket tydligare normer

inom stridsyxekulturen för vad som ansågs vara en 
korrekt begravning. Denna teori stämmer väl med 
den analys som Jonathan Lindström gör i denna vo
lym. Han betonar den tydliga strukturella och rums
liga uppdelning som kan ses i flera material från döds
huset vid Gläntan.

Om man jämför hur begravningsprocessen ser ut 
på Bollbacken med den vid dödshuset vid Gläntan, 
så finns det ett antal skillnader. Något som är slå
ende vid en första granskning är bl.a. att benmate
rialets sammansättning och utseende skiljer sig be
tydligt. Dödshuset på Bollbacken innehöll en kom
bination av brända människoben, hund och mindre 
fragment av säl samt fisk, medan dödshuset vid 
Gläntan innehöll brända människoben och delar av 
far eller eventuellt get (Artursson 1996a, s. 356; 
Formisto 1996, s. 303ff; Larsson 2003b, s. 160; Lind
ström 2000; denna volym). Detta skulle kunna vara
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en direkt följd av att det har funnits skillnader i res
pektive grupps ekonomi; de kustlevande männis
korna har lagt ned sina viktigaste bytesdjur och sin 
närmaste ledsagare bland djuren, nämligen hunden, 
medan den grupp som har varit jordbrukare har lagt 
ned sina viktigaste husdjur, får eller get (Larsson 
2003b, s. 160). Det skulle naturligtvis också kunna 
handla om skillnader i ideologi eller ideal; kanske 
har båda grupperna haft tillgång till samtliga de djur
arter som finns representerade i dödshusen och gra
varna, men endast valt att lägga ned de som var vik
tigast för repektive grupp?

Fyndmaterialet i övrigt är mycket homogent i 
direkt anslutning till dödshusen på respektive plats; 
endast gropkeramik på Bollbacken och endast strids- 
yxekeramik samt s.k. tredjegruppenkeramik vid 
Gläntan. Stenmaterialet kan också betraktas som 
typiskt för respektive kultur och plats. Som vi har 
sett innan så finns det emellertid inslag av keramik 
och stenmaterial på Bollbacken som tydligt och klart 
kan knytas till stridsyxekulturen; på den norra delen 
av boplatsen finns det en mindre mängd stridsyxe- 
keramik och tredjegruppenkeramik, och dessutom 
hittades ett eggfragment av en stridsyxa.

Dödshusens utseende i plan och deras konstruk
tion tycks ha vissa principiella likheter. Så har bl.a. 
väggarnas utformning och placeringen av de två 
stolparna som finns inne i de bägge byggnaderna varit 
desamma. I båda fallen har man förmodligen an
vänt sig av plankväggar som satts ned i de nedgrävda 
rännorna. Konstruktionen vid Gläntan verkar emel
lertid vara mer regelbundet byggd och tydligare struk
turerad, medan dödshuset vid Bollbacken tycks ha 
en mer oregelbunden utformning och ger intryck av 
att inte ha varit lika formaliserad i detaljer. Dess
utom har dödshuset vid Gläntan varit något större 
och har haft hörnstolpar, vilka saknas vid Bollbacken 
(fig. 7). Möjligen kan dessa skillnader bero på att 
man har haft skilda byggnadsideal inom de båda 
grupperna, eller att det finns olikheter i bevarings
grad (Artursson m. fl. 2003, s. 141). Visserligen har 
dödshuset vid Bollbacken blivit mer grundligt för
stört och möjligen har det utsatts för ett rituellt ri
vande och övergivande, där man bl.a. bränt ned det 
och placerat tre stora stenar över byggnaden, men 
också dödshuset vid Gläntan tycks ha bränts eller 
monterats ned, varför skillnaderna inte kan betrak
tas som avgörande för tolkningen av deras utseende 
i plan. Kanske har det rituella förstörandet av döds
husen varit den allra sista delen i en lång och utdragen 
begravningsritual på båda platserna, och kanske har 
det funnits vissa likheter i hur man har utfört ritualer
na i samband med begravningarna?

Ett intressant faktum är att dödshuset på Bollbacken 
skiljer sig i utsende och konstruktion från de samtida 
boplatshyddor som ligger bara några meter från den 
rituella aktivitetsytan. Boningshyddorna har varit re
lativt enkla, trapetsoidformade konstruktioner, bestå
ende av stolpbyggda väggar som förmodligen har va
rit lerklinade (Artursson 1996a, s. 329ff). Det har inte 
funnits någon speciell, inre takbärande konstruktion 
utan taket har burits av väggarna. Detta har inte inne
burit några större konstruktionsmässiga problem, ef
tersom taket förmodligen har varit täkt av vass. Om 
man jämför detta med hur dödshuset har konstruerats 
så finns det uppenbara skillnader, speciellt vad det gäl
ler väggkonstruktionen och storleken på byggnaderna. 
Dödshusets speciella plankväggar kontrasterar skarpt 
mot boningshyddornas lerklinade väggar, och det är 
samtidigt mindre än samtliga boningshyddor på plat
sen. De enda uppenbara likheterna mellan dem är att 
samtliga haft en mer eller mindre tydlig trapetsoid form 
och att de alla förmodligen har haft vasstak.

Skillnaden i bevaringsförhållanden mellan de två 
byggnaderna visar sig bl.a. i att brandgravarna i döds
huset vid Gläntan låg i stort sett helt intakta i vägg
rännan, medan det endast fanns fragment av män- 
nisko- och djurben i dödshuset på Bollbacken. Den
na skillnad i benmängd och bevarandegrad för 
brandgravarna kan naturligtvis bero på att den slut
liga deponeringen av de brända benen har gjorts på 
olika platser i respektive fall; vid Bollbacken har man 
placerat brandgraven i en liten grop strax utanför 
dödshuset, möjligen markerad med en stolpe eller 
påle, medan man vid Gläntan har placerat ett stort 
antal brandgravar i gropar som grävts ned i själva 
väggrännan. Groparna har fyllts med bålrester i form 
av brända människo- och djurben, skärvsten och trä
kol samt sot. I vissa fall har man dessutom placerat 
föremål i gravarna, som t. ex. hela keramikurnor el
ler delar av urnor samt enstaka skärvor, och avslag 
samt fragment av flinta och bergart. Dessutom har 
man också lagt ned en eldskadad flintskrapa, ett spån- 
liknade avslag och eggpartiet av en håleggad yxa. 
Begravningsceremonin har avslutats med att man har 
placerat ut fyra håleggade yxor, en vid varje vägg, 
och en miniatyrstridsyxa i den sydvästra delen av 
dödshuset, förmodligen i anslutning till ingången. 
Yxorna kan troligen tolkas som någon form av 
skyddsoffer (Lindström 2000; denna volym).

Brandbegravningarna visar en intressant variation, 
både i antal individer och i vilka gravgåvor de har 
innehållit, samt också i deras genomförande och ut
formning. Dessutom finns det en tydlig rumslig 
uppdelning av de döda och brända individerna i 
dödshuset efter benslag, som skulle kunna liknas vid
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någon form av avindividualisering, där man förmod
ligen har velat konstruera en stor, symbolisk män
niskokropp med huvudet i norr och fotändan i sö
der. I den norra delen har nästan bara skallben de
ponerats i groparna, medan man lagt ned övriga ben
slag i den södra delen. Byggnaden har alltså fått ikläda 
sig en symbolisk människoskepnad, kanske för att 
knyta samman de döda anförvanterna till en gemen
sam forfadersgestalt. Det finns dessutom flera andra 
intressanta, rumsliga uppdelningar av föremål och 
människo- samt djurben som vi emellertid inte skall 
gå närmare in på här.

Avslutning
Något som är mycket tydligt om man tittar på his
toriskt och antropologiskt material är att olika typer 
av byggnader generellt sett har haft en rad rituella 
funktioner och symboliska betydelser. I många kul
turer runt om i världen har vanliga boningshyddor 
och hus inte bara fyllt praktiska funktioner, utan 
också varit viktiga symboler inom ideologi och reli
gion. I flera fall kan man dessutom se att de sekun
därt har använts som kult- och dödshus i samband 
med begravningar. Även speciellt utformade, ritu
ella byggnader förekommer allmänt inom i stort sett 
alla kulturer (se bl.a. Carsten & Hugh-Jones 1995). 
Den gropkeramiska kulturen har inte utgjort något 
undantag härvidlag. Överhuvudtaget tycks det fin
nas ett stort antal anläggningar och konstruktioner 
på gropkeramiska boplatser och gravplatser som kan 
ges en rituell tolkning. Kult-, dekarnations- och döds
hus utgör bara en liten andel av detta komplex av 
intressanta företeelser, som kan föra oss lite närmare 
den föreställningsvärld som en gång existerade inom 
den jägare-samlaregrupp som vi kallar ”den grop
keramiska kulturen’.

Som vi har kunnat se så har undersökningarna av 
den gropkeramiska boplatsen vid Bollbacken givit oss 
mycket ny information om de här jägare-samlarnas 
sätt att strukturera sin tillvaro och begrava sina döda 
under den senare hälften av MN B. Man kan tydligt 
se att begravningskicket på platsen har bestått av en 
rad olika steg, som har ingått i en utdragen process 
med skilda rituella inslag. Runt en mindre byggnad 
som kan tolkas som ett dödshus, men som förmodli
gen också kan ha fungerat som ett dekarnationshus, 
har man uppfört en rad olika typer av konstruktioner 
som fungerat inom ett helt komplex av handlingar. 
Förmodligen har de döda först placerats i dekarna- 
tions-Zdödshuset för att skeletteras. Eventuellt kan 
kropparna dessutom ha styckats i samband med detta.

Vissa delar har bränts eller tillagats i de två stora 
kokgropar som har funnits i det rituella området. I 
det här stadiet av begravningsprocessen kan det ha 
funnits inslag av s.k. endokannibalism, dvs. att man 
har förtärt vissa delar av sina anförvanter. Därefter 
har man eventuellt bränt en del av benen ytterligare 
en gång i de härdar som finns i området. Huvudde
len av de brända benen har sedan placerats i en min
dre brandgrav som innehöll resterna efter 3—4 vuxna 
människor och en medelstor hund, samt fragment 
av säl och fisk. Kanske har benen lagts ned i en be
hållare av organiskt material eller i en skinnpåse. Den 
kompakta formen på bengömman tyder på detta. 
Det finns också mindre fragment av brända män
nisko- och djurben i dödshuset samt i stora, ensam
liggande stolphål i anslutning till brandgraven och 
kokgroparna. Stolphålen skulle kunna tolkas som 
fundamentsgropar för grova stolpar eller pålar som 
ingått i begravningsmonument eller som fungerat 
som s.k. totempålar. Själva dödshuset har dessutom 
haft en halvcirkel med stolpar runt sig, som har skiljt 
det rituella området från den övriga boplatsen. Man 
har alltså valt att placera sina döda i nära anslutning 
till de levandes värld, men ändå avskiljt de två värl
darna av någon anledning.

Analysen av lämningarna på gropkeramiska bop
latser i allmänhet och på Bollbacken i synnerhet har 
visat att dessa grupper av jägare-samlare i södra och 
mellersta Skandinavien har haft ett mångbottnat och 
dynamiskt förhållande till livet och döden och olika 
magiska samt religiösa föreställningar. Det finns inget 
i materialet som tyder på att man skulle ha hyst en 
stor skräck för döden och de döda, något som bl.a. 
Helena Knutsson (1996, s. 66f) hävdar skulle vara 
typiskt för den här typen av s.k. arkaiska samhällen. 
Istället kan vi se att man har levt mycket nära sina 
döda anförvanter, och att man dessutom har lagt ned 
mycket tid på att utföra invecklade och utdragna be- 
gravningsceremonier och att bygga komplexa grav
konstruktioner. Inför framtida undersökningar av 
gropkeramiska boplatser gäller det därför att ha ögo
nen öppna för att kunna identifiera dessa viktiga läm
ningar som kan ge oss djupare insikter i hur man 
har förhållit sig till frågor kring liv och död.

Kommentar: Samtliga kalibreringar av 14C-dateringarna 
har gjorts med hjälp av programmet OxCal v3.10. När inget 
annat sägs anges tidsintervallet med. 1 sigmas noggrannhet. 
Detta innebär att dateringen med 68,2% sannolikhet lig
ger inom angivet tidsintervall. Med 2 sigmas noggrannhet 
ligger dateringen med 95,4% sannolikhet inom angivet tids
intervall. Samtliga l4C-dateringarfrån Bollbacken har gjorts 
på träkol.
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Ett par meter från köksfönstret till torpet Gläntan i 
Turinge socken, Södermanland, påträffades hösten 
1993 resterna av ett dödshus med brända ben och 
rika fynd tillhörande sen stridsyxekultur deponerade 
i gropar längs ytterväggarna. Fyndet har tidigare pre
senterats populärt vid flera tillfällen (Lindström 
1994a; 1994b; 1998, s. 63; Bratt m.fl. 1994; Malmer 
1995, s. 336f) samt i en arkeologisk rapport (Lind
ström 2000) med osteologisk analys (Boije 2000). 
Syftet med denna artikel är att ge en fördjupad tolk
ning av dödshuset. Inledningsvis redovisas dater
ingen, med sedvanliga bortforklaringar av avvikande 
14C-värden. Därefter tecknas samhällsbakgrunden till 
dödshuset, bland annat baserad på tidigare lösfynd- 
sanalyser (Lindström 1996; 2002; 2003). Dödshusets 
historia redovisas, först byggnadsförloppet och där
efter en hypotetisk längre fas som gravkammare för 
successivt ditlagda obrända lik. Dödshusets uppen
bara likhet med samtida boningshus understryks. 
Tillvägagångssättet vid kremeringen av de döda dis
kuteras, liksom antalet döda, deras könstillhörighet 
och åldersfördelning. Därefter redovisas den omfat
tande och tydligt strukturerade deponeringen av 
brända ben och föremål kring dödshuset samt i vil
ken tidsordning den har skett. Efter en strukturell 
analys tolkas dödshuset som ett mikrokosmos och 
ett försök görs också att diskutera bakomliggande, 
konkreta religiösa föreställningar. En eventuell be
tydelse av genus och stenålderskulturer tas sedan upp 
och därefter sammanfattas resultaten.

Fyndrikedomen och de exceptionellt tydliga mönst
ren i deponeringen gör en långtgående och detalje
rad tolkning av dödshuset lockande, både vad gäller 
det konkreta händelseförloppet vid dess anläggande 
och bakomliggande föreställningar. Detta underlät
tas också av att samtida skelettgravar uppvisar en
hetliga deponeringsmonster att jämföra med. Grän
serna för vad som är tillgängligt av stenålderns före
ställningsvärld utifrån materiella lämningar kan här 
bli föremål för diskussion. Dödshusets datering till 
sen mellaneolitkum B, nära övergången till senneo- 
litikum, ger anledning att söka jämförelsematerial 
både från mellan- och senneolitikum.

Datering
De närmare daterbara fynden, en stridsyxa av typ 
E:2 samt J-keramik, för dödshuset till Malmers pe
riod 5. Ett litet inslag av K-keramik, som typologiskt 
dateras till sen stridsyxekultur (Malmer 1975), får 
här en bekräftande datering av dödshuset som ett

slutet fynd. Fynden placerar således dödshuset i slu
tet av mellanneolitikum B. I rapporten redovisas tre 
14C-dateringar, vilka bekräftar fynddateringarna (se 
tabell 1, nr. 1-3).

De tre sista 14C -dateringarna i tabell 1 bekosta
des av Kust till ^Mjt-projektet och har tillkommit se
dan rapporten om dödshuset skrevs. De bidrar till 
att ge en säkrare datering av konstruktionen. Prov 1, 
2 och 4 har givit samstämmiga resultat. Av dessa kan 
dessutom hasseln och barken förväntas ha låg egen
ålder. Den mindre avvikelsen för prov 5 kan förkla
ras med att ekkolet har haft en något större egen
ålder. Prov 3 är tydligt yngre, vilket skulle kunna 
förklaras med att provet består av ett stort antal 
utplockade bitar och att någon av dem kan här
stamma från en yngre bosättning på platsen. Slutli
gen var prov 6 från början i dåligt skick och har en 
mycket hög standardavvikelse.

Kalibreras prov 1, 2 och 4 tillsammans i en kom
binerad analys ger de resultatet att åldern ligger mel
lan 2570-2530 BC (0.049) samt 2500-2290 BC 
(0.905) med 95,4% sannolikhet. Inkluderas även 
prov 5 kommer intervallet att ligga mellan 2570— 
2510 BC (0.235) samt 2500-2340 BC (0.719) 
(OxCal v3.10). 14C-dateringen står alltså helt i över
ensstämmelse med fynddateringen.

Stridsyxekulturens grupper
Det är uppenbart att det trots mycket stora likheter 
finns regionala variationer i den svensk-norska strids- 
yxekulturen, som kan återspegla olika sociala och 
ideologiska skillnader. Föremålsuppsättningen i döds
huset följer helt den svensk-norska stridsyxekulturens 
typer, med undantag för ett enstaka s.k. tredjegrup- 
penkärl, en typ som förekommer på flera platser i 
östra Mellansverige vid slutet av mellanneolitikum B 
(Larsson 2003a, Graner & Larsson 2004). Ett ensta
ka spånliknande avslag med bruksspår överensstäm
mer med stridsyxekulturens spånanvändning norr om 
Skåne. I Skåne brukar avslagen istället vara obrukade 
och nedlagda i större antal (Knutsson 1995, s. 107 
f). Stridsyxan i dödshuset är en miniatyr, vanlig i Mä
lardalen där den ofta förekommer i gravlika samman
hang, medan den är ovanligare i Sydsverige där den 
oftast är deponerad i våtmark (Fiackwitz & Lind
ström 2004, s. 25). Flintyxan är försedd med en langs
gående fördjupning mitt på den håleggade bredsi
dan. Detta förekommer hos 3/4 av de söderman- 
ländska håleggade flintyxorna, men tycks inte vara 
fullt så dominerande utanför landskapet. I Skåne är
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Nr Lab. nr. Material BP-datering BC 1 sigma BC 2 sigma

1 St-13721 Träkol av ek taget i BG1 3910+/-50 2470-2300 2570-2200

2 Beta-92582 Förkolnad bark, troligen ek, taget i BG12 3970+/-60 2580-2340 2700-2250

3 Beta-92583 Träkol från björk taget i BG 7 3740+/-70 2280-2030 2410-1940

4 Ua-16096 Träkol från hassel taget i BG4 3915+/-75 2550-2280 2580-2140

5 Ua-16097 Träkol från ek taget i BG4 4040+/-70 2840-2470 2900-2350

6 Ua-16098 Träkol från björk taget i den mittersta delen 
av den östra väggrännan

4445+/-165 3350-2920 3650-2650

Tabell 1. ,4C-dateringarfrån dödshuset vid Gläntan. OxCal 
v3.10 har använts fór kalibreringen av proverna.

andelen mycket liten (Christiansson 1956, s. 188f). 
Sannolikt visar det på ett särskilt sätt att skafta yx
orna i området. Närmast ligger att tolka detta som 
att de södermanländska stridsyxegrupperna har om
arbetat och skaftat sina flintyxor på ett annorlunda 
sätt, och att detta kan markera en grupptillhörighet 
eller ett kontaktnät av mer fredlig karaktär än den 
som stridsyxorna ger uttryck för. Tänkbart är att ge
menskapen har varit knuten till träbearbetning och/ 
eller flintdistributionen.

Det har visat sig möjligt att preliminärt dela in 
östra Mellansverige i flera områden med vanligen ca 
70—90 km:s utsträckning längs kusten, där strids
yxorna från område till område har hanterats på olika 
sätt (Lindström 2002). Dessa områden kallas fort
sättningsvis storbygder (fig. 1). En storbygd kan ha 
en stor andel äldre yxor, en annan nästan enbart yngre 
yxor och i en tredje storbygd tycks stridsyxor över
huvudtaget inte ha deponerats. Det rör sig rimligen 
om olika sätt att acceptera eller förkasta stridsyxe- 
kulturen inom en större social enhet som omfattar 
storbygden. Trots att acceptansen av stridsyxekultu- 
ren kan ha skett på individuell nivå har den snabbt 
blivit en kollektiv angelägenhet.

I en del storbygder visar gropkeramiska boplats- 
agglomerationer med ca 15 km:s mellanrum att de 
kan indelas i lokalsamhällen, under förutsättning att 
de har haft relevans också för stridsyxekulturen. Vilka 
argument finns då för att gropkeramiska sociala en
heter har ärvts av stridsyxekulturen? I de storbygder 
där de lokala invånarna sannolikt är de som inför 
och tar till sig stridsyxekulturen kan trots omvälv
ningarna de sociala enheterna och andra strukturer 
antas vara så sega att de inte överges helt. Ett exem
pel på kontinuitet finns också på högre nivå, när det 
gäller gränsdragningen mellan storbygderna i östra 
och västra Södermanland. Gränsen är belagd under

stridsyxetid, men också långt tidigare (se nedan). 
Lokalsamhällenas centra och utbredning är också i 
högre grad än storbygderna topografiskt givna, där 
till exempel dödshusets lokalsamhälle ligger kring 
Turingeviken. Detta bör också kunna bidra till kon
tinuitet. Att förändringar ändå sker är naturligt, dels 
genom en eventuell omläggning av ekonomin där 
åsryggar mer än stränder får betydelse, dels genom 
att de individuella personerna som introducerar 
stridsyxekulturen skapar nya kontaktvägar.

Lokalsamhällena utmärkta av agglomerationerna 
har med omland hypotetiskt antagits hysa något 
enstaka hundratal individer, fördelade på kanske tio
talet hushåll. Storbygderna skulle i så fall motsvara 
befolkningsgrupper på kanske 1000 individer. I flera 
fall finns indikationer på att stridsyxekulturen inte 
har införts till storbygderna genom en större inflytt
ning, medan det är en öppen fråga för andra stor
bygder (Lindström 2002). Små inslag av invandring 
är dock fullt möjlig i samtliga storbygder, men 
stridsyxekulturen tycks överlag ha introducerats av 
enskilda individer eller hushåll i det gropkeramiska 
samhället. Under en tid kan kulturerna ha samexiste
rat innan stridsyxekulturen har kommit att domi
nera eller en övergång till den senneolitiska kultu
ren har skett. Samexistensen kan ha bestått av två 
skilda sociala grupper, rimligen med skild ideologi 
och kanske i sådan omfattning att man kan tala om 
etnisk åtskillnad. Det är exempelvis svårt att upp
fatta de samtida och närbelägna lokalerna med grop- 
keramisk kultur respektive stridsyxekultur i Västman
land som spår av samma befolkningsgrupp (Arturs- 
son 1996: denna volym; Hallgren 1996). Både 
introduktionssättet för stridsyxekulturen och relatio
nerna mellan uppbärare av de olika kulturerna kan 
alltså ha varierat från område till område. Det bety
der att en övergripande förklaringsmodell för hela
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Figur 1. Ostra Mellansverige in
delat utifrån stridsyxornas fördel
ning. De s k. storbygderna har en 
utsträckning av ca 70—90 km 
längs kusten. Dödshuset i Turinge 
är markerat med en punkt i stor
bygd 1. Från Lindström 2003.

100 km

östra Mellansverige sannolikt skulle bli inkonsekvent. 
Förloppet bör istället studeras på storbygds- och 
lokalsamhällenivå, ja, även utifrån individuella hus
hålls perspektiv inför mer generella slutsatser.

Hur kan då samhället ha varit organiserat där 
stridsyxeku 1 turen har etablerat sig? Fredrik Hallgren 
har utifrån en lösfyndsanalys och fyndet av ett mes- 
ulahus i Västmanland föreslagit att stridsyxekulturens 
bosättningar har utgjorts av enstaka hushåll med ca 
en mils avstånd. Det har inneburit att det har fun
nits många gånger mer lämplig svedj ebruksmark per 
gård än nödvändigt. En enskild gård har legat på en 
och samma plats under ett år, har varit mobil i ett 
generationsperspektiv, men har under längre tid hållit 
sig inom ett särskilt, begränsat område (Hallgren 
1996; 2000). Stridsyxefynd i sjöar och åar uppfattas 
som möjliga fiske- och jaktstationer (Hallgren 1996), 
men kanske är det här bättre att diskutera eventuella 
rituella samlingsplatser.

Hallgren diskuterar i övrigt inte frågor kring stra- 
tifiering eller förekomsten av centralplatser inom 
stridsyxekulturen, sannolikt på grund av bristen på 
sådana fyndplatser. Exempelvis är ännu inga palissad- 
anläggningar kända av det slag som har påträffats i 
västra Skåne (Svensson 1990; 1991). Det kan dock

nämnas att vallanläggningar i Mälarområdet har 
anlagts under senneolitikum och eventuellt ännu ti
digare (Olausson 1997, s. 4l9f).

Att stridsyxegårdarna inte har existerat helt isole
rade från varandra och fullt ut egalitärt framgår av 
en analys av långväga transporter av stridsyxor. Dessa 
har gått exempelvis mellan sydskandinavien och Got
land samt sannolikt Mälardalen och Finland. Stora 
mängder stridsyxor har flyttats under korta perioder 
på högst ett par, tre generationer. Detta förutsätter 
centraliserade, men bräckliga kontaktnät där många 
individer har deltagit, och det ligger nära till hands 
att jämföra med senare tiders big men och föremåls- 
utbyten. Sannolikt kan dessa knytas till de ovan skis
serade större områdena, storbygderna (Lindström 
2003). Kanske har det inom många av de mindre 
agglomerationsområden funnits familjer eller indi
vider som har haft en framskjuten position genom 
att bo centralt och/eller ha funktioner som byäldste 
eller liknande. Dessa individer från olika agglomera- 
tionsområdena inom ett större område har sedan 
konkurrerat med varandra för att inta ledande 
positioner.

Östra Södermanland

Av de större områden som östra Mellansverige låter 
sig indelas i utifrån stridsyxornas fördelning är östra 
Södermanland av särskilt intresse, eftersom det är 
där dödshuset i Turinge är beläget. Södermanland 
kan indelas i en västlig och en östlig del, med grän
sen i sjösystemen i landskapets mitt. En genomräk
ning av Oldebergs fyndlistor (Oldeberg 1952; Lind
ström 1996) visar att i väster är 20,9% av 139 yxor 
av äldre typ, i öster endast 7,2% av 69. Betydelse
fullt är också att 13 förarbeten påträffats i väster, men 
endast ett i öster. I förhållande till samtliga yxor blir 
det 9,4% i väster, men enbart 1,4% i öster. Samtliga 
tre av Oldeberg registrerade slipstenar i Söderman
land ligger också i väster. Uppdelningen i en västlig 
och östlig del av landskapet kan spåras tillbaka till 
Vråkulturens tid (Kihlstedtm.fi. 1997, s. 120; s. 122; 
Welinder 1985, s. 49).

Grupptillhörigheten som manifesteras genom 
stridsyxebruket kan tänkas vara knuten i första hand 
till männen, genom det inte helt oemotsägbara an
tagandet att stridsyxan främst förekommer i mans- 
gravar (Burenhult 1999, s. 352; Welinder 1998, s. 
206). Bristen på förarbeten och slipstenar i öster kan 
enklast uppfattas som att stridsyxorna i området till 
stor del inte är tillverkade lokalt utan har förts in
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från andra områden. Där stridsyxetyperna tydligt 
skiljer sig åt, som mellan Finland och Sverige, finns 
tydliga exempel på kortvariga men intensiva strids- 
yxetransporter. Antalet svenska stridsyxor av typ C:2 
i Finland motsvarar inte mindre än 12% av C:2- 
yxorna i Mälarområdet, och då det är rimligt att ur
sprungsområdet för yxorna har varit ännu mindre 
innebär det att en betydande del av stridyxorna har 
transporterats till Finland (Lindström 2003). Detta 
utbyte bör ha skett i omedelbar närhet till Söderman
land, via Uppland-Åland. Att en mindre andel strids
yxor har distribuerats längre sträckor eller att min
dre regioner har infört yxor motsägs inte av att strids
yxorna i det stora hela i södra Sverige ger intryck av 
att vara lokalt tillverkade, sannolikt av brukarna själva 
(Olausson 1998). Antagandet leder i sin tur till att 
övergången till stridsyxekultur troligen inte skedde 
genom invandring till östra Södermanland, eftersom 
man då kunde förvänta sig att stridsyxesmidet införts 
på bredare front.

Samtidigt visar en enstaka analys av en J-keramik- 
skärva från dödshuset att keramiken är framställd av 
lokal lera (Hulthén i Lindström 2000, s. 38). Tekni
ken är dock tydligt tillhörig stridsyxekulturen, bland 
annat med en obehövlig magring, omkring 1/7 kros
sad bergart. Den lokala tillverkningen med en tek
nologi som åtminstone ursprungligen har krävt di
rekt kontakt med hantverkskunniga från andra om
råden kan antyda viss inflyttning. Med antagandet 
att stridsyxor företrädesvis tillverkades av män och 
keramik av kvinnor (Welinder 1998, s. 206) finns 
här en antydan om att virilokalitet kan ha domine
rat i östra Södermanland.

Den sena introduktionen av stridsyxekulturen i 
öster innebär inte bara en tidsförskjutning, utan 
också att det var en kvalitativt annorlunda kultur 
som anammades i öster än i väster. Istället för den 
äldre stridsyxekulturens relativt fåtaliga och exklu
siva gravar med stor andel exotiska objekt (flinta, 
bärnsten) var det den yngre stridsyxekulturens mer 
spridda och enklare gravskick som kom att påverka 
och accepteras i det östliga området. Denna skillnad 
mellan äldre och yngre stridsyxekultur uppmärksam
mas sällan vid studiet av mekanismerna bakom 
stridsyxekulturens introduktion. Den yngre strids
yxekulturens mindre exklusiva karaktär kan ha gjort 
det lättare att anamma den i östra Södermanland, 
medan den äldre kan ha mött större motstånd.

Den ideologiska förändring som ägde rum ge
nom introduktionen av stridsyxekultur i ett grop- 
keramiskt dominerat område kan ha inneburit en 
tyngdpunktsförskjutning från en kollektivistisk till

en mer individualistisk samhällsform, där det indi
viduella inte ska förväxlas med det personliga. Även 
om de enskilda hushållen blir mer oberoende tycks 
de följa striktare och enhetligare ritualer. Eva Olsson 
har visat att de gropkeramiska lokalerna i östra Sörm
land samlar sig i agglomerationer med ca 15 km mel
lanrum längs kusten (Edenmo rn.fl. 1997, s. 194). 
Rimligen kan dessa agglomerationer betraktas som 
centra för omlanden med en storlek av ca 200 km2. 
Det är dessa som ovan har föreslagits vara lokalsam
hällen som i någon form har fortlevt vid övergången 
från den gropkeramiska kulturen till stridsyxekultu
ren (Lindström 2002).

I omlanden påträffas yngre stridsyxor, medan få 
fynd kan knytas till den äldre delen av MN B. Än så 
länge saknas konkret stöd för att denna förändring 
också har inneburit ett ökat ekonomiskt utnyttjande 
av omlanden i förhållande till kusten. Pollenprovens 
indikationer på röjning och betesgång kan ännu inte 
visas öka under perioden (Edenmo m.fl. 1997, s. 
192). Yxfynden kan ändå tala för att större ideolo
gisk vikt har lagts vid omlanden i samband med 
stridsyxekulturens införande, kanske genom att en
skilda hushålls självständighet har ökat. Den grop
keramiska kultur som existerar parallellt med strids
yxekulturen kan representera den del av befolkningen 
i gamla agglomerationscentra som har hållit fast vid 
den äldre ideologin. Denna ideologi kan givetvis 
också antas ha genomgått förändringar, bland annat 
genom att både anpassa sig till men också konfron
tera stridsyxekulturen.

Dödshusets lokalsamhälle
Dödshuset är beläget i direkt anslutning till en grop- 
keramisk agglomeration vid Turingeviken. Sanno
likt finns Fagervik III-keramik representerad på en 
gropkeramisk boplats 700 m SSÖ om dödshuset 
(Turinge socken RAA 238). Ännu har dock ingen 
gropkeramisk lokal samtida med den sena strids
yxekulturen påträffats. Det kan nämnas att 19 av 26 
sena gropkeramiska lokaler i östra Mellansverige ut 
till ett avstånd av 4 km omges av minst 41% hav 
(Welinder 1978, s. 107). Andelen kring dödshuset 
är endast 24%, med en strandnivå på 25 m. Utöver 
frånvaron av fynd finns det alltså en antydan om att 
den gropkeramiska kulturen redan var försvunnen 
från agglomerationsområdet när dödshuset uppför
des. Nyfynd kan dock drastisk ändra denna bild.

Fredrik Hallgren har utifrån ett västmanländskt 
material föreslagit att stridsyxekulturens bosättningar
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Figur 2a. Den stridsyxetida storbygd dödshuset låg i, östra 
Södermanland, har här avgränsats från västra Söderman
land med en streckad linje genom sjösystemen. 25-meters- 
nivån är inlagd som strandlinje. Cirklarna markerar hu
vudsakligen äldre agglomerationer av gropkeramiska loka
ler inom storbygden. Data från Edenmo m.fl. 1997 och 
Lindström 2002.

Fig2b. Karta över ”Vårdingeön”med 
omgivningar. Dödshuset placering i 
en vik som öppnar sig mot norr är 
markerad med en stjärna. 25-meters- 
nivån är inlagd som strandlinje. 
Streckade cirklar markerar huvud
sakligen äldre agglomerationer av 
gropkeramiska lokaler. De mindre 
cirklarna markerar stridsyxefynd, 
kvadraterna markerar tväreggade 
yxor snarlika de från dödshuset. In
sjöar är inte markerade på kartan. 
Lösfyndsmaterialet i området är en
dast delvis genomgånget. Data bl. a. 
frän Oldeberg 1952; Henttu 1987; 
Edenmo m.fl. 1997.
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har utgjorts av enstaka hushåll som har legat med ca 
en mils avstånd mellan varandra, med många ganger 
mer lämplig svedjebruksmark per gård än nödvän
digt (Hallgren 1996; 2000). Prickas de av Oldeberg 
redovisade lösfunna yngre stridsyxorna samt senare 
fynd ut på en plan över vad som kan kalias Vårdinge- 
ön, den ca 25 km stora ö som dödshuset var beläget 
på när strandnivån var ca 25 m högre än idag, samt 
de angränsande socknarna i öster, Östertälje och 
Grödinge, visar de sig ligga med vanligen 3,5 till 7 
km mellanrum (fig. 2b). Området motsvarar flera 
lokalsamhällen. Överförs Hallgrens modell till om
rådet är det även med hänsyn till rundflyttning inte 
självklart att kombinera denna spridningsbild med 
ett medelavstånd på 10 km. Omöjligt är inte att 5 km 
eller mindre stämmer bättre i Södermanland, även i 
dödshusets omgivningar. Ett agglomerationsområdes 
omland kan då ha haft en befolkning på i storleks
ordningen ca 100 individer.

Utöver dödshuset är få fynd tillhöriga stridsyxe- 
kulturen kända från Turinge socken. En äldre strids
yxa har påträffats i Brokvarn, några kilometer söder 
om dödshuset, liksom en håleggad yxa mycket lik 
dödshusets i storlek. En yngre stridsyxa har påträf
fats vid Olvarskrog vid Hanstavik, 6 km Ö om döds
huset, i omedelbar anslutning till boplatsen RAA 
345, som inte låter sig dateras närmare än till TN- 
MN (Eva Olsson, pers. komm.; Henttu 1987; Olde
berg 1952). Fyndplatsen har under yngre stridsyxe- 
kultur legat nära inpå några småsjöar, men flera ki
lometer från havet, och kan tänkas markera en 
bosättning. Fördelningen av stridsyxor och högst 90 
mm långa tväreggade bergartsyxor, vilka påminner 
om de i dödshuset, i det större området visar att land
skapet har utnyttjats väl. Stridsyxorna ligger ofta nära 
havsstranden, men enstaka stridsyxor och flera tvär
eggade yxor ligger längre in, men då högst något 
hundratal meter från insjöar. Närheten till havstran
den är svår att undvika på den flikiga Vårdingeön. 8 
av 13 fynd ligger högst en km från havstranden, men 
omkring hälften av allt land ligger så strandnära. De 
strandnära fynden ligger ofta vid skyddande vikars 
inre del. Det kan tilläggas att antalet lösfynd skulle 
kunna utökas vid en noggrannare analys.

Närmaste boplats
Lämpliga boplatslägen i dödshusets närhet finns nå
got hundratal meter mot söder (fig. 3). Marken är här 
jämn med en svag sydsluttning ner mot en liten å 
som rann ut i viken 400 meter söder om dödshuset.

500 meter

Figur 3. Dödshusets närmaste omgivningar. 25-metersnivån 
är inlagd som strandlinje. Dödshuset, markerat med en större 
punkt, är placerat på södra delen av en udde eller halvö, 
som skiljs från större land i väster av en sadelformad ler- 
sänka, där flinta har deponerats (mindre punkten). Två
hundra meter söder om dödshuset och vidare söderut, mot 
den markerade bäcken, finns lämpliga boplatslägen. Den 
stora flikiga udden 500 meter sydost om dödshuset är den 
nordliga änden av en större sandås, som kan ha lämpat sig 
fór stridsyxekulturens jordbruk. Vid uddens bas finns den 
äldre gropkeramiska boplatsen RAA 238.

En hastigt genomförd inventering av mindre partier 
åkermark i området gav till resultat ett stycket sla
gen sandsten och kvartsbitar som inte med säkerhet 
kunde bedömas vara bearbetade. Större sandmarker 
lämpliga för tidens jordbruk finns i anslutning till 
rullstensåsen 500-1000 meter mot söder. Dessutom 
exponerar dödshuset förutom ut mot havet i öster i 
första hand mot söder.

Dödshuset kan alltså ha uppförts i anslutning till 
en enskild bosättning, men det är värt att notera att 
platsen också ligger i anslutning till den centrala de
len av en äldre agglomeration av gropkeramiska bop
latser. Med reservation för att nya boplatsfynd kan 
komma att göras tycks den gropkeramiska kulturen 
ha varit försvunnen från området under slutet av MN 
B. Istället finns spår av spridda bosättningar tillhöran
de stridsyxekulturen. Om en enskild stridsyxebosätt- 
ning ligger bakom dödshuset har den alltså legat cen
tralt i den lokala bygden och kan därigenom ha haft 
en framträdande position, eller så är det enbart döds
huset som har uppförts i ett av gammal tradition
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centralt uppfattat område. Det förra framstår som 
troligare, eftersom stridsyxegravar i Södermanland 
och antagligen också i Turingeområdet ligger spridda 
i omlanden, vilket tyder på att gravar har lagts i när
heten av de enskilda gårdarna.

Dödshusets sociala syfie
Det intryck dödshuset ger av en vilja att omforma 
traditioner i ett nytt medium i kombination med att 
stridsyxekulturen var relativt nyligen införd i områ
det, kan tala för att ideologin som återspeglas med
vetet uttrycktes i motsats till något annat, och inte 
bara var en etablerad, opportun ritual. Ideologin kan 
helt eller delvis ha omfattats endast av en del av sam
hällsmedlemmarna, exempelvis den enskilda famil
jen eller en grupp inom samhället omfattande med
lemmar ur olika familjer. På så sätt kan dödshuset ses 
som en partsinlaga, ett försök att bevara eller förändra 
samhällsförhållandena i en viss riktning. Tänkbara 
motparter är stridsyxekultur-gropkeramiker, dödshus
familjen-övriga familjer, man-kvinna, vuxna-barn, 
äldre generation-yngre generation.

Intresset för det avlägsna sydskandinavien kom
mer till uttryck genom deponeringen av flinta. Dels 
intar den lokalt bearbetade flintyxan dödshusets 
huvudposition, dels markeras intresset för flint- 
teknologin genom småföremål och avsiktligt depo
nerat produktionsavfall både i dödshuset och den 
närbelägna lersänkan. I flera fall är flintan eldpåver- 
kad. Intresset för flintan och flintteknologin fortsät
ter in i senneolitikum (Apel 2001, s. 60ff).

Dödshuset kan dock inte sägas vara rikare på 
flinta än andra stridsyxegravar i området. Det som 
återspeglas är alltså snarast ett allmänt prestigedrivet 
intresse för det exotiska materialet inom strids
yxekulturen. Valet av gravform kan också ses som en 
anknytning till sydskandinavien, dock med reserva
tion eftersom dödshuset i Turinge har en samtida 
eller möjligen något äldre motsvarighet även i Mä
lardalen, ett gropkeramiskt dödshus vid Tortuna i 
Västmanland (Artursson 1996; denna volym). Det 
finns ändå anledning att uppfatta dödshuset som 
särställt samtida gravar i området, genom att det ger 
intryck av att vara del av en spektakulär och utdragen 
begravningsceremoni. En tydlig byggnad, kreme- 
ringsbål, avsiktlig förstörelse av föremål och omfat
tande deponeringar på utsidan av byggnaden talar 
för detta.

Till vilka riktades då det ideologiska budskapet? 
Det antas här att avsändaren är ett enskilt hushåll

eller en familj, vilket motiveras av att stridsyxe
kulturen tycks framhäva individen, dels av Hallgrens 
modell av stridsyxebosättningar (Hallgren 2000), dels 
av att dödshuset i sig kan ses som ett hushåll samt av 
att sammansättningen av de döda överensstämmer 
bättre med en familj än någon form av mer speciali
serat urval (se nedan). Att dödshuset är beläget cen
tralt i ett äldre gropkeramiskt agglomerationsområde 
kan i gengäld ses som att det bygger vidare på en 
kollektiv tradition, men uppfattas här som att ett 
centralt beläget hushåll har tagit ett initiativ. Döds
husets exponering motTuringevikens inre delar samt 
mot ett förmodat boplatsläge talar snarare för att man 
har vänt sig in mot det egna agglomerationsområdet 
än utåt, mot allmänna kommunikationsleder.

För skånskt vidkommande har den sena strids- 
yxekulturens inslag av kollektiva gravar uppfattats 
som en ideologisk förändring, där ättens betydelse 
ökar och där detta så småningom leder till att den 
ärvda sociala positionen blir viktig under senneoliti
kum och framåt. Detta understryks av att också en 
stor andel barn ingår i begravningarna (Nordquist 
2001, s. 184ff). Tolkningen fungerar väl också för 
dödshuset, vars kollektiva karaktär är en av de tydli
gaste avvikelserna från det traditionella gravskicket. 
Det understryks av att de gravlagda individerna har 
sammanförts och uppsorterats till en enhet. Det kan 
tolkas som att släktens avlidna medlemmar, kvin
nor, män och en stor andel barn, sammansmälter i 
anonymitet till en gemensam förfader eller liknande. 
Dödshuset kan alltså ses som ett tidigt steg i rikt
ning mot ökad betydelse för härstamningen och 
ärvda positioner, och riktar sig då mot konkurrerande 
familjer. Det sociala syftet kan dock ha varit dub
belt. Ritualerna vid dödshuset kan ha haft deltagare 
och åskådare från hela bygden och därmed stärkt den 
större gemenskapen, men då på dödshusfamiljens 
villkor.

Platsval
Dödshuset uppfördes på sydöstra sidan av en mot 
nordost utskjutande ca 100 m bred udde. Udden 
särskiljer sig inte på något uppseendeväckande sätt 
från andra uddar i Turingeviken, men det är uppen
bart att den har kommit att fa en särskild betydelse. 
Dödshuset var beläget på ryggen av en liten nord- 
sydlig sandås, vars krön var beläget 50 m mot norr. 
Omkring 50 m bortom krönet låg uddens norra 
strand. Mot öster var stranden bara några tiotal meter 
avlägsen och med begränsad växtlighet har dödshusets
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Östra langsida varit synligt från andra sidan Turinge- 
viken. Dödshusets sydgavel framträdde dock större 
på närmare håll från söder, det förmodade boplats
området. Mot väster fanns en sadelformad lersänka 
som avskiljde dödshusudden från större land
områden och högre belägen mark mot väster. Åt detta 
håll har sannolikt exponeringen varit begränsad och 
det framstår som ett utmarksområde. I lersänkan 40 
m väster om dödshuset fanns dels en meterstor an
samling av sex delvis eldpåverkade flintavslag av va
rierat ursprung, dels några meter därifrån en flint
skrapa.

Placeringen av dödshuset på en åsrygg men inte i 
krönläge överensstämmer med det vanliga strids- 
yxegravskicket och även det tidigare megalitgrav
skicket. I sydskandinavien är det också vanligt i kom
bination med offerdepåer i närmaste sänka (Ebbe- 
sen 1993, s. 123). Det kan också noteras att graven 
inte ligger på eller i omedelbar anslutning till en 
boplats, så långt det låter sig fastställas, vilket över
ensstämmer med stridsyxekulturens sätt att organi
sera landskapet. Platsvalet för dödshuset framstår som 
medvetet och topografin bör därmed också kunna 
tillskrivas en innebörd vid en närmare symbolisk ana
lys. Dödshuset exponerar mot det förmodade bo
platsläget i söder och österut motTuringevikens inre 
del. Det exponerar alltså snarare inåt bygden, inte 
ut mot förbifarande.

Den gravkonstruktion som valdes avviker från det 
vanliga inom stridsyxekulturen, där flatmarksgravar 
var normen, men den har att döma av enstaka lik
nande fynd inte varit helt sällsynt eller okänd. På en 
obetydligt äldre gropkeramisk boplats i Västmanland, 
Bollbacken, Tortuna sn, har ett relativt likartat döds
hus påträffats, associerat med brända ben efter flera 
individer (Artursson 1996; denna volym). Ett döds
hus med mer avvikande konstruktion, med brända 
ben och sen stridsyxekeramik har påträffats i Präst- 
gårdskulla, Veddige sn, Halland (Särlvik 1975). Kärn
området vad gäller antalet fynd är dock Danmark, 
där dödshusen benämns traebyggedegravkister och har 
kunnat delas in i åtta kronologiska typer från yngre 
undergravstid till senneolitikum (Hansen 1994 s. 110 
ff). De förekommer parallellt i sten och anknyter där
med till megalittraditionen. Dödshuset vid Turinge 
kan närmast föras till den danska typ D2, som date
ras till övergravstid och SN A (a.a. s. 112 f). Överens
stämmelsen med dödshusets datering utifrån fynd och

14C-dateringar talar för att Mellansverige och Dan
mark har haft en gemensam typutveckling. Det är 
dessutom tydligt att kulturgränser inte har utgjort 
hinder, och vi kan förutsätta att de skiftande 
kontexterna har inneburit att dödshusens lokala be
tydelser har skiftat i minst lika hög grad. De svenska 
dödshusen skiljer från de danska främst genom att 
sakna högtäckning och genom förekomsten av 
brända ben. Dödshuset i Turinge skiljer sig också ge
nom en ovanlig stolpkonstruktion. En viktig likhet 
mellan de två dödshusen i Mälardalen är ett par inre 
stolpar, som särskiljer dem från samtliga dödshus i 
södra Skandinavien.

Dödshuset i Turinge byggdes på en sydsluttande 
sandåsrygg. De danska gravkistorna uppvisar huvud
sakligen en tydlig nordsydlig orientering under enkel- 
gravskulturens tid, medan de döda har lagts i Ö-V 
enligt enkelgravskulturens tradition, bortsett från att 
de ligger i ryggläge och inte i sidläge. Under sen
neolitikum dominerar en Ö-V orientering bland 
gravkistorna (Hansen 1994, s. 110; s. 117f). Döds
husets orientering i NNO—SSV (21°—201°) överens
stämmer väl med de sydsvenska stridsyxegravarnas 
medelorientering kring NNO—SSV, liksom också 
med södra Sveriges hällkistors medelorientering som 
också finns företrädd i Södermanland med några 
exemplar (Lindström 1993; 1997; 2005; Malmer 
1962, s. 203ff; Kjell Andersson muntligt samt 2001). 
Det har argumenterats för att längdaxeln NNO—SSV 
har motsvarat uppfattningen av N—S i stora delar av 
Sverige under forntiden, och att utgångspunkten kan 
ha varit ett öster beläget i soluppgångsriktningen vid 
det gamla nordiska årets början - en viktig högtid - 
omkring oktober månad, dvs. OSO (Lindström 
2005). Oavsett utgångspunkt finns det anledning att 
tro att dödshusets orientering är avsiktlig och följer 
konventionen. Detta understryks av att dödshusets 
längdriktning inte enkelt ansluter till topografin utan 
ligger förskjuten i förhållande till åsryggens längd
axel.

Utifrån undersökningsresultaten har det varit 
möjligt att rekonstruera uppförandet av dödshuset i 
detalj (fig. 4—6). I sanden grävdes en halvmeterbred 
och upp till halvmeterdjup ränna i rektangulär form, 
med tämligen jämn och i förhållande till sydslutt
ningen något utplanad botten. Norra gaveln var nå
got mer rundad än den södra. Rektangelns inner- 
mått var 3,4x2 m. Sannolikt har en vägg byggts upp 
kring rännans insida, av bättre danska exempel att 
döma en stående ekplankvägg. Väggens existens 
framgår av formen på rännans insida samt att ett 
mellanrum genomgående funnits mellan insidan och
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1 METER

Figur 4. Plan över dödshuset. Åslutningen är ca 5 grader 
mot söder. Grå ytor med numrering är brandgropar, svarta 
är stenar, prickade är stolphålsmörkfärgningar. Delvis 
streckade linjer är dels rännans begränsning, dels begräns
ningen av en mörkfärgning i rännan förmodligen orsakad 
av takdropp. Notera brottet i takdroppsmörkfärgningen mitt 
i västra rännan, liksom utrymmet mellan rännans inner- 
kant samt brandgroparna och takdroppsmörkfärgningen. 
Den tvärgående linjen markerar grovt uppdelningen av 
dödshuset i en nordlig och en sydlig del. (Från Lindström 
2000).

senare nedgrävningar i rännan. Efter det att väggen 
kommit på plats fylldes rännan igen med relativt 
grusig sand och någon enstaka större sten. Väggen 
har haft rundade hörn, främst i norra gaveln.

Efter det att väggen har kommit på plats har fyra 
gropar för stolpar, en i varje hörn av rännan, grävts. 
Stolpar med en diameter på åtminstone i något fall 
0,2 m eller mer har placerats i dem och stadgats med 
stenskoning och sand. Mörkfärgning efter stolpen 
saknas i nordost, men här är det tydligt att den har
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Figur 5. Tolkningsplan av dödshuset med konkreta och indi
kerade konstruktionsdetaljer ovan mark; vägg, stolpar, takkant 
samt langsgående, diagonala och tvärgående bjälkar.

ryckts upp och stolphålet har fallit samman. Smärre 
mellanrum har funnits mellan hörnstolparna och 
väggens hörn. I husets mitt har det dessutom fun
nits två stolpar med en lätt assymmetrisk placering. 
Mörkfärgningen efter en stolpe finns i en av mitt- 
stolpgroparna, medan den andra gropens fyllning är 
omrörd, sannolikt i samband med att stolpen har 
fallit eller avlägsnats.

Tack vare tydliga spår i marken kan flera detaljer i 
dödshusets konstruktion ovan marknivå rekonstrueras

(fig. 5). Dras linjer mellan hörnstolparnas mittpunkter 
bildas en trapetsoid där kortsidorna inte ansluter till 
väggens gavlar, men de närmast parallella långsidorna 
tangerar långsidesväggarnas utsidor. Detta tyder på att 
ett par bjälkar har gått mellan hörnstolparna som kan 
ha stöttat långsidesväggarna liksom en takkonstruk
tion, vars existens antyds av takdroppsliknande färg- 
ningar runtom byggnaden. Dras diagonaler mellan 
hörnstolparna korsas de i dödshusets mitt, mittför 
ett avbrott i de takdroppsliknande färgningarna vid
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västra långväggen. Avbrottet förklaras enklast som 
orsakat av en utskjutande tvärbjälke som har förhin
drad avrinningen från takskägget på ett yttertak. 
Korsningspunkten för diagonalerna och tvärbjälken 
utgör också mittpunkten för de två stolpgroparna i 
dödshusets mitt. De två mittstolparnas precisa men 
asymmetriska placering förklaras enklast av att de 
har stått inskjutna från varsitt håll i de spetsiga vink
larna mellan tvärbjälken och en diagonal bjälke mel
lan nordöstra och sydvästra hörnstolparna.

Sammantaget finns tydliga indikationer på att bjäl
kar har gått mellan hörnstolparna längs dödshusets 
båda långsidor, att två diagonala bjälkar har gått mel
lan hörnstolparna, att en tvärbjälke har anslutit till 
deras mittpunkt liksom ett par mittstolpar. Dessa bjäl
kar, vilka givetvis kan ha varit av relativt klena dimen
sioner och material, exempelvis störar, har varit för
ankrade i de sex stolparna och bildat en stabiliserande 
konstruktion. Förmodligen har denna legat i taknivå. 
I välbevarade danska motsvarigheter har träbyggnader
na varit försedda med ett plant tak, liksom varianter
na i sten och i senare svenska hällkistor (Hansen 1994; 
Andersson & Hjärthner-Holdar 1989). Tänkbart är 
att dödshuset har haft ett liknande innertak, vilket 
stöttades av bjälkarna. Takdroppsmörkfärgningarna 
längs långsidorna talar dessutom för ett sluttande yt
tertak med takskägg, som har skjutit ut minst 40 cm 
från väggen. Dödshusets rundade gavlar i kombina
tion med de tätt ställda mittstolparna som kan tänkas 
ha skjutit upp över innertaket liksom frånvaron av 
stolpindikationer vid kortsidornas mitt talar mer för 
ett valmat tak än ett enkelt sadeltak. I så fall kan också 
bjälkar ha gått mellan hörnstolparna vid husets gavel
sidor som stöd för taket, även om de har gått fritt från 
väggen.

Tvärbjälken och de två mittstolparna delar tyd
ligt in dödshusets inre i två hälfter, en nordlig och 
en sydlig. Detta påminner om indelningen av de sen- 
neolitiska hällkistorna i två kammare. Om en mel
lanvägg har funnits i dödshuset har den varit av lät
tare konstruktion än ytterväggen, eftersom den inte 
har lämnat några spår i marken. Motsvarigheten till 
hällkistornas öppningshål i mellanväggen skulle då 
kunna tänkas vara mellanrummet mellan mittstolpa
rna. Det har varit några enstaka decimeter, en möj
lig men obekväm och snedställd dörröppning.

Det har inte varit möjligt att arkeologiskt avgöra 
hur tillgängligheten utifrån till dödshuset har varit 
beskaffad, men genomgående har de danska trä- 
byggda gravkistorna ingången i södra gaveln, och de 
senare hällkistorna i Mälardalen har ingången åt 
samma håll. Dödshusets gavlar har olika form, där

den norra är något rundad medan den södra är ra
kare, vilket bättre passar för en ingångssida.

Normalt saknar byggnaderna med nedgrävda 
plankväggar stödjande stolpkonstruktioner. Uppen
barligen har de inte varit nödvändiga för byggnads
typens stabilitet. Ur ett skrivbordsarkeologiskt per
spektiv har dödshusets stolpkonstruktion varit extra 
stabil, ja, överdrivet stabil, inte bara genom hörn
stolparnas kraftiga dimensioner. Den trapetsoida 
placeringen av hörnstolparna hindrar att de skevar, 
dvs. vrids runt dödhusets mitt, vilket skulle varit lät
tare hänt om de hade placerats i en rektangel. De 
diagonala bjälkarna bidrar också till att låsa stolp- 
konstruktionen. Däremot har mittstolparna genom 
sina relativt grunda och stenfria stolpgropar snarare 
fått stöd än varit stödjande för konstruktionen. En 
viktig funktion hos stolpkonstruktionen har alltså 
sannolikt varit att dels stödja mittstolparna, dels 
innertaket/bjälkkonstruktionen, dels ett yttertak.

De träbyggda gravkistorna i Danmark och det 
halländska dödshuset vid Prästgårdskulla, Veddige 
sn, saknar stolpar inne i huset. Det framstår som 
mer än en tillfällighet att de enda dödshusen som 
har denna egenhet båda finns i Mälardalen och i båda 
fallen har två stolpar i huset. Skillnader finns dock. I 
dödshuset vid Bollbacken är stolparna placerade jäm
sides närmare ena ändan av huset. De tycks inte 
kunna knytas till huskonstruktionen i övrigt, och 
ett par altarliknande, flata stenar vid stolparnas fot 
talar för att de har haft en rent rituell funktion (Ar- 
tursson 1996; denna volym). I dödshuset i Turinge 
har stolparna varit integrerade i konstruktionen, men 
det utesluter inte på något sätt en rituell eller sym
bolisk funktion. Tvärtom talar likheten med Boll- 
backendödshuset för en sådan funktion.

Det har antagits att de danska gravkistorna i trä 
på grund av byggmaterialet har haft en begränsad 
hållbarhet och knappast har brukats i mer än en ge
neration, högst 20-30 år. I flera av dem finns det 
dock spår av inte bara flera lik, vanligen runt tre men 
med exempel på upp till åtta, utan också av att be
gravningarna har skett i flera omgångar (Hansen 
1994, s. 109). På liknande sätt tycks de senneoliti- 
ska hällkistorna i sten i Mälardalen ha använts, med 
upprepade begravningar i samma kammare (Anders
son & Hjärthner-Holdar 1989).

Innanför dödshusets väggar har inga säkra fynd 
av ursprunglig karaktär gjorts, med undantag för 
smärre mängder keramik, kol och brända ben i mitt- 
stolpgroparnas fyllning, som sannolikt hamnat på 
plats när stolparna har avlägsnats. Fosfathalten i döds
huset, särskilt i norra delen, är dock tydligt förhöjd
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Figur 6. Dödshusets konstruktionshistoria;
a) En halvmeter bred och halvmeter djup rektangulärt for
mad ränna grävs.
b) en plankvägg reses längs rännans innerkant
c) rännan fylls igen
d) Gropar grävs fór stolpar i hörnen. Hörnstolpar reses och 
på dessa placeras en innertakskonstruktion av langsgående, 
tvärgående och diagonala bjälkar. Två stolpar reses inne i 
huset.
e) Dödshuset förses med ett yttertak, som har varit sadel
format och eventuellt valmat. En stolpe som står fritt från 
takskägget reses utanför östra sidan.

Efter det att byggnaden har stått klar deponeras brända ben 
m. m. i gropar längs ytterväggen, främst på östra sidan. Så 
småningom rivs avsiktligt åtminstone delar av dödshuset.

jämfört med omgivningen, men närheten till ett sen
tida torp gör att det förhistoriska ursprunget inte 
kan betraktas som säkert. Ingenting talar dock emot 
att dödshusets inre likt de danska motsvarigheterna 
har fungerat som gravkammare för succesivt ditlagda 
döda. Det ligger nära till hands att det är dessa som 
senare i olika långt gående grad av förmultning till
sammans har bränts och deponerats. De svenska 
dödshusen har en enhetlig storlek, jämförbar med 
de danska, vilket talar för funktionella likheter. Dess
utom finns exempel på upprepade begravningar i de 
i tid näraliggande svenska hällkistorna, liksom ex
empel på en deponering av ben i en grop i direkt 
anslutning till kistan efter en längre tids bruk (An
dersson & Hjärthner-Holdar 1989).

Framför den östra väggens norra del, tangerande 
väggrännan, finns stolpgropen A401. Den skär san
nolikt väggrännans fyllning. Stolpgropen kan inte 
knytas till några andra senare anläggningar eller kon
struktioner utanför dödshuset. Däremot finns an
tydningar om att den hör samman med dödshuset. 
Den liknar stolpgroparna i dödshusets mitt vad gäl
ler diameter, djup och fyllning. Likheten noterades

redan i fält. Någon praktisk funktion för stolpen i 
dödshuskonstruktionen är svår att finna. Depone- 
ringarna längs väggen intill stolpgropen är av speci
ell karaktär och placeringen kan sättas in i ett rituellt 
sammanhang. Fosfathalten är tydligt förhöjd i an
slutning till stolpgropen, men liksom i fallet med 
förhöjningen i dödshuset kan det inte uteslutas att 
fosfaterna har sent ursprung. Stolpgropens placering 
intill rännan är sådan, att dess stolpe precis har gått 
fri från takskägget. Om detta är avsiktligt har stol
pen sannolikt haft en viss längd. Samtidigt saknas 
mörkfärgning och stenskoning i stolpgropen vilket 
talar för att den kan ha varit relativt klen. Om stol
pen har stadgats mot dödshuset är en öppen fråga. 
Sammanfattningsvis är det sannolikt att stolpen är 
samtida med dödshuset. Gropen skär sannolikt vägg
rännan och stolpen har gått fri från takskägget. Där
för kan stolpen ha rests när dödshuset med yttertak 
har varit på plats. Likheten med mittstolparna talar 
för att det har skett nära i tid. Deponeringarnas ka
raktär i anslutning till stolpen kan tala för att den 
fanns på plats när deponeringen påbörjades. Stol
pen har sannolikt haft en rituell funktion, som guda- 
stolpe, offerstolpe, totempåle eller liknande. Om fos
faterna är samtida kan de tyda på någon form av 
offeraktivitet med organiskt material.

Dödshuset och boningshuset
En antydan finns att de danska gravkistornas grund
plan avspeglar förändringar i boningshusens utveck
ling (Flansen 1994, s. 122ff). Det finns anledning 
att tro att dödshuset i kanske ännu högre grad har 
uppvisat en sådan likhet, dels genom att vara fristå
ende och inte döljas av en hög, dels genom att 
stolpkonstruktionen kan ha burit upp ett yttertak. 
Kopplingen mellan dödshus och samtida bonings
hus kan i Mälardalen stärkas ytterligare genom en
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tydlig samvariation. Medan Gläntandödshuset på
minner om stridsyxekulturens mesulahus påminner 
dödshuset på Bollbacken i Västmanland om de in
tilliggande bostadshyddorna på platsen. Bollbacken- 
dödshuset har en golvyta på 4 m2 (Artursson 1996; 
denna volym) medan Gläntandödshuset är på 7 m2. 
Den större storleken går intressant nog igen också 
hos det halländska dödshuset tillhörigt stridsyxe- 
kulturen (Särlvik 1975; Malmer 2002, s. 142). 
Bostadshyddorna på Bollbacken är också betydligt 
mindre än mesulahusen. Liksom mesulahusen har 
Gläntandödshuset närmast parallella långsidor, 
medan dödshuset och hyddorna på Bollbacken är 
tydligt trapetsoida, med långsidesvinklar på ca 14° 
respektive ca 10°. Bollbackendödshusets väggar har 
varit takbärande liksom väggstolparna i hyddorna. 
I Gläntandödshuset tycks det ha funnits en särskild 
takbärande konstruktion, så att väggen har avlas
tats. I mesulahusen har också de takbärande och 
väggbärande stolparna varit separerade, och i både 
dödshus och mesulahus har stolpar integrerade i tak
konstruktionen funnits i byggnadernas mitt. Trots 
att boningshus och dödshus tydligt skiljer sig åt, 
främst genom dödshusens ovanliga väggkonst
ruktion med djupt försänkta stående plank, finns 
det således ändå en samvariation vad gäller storlek, 
form och konstruktion som tyder på att dödshusen 
har utformats delvis med boningshusen som före
bild.

En intressant parallell kan även göras mellan 
Gläntandödshuset och de samtida boningshusens 
inre struktur, främst representerat av Fågelbacken- 
huset som ligger nära i tid, men är något äldre än 
dödshuset (Hallgren 2000). Liksom dödshuset är det 
ungefärligen beläget i N—S (NNV— SSO) riktning. 
Ett ännu ej närmare bearbetat husfynd från Hägg- 
sta, Botkyrka sn, har också en liknande N—S-orien
tering (muntlig uppgift, Eva Olsson). Fågelbacken- 
huset kan indelas i två hälfter, där den sydliga delen 
har försänkt golvnivå. Att döma av bättre bevarade 
paralleller från sydskandinavisk stridsyxekultur och 
senneolitikum har den försänkta delen varit försedd 
med härd och fungerat som kök, vilket bör vara gil
tigt också för Fågelbacken. Kring dödshusets södra 
del, som är lägre belägen än den norra, har depone
rats keramik och skärvsten. Likheten med dödshuset 
är således tudelningen i N—S, en lägre sydlig del samt 
att södra delen är knuten till eldstaden och matlag
ning. Hussymboliken, som redan antyds av byggna
dens yttre form, får här ytterligare stöd och antyder 
att den mentala struktur som omfattar de döda har 
en tydlig parallell bland de levande.

Bålet
Brandindikationer i samband med stridsyxefynd - 
oavsett om dessa utgör del av en grav eller ej - kan inte 
betraktas som sällsynta. Av de stridsyxefynd som Olde- 
berg redovisar finns tre med brandindikationer i Mä
lardalen, att jämföra med 18 utan, men med samma 
noggranhet i beskrivningen, dvs. med angivande av 
övriga fynd och med en beskrivning av fyndplatsen. 
Det betyder att en sjundedel av de förhållandevis väl 
beskrivna fynden i Oldebergs förteckning har inne
hållit eldpåverkat material (Oldeberg 1952).

Intressant är att andelen i södra Sverige söder om 
Mälardalen är betydligt mindre, bara två exempel 
trots ett stort antal detaljerade beskrivningar. Möjli
gen rör det sig här om regionala skillnader. De fynd 
som Oldeberg redovisar behöver inte utgöra delar 
av gravar. Mer konkret användning av eld i samband 
med gravläggning eller senare gravkult redovisas av 
Malmer. Vanligt förekommande fynd när gravar är 
sakkunnigt utgrävda är svackor med kulturlager över 
skelettgravarna, som kan innehålla träkol, krukskär- 
vor, flintor och skörbränd sten (Malmer 1975, s. 38).

Exemplen på kremering, dvs. förekomst av eld- 
påverkade människoben är mer sällsynta. Malmer 
har ställt sig avvaktande till förekomsten av brand
gravar inom stridsyxekulturen (Malmer 1962, s. 223 
ff; 1975, s. 41) och menade att ”wir müssen neue 
Funde abwarten'. När nu dels Prästgårdskullafyndet 
i Veddige sn, Halland, dels dödshuset vid Gläntan 
framkommit kan det fastställas att kremering verkli
gen har förekommit, men att det fortfarande kan 
betraktas som ovanligt. Mörkertalet är förmodligen 
stort; hade dödshuset inte grävts sakkunnigt utan 
inkommit som lösfynd hade risken varit stor att det 
uppfattats som en traditionell begravning, eftersom 
få av föremålen uppvisar eldpåverkan. Ett möjligt 
stöd för att stridsyxor mer sällan har placerats invid 
obrända lik under yngre stridsyxekultur i Mälarda
len är också att andelen vittrade yxor där är liten, 
jämfört med andra områden och perioder (Hackwitz 
& Lindström 2004).

Det samlade intrycket blir att eld förekommit 
relativt ofta vid deponeringen av stridsyxor i olika 
sammanhang, även som brännoffer (se Larsson 1999, 
s. 4ff). Kulturlagren i svackorna över stridsyxe- 
gravarna med obrända lik kanske närmast kan tol
kas som rester av en avslutande brandritual vid be
gravningen eller återkommande, exempelvis årliga 
ritualer.

Att kremering förekommer i kombination med flera 
lik och dödshus i Turinge, Södermanland, liksom i
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gropkeramiskt sammanhang på Bollbacken i Tor
uina, Västmanland och åtminstone med ett lik vid 
stridsyxedödshuset i Veddige, Halland, kan vara mer 
än en tillfällighet. En kollektiv begravning kan ge 
behov av en samlad, avslutande sekundärbegravning 
genom att liken är lätt tillgängliga ovan jord. Det 
blir då möjligt att låta dem ingå i brandritualen, som 
tidigare har varit symbolisk, men som nu övergår 
till att bli en verklig kremering.

Ett förslag är alltså att de döda från ett enstaka 
hushåll successivt har lagts in obrända i dödshuset i 
Turinge, vilket motsvarar separationsfasen i dödens 
övergångsrit (se bl.a. Larsson 2003b). Att döma av 
antalet döda har de tidigast ditlagda blivit liggande i 
upp till ett par, tre årtionden, den s.k. liminalfasen, 
då de befinner sig i ett tillstånd mellan levande och 
döda. Slutligen kremeras de döda, som befinner sig i 
olika grad av förmultning, i ett sammanhang. Yttre 
orsaker kan vara att det bakomliggande hushållet flyt
tar på grund av svedjebruk eller andra orsaker, eller 
att dödshuset är fyllt, att ett generationsskifte är på 
gång eller att en särskilt betydelsefull person har dött. 
Oavsett yttre orsak har dock det viktiga varit att ge
nomföra inkorporeringsfasen, att låta de döda nå sin 
slutdestination och fullfölja begravningsritualen.

Det finns flera indikationer på att bålrester och 
föremål samtidigt har deponerats kring dödshuset. 
Dit hör deponerandet av mer än en individ i respek
tive grop, en enhetlig sammansättning föremål vad 
gäller storlek och fördelning samt stora likheter i 
deponeringarna både i övergripande mönster och i 
detalj. Skärvor av en enskild kruka kan finnas spridd 
i flera gropar. Man tycks också ha undvikit att låta 
groparna skära varandra (Lindström 2000, s. 58ff). 
Det är rimligt att anta att det har rört sig om ett 
gemensamt bål eller möjligen flera bål i ett samman
hang.

Sannolikt har inte bålet varit placerat inom ut- 
grävningsytan, men möjliga områden för närbelägna 
bålplatser är bland annat uddens krön och strand
kant. Att döma av bålresterna har ekved helt domi
nerat bålet, 94% av 78 g vedartsbestämt kol, med 
ett litet inslag av hassel och björk. Den energirika 
eken är en lämplig kremeringsved. Samtliga vedarter 
förekommer lokalt i pollendiagrammen (Florin & 
Florin 1940). I de danska träbyggda gravkistorna do
minerar ek som material (Hansen 1994). Av strati - 
grafiska skäl kan det uteslutas att ekveden hämtats 
från dödshuskonstruktionen, åtminstone inte i större 
omfattning, eftersom väggarna tycks ha stått kvar 
när brandresterna deponerades intill dem. Utöver 
träslagen identifierades ett stycke förkolnad bark,

förmodligen av ek, samt ett förkolnat grässtrå. Käll
kritiskt tveksam är förekomsten av tall. I bålkonst
ruktionen har sannolikt också sten ingått, eftersom 
skörbränd sten har deponerats tillsammans med trä
kolet. Bränd lera med stråavtryck och rundad, ”blöt” 
yta har också deponerats och kan utgöra spår av en 
lerklinad konstruktion i bålets närhet, där små bitar 
fuktig lera vid konstruktionen hamnat så nära bålet 
att de bränts. Det tycks alltså inte vara frågan om en 
del av själva bålet.

Benen
Sammanlagt har drygt tre kilo människoben tillva
ratagits från dödshuset, vilket med hänsyn till anta
let individer, sannolikt åtminstone 16, endast utgör 
en bråkdel av ursprungsmängden. En möjlighet är 
att övriga ben har deponerats ovan mark i dödshuset, 
men möjligen kunde man då förvänta sig fler spridda 
ben i omgivningen. Endast någon promille av samt
liga människoben har påträffats i rutor eller anlägg
ningar utanför dödshuset.

De brända benen har deponerats tillsammans med 
bålrester och föremål kring dödshusets väggar, vilket 
beskrivs närmare nedan. För att belysa frågor kring 
antalet individer och benurval ska dock redan här 
nämnas den viktiga upptäckten att i de nio groparna 
längs dödshusets nordliga del finns nästan enbart 
skallben och nästan enbart övriga ben i de sju gropar
na längs södra delen.

Om ingen hänsyn tas till hur benen deponerats 
låter sig sex, sju individer urskiljas osteologiskt, ge
nom dubletter och genom att tillhöra olika ålders
kategorier. Det finns dock arkeologiska skäl att räkna 
med fler individer, eftersom benen uppenbarligen 
inte är slumpmässigt blandade i de olika groparna.

I groparna som domineras av övriga ben, huvud
sakligen rörben, har dessa varit så anonyma att det 
inte har lyckats att identifiera mer än en individ per 
grop eller att bestämma åldersgrupp närmare än till 
adult, vuxen. I samtliga gropar med hög andel skall
ben, åtta av nio i norr, är bestämningarna lättare att 
genomföra. Där visar det sig ligga minst två indivi
der i varje grop. Antalet per grop skulle kunna vara 
fler, eftersom det är större sannolikhet för att dub
letter än tripletter av ben ska identifieras, men mönst
ret är så regelbundet att det finns anledning att anta 
att individerna avsiktligt är nedlagda parvis.

I vissa fall är det utifrån ålderskategorierna lätt att 
få intryck att en och samma individ kan vara fördelad 
på två intilliggande gropar, såsom förekomsten av
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skallben från en nyfödd i brandgroparna 9 och 10. 
Ett sådant intryck ger också groparna 12 och 14, var 
och en med en adultus och en maturus. I det senare 
fallet finns dock fyra vänstersidor av okbenet beva
rade, vilket tydigt visar att det rör sig om samman
lagt fyra individer. Det rimligaste antagandet är där
för att individerna i groparna kring husets norra del 
ska räknas som separata individer. De övriga benen 
kring södra delen av huset kan dock snarare uppfat
tas som tillhörande samma skelett som skallbenen i 
norr. Det sammanlagda antalet individer blir då 16- 
18 stycken, beroende på om den skallbensfattiga grop 
8 ska räknas in och i så fall som en eller två indivi
der. Detta ska inte uppfattas som ett minsta antal 
individer, utan som en uppskattning av det totala 
antalet individer.

Separationen av de döda när de har lagts på bålet 
och när benen samlats in efter kremeringen måste 
alltså ha varit förhållandevis noggrann, åtminstone 
när det gäller skallbenen. Det motsägs inte av iakt
tagelser av bålrester som författaren gjorde 1997 i 
Indien, där benen var bitvis förvridna och skallen 
sönderfallen. Trots att liket var placerat ca 1 meter 
upp i bålet, kom delarna att ligga grovt anatomiskt 
riktigt i askan när bålet rasat samman.

Om antalet gravgropar, 16 stycken, har haft be
tydelse är det intressant att deras antal överensstäm
mer väl med det ungefärliga antalet individer. Här 
finns också en möjlig bidragande orsak till de par
visa begravningarna. Den övergripande uppdel
ningen på en nordlig och en sydlig del med skallben 
respektive övriga ben kräver parvisa begravningar om 
antalet gropar ska stämma. Den parvisa begravningen 
kan också ha haft ett eget syfte oberoende av 
deponeringens övergripande struktur, vilket antyds 
av särbehandlingen av barnen (se nedan) och att 
dubbelbegravningarna inte är helt sällsynta bland de 
traditionella skelettgravarna inom stridsyxekulturen.

Att fördelningen är 9+7 och inte jämnt 8+8 skulle 
väl snarast kunna bero på att man inte har varit nog
grann, eller så ska den malplacerade skallbensfattiga 
grop 8 i norr räknas till den södra gruppen. Ytterli
gare en möjlighet är att antalen är eftersträvade. De 
överensstämmer med tal som är mycket vanligt fö
rekommande i historiskt kända religioner. Talen 7 
och 9 (3x3), där dock det förra eventuellt har ett 
relativt sent ursprung, förekommer mycket ofta och 
kan exempelvis beteckna antalet gudar, himlar eller 
underjordar i en kosmologi (Eliade 1993).

Åldersfördelningen på individerna är intressant 
genom att en fjärdedel av dem är barn. Urvalet tycks 
alltså någorlunda återspegla den dödlighet man kan

förvänta i en förhistorisk population. En mindre 
förhöjning av dödligheten för medelålders individer 
antyds också, men det är osäkert om och hur den 
ska tolkas. Fyra män och två kvinnor har identifie
rats, vilket visar att båda könen finns representerade. 
Den större andelen män går igen också i de senneo- 
litiska hällkistorna och har där satts i samband med 
giftermålstraditioner (se nedan). Med möjligt undan
tag för det sistnämnda tycks alltså inte dödshusets 
döda utgöra ett särskilt urval. Alla åldrar och båda 
könen finns representerade.

Det har inte varit möjligt att övertygande visa att 
män och kvinnor har deponerats på olika sätt i döds
huset. Underlaget är litet, men det går varken att se 
att föremålen i groparna eller groparnas fördelning 
längs väggarna skiljer sig åt mellan könen. Det för
svåras dessutom av att ben av både man och kvinna 
förekommer i åtminstone en grop. Det kan också 
nämnas att ett av de nyfödda barnen delar grop med 
en man.

Däremot är det tydligt att ålderskategorier har 
haft betydelse, med en uppdelning på barn och 
vuxna. Gränsen ligger under adult, dvs. under 18 år 
och mellan infans II och juvenilis, som överlappar 
från 12 till 14 år. Gränsen kan alltså sättas någon
stans i yngre tonåren. Särbehandlingen av barnen 
utmärker sig på inte mindre än tre oberoende sätt:

1. Sammanlagt är parvis begravning påvisad i åtta 
gropar. Barn finns i fyra av dessa gropar, men de 
ligger aldrig i par med varandra utan alltid i vux
ens sällskap.

2. Samtliga barn är påträffade i norra delen i de skall- 
bensrika groparna, men saknas helt bland de öv
riga benen i södra delen. Barnens rörben är rela
tivt klena vilket skulle kunna tyda på källkritiska 
orsaker, men frånvaron är så konsekvent att den 
framstår som avsiktlig. Enbart barnens skallben 
tycks alltså ha deponerats. Detta är för övrigt 
också en indikation på att deponeringarna i norr 
och söder har haft något olika karaktär och inte 
bara är spegelbilder av varandra.

3. I samtliga gropar med barn finns djurben, medan 
de bara finns i en av fem gropar med enbart vuxna 
i norra delen. Räknas groparna med övriga ben 
in finns djurben i en tredjedel av groparna med 
enbart vuxna. När djurbenen närmare kan be
stämmas rör det sig om får/get.

Särbehandlingen av barnen kan åtminstone ur ett 
nutidsperspektiv tolkas som att de har uppfattats som 
samhällsmedlemmar, men osjälvständiga sådana. De
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ledsagas av vuxna och frånvaron av kroppsben kan 
tydas som att de inte betraktas som fullvärdiga arbe
tande eller sexuella varelser. Fåren kan tolkas som 
barnens ledsagare eller så kan fåren betraktas som 
flockdjur och därmed associeras till osjälvständighet.

Oavsett symboliken bakom de avvikande depone- 
ringarna för barn är det tydligt att de har särskiljts 
från de vuxna. En studie av stridsxyekulturens skelett
gravar visar att redan småbarn far föremål med sig i 
gravarna, men att prestigeföremål först förekommer 
från 14—15 årsåldern (Andersson m.fl. 1995, s. 36). 
Gränsen barn-vuxen överensstämmer alltså med döds
husets indelning. Barn under 3—4 års ålder är dock 
överhuvudtaget mycket ovanliga i skelettgravarna, 
medan nyfödda barn är representerade i dödshuset. 
Den starka markeringen av skillnaden mellan barn 
och vuxna i dödshuset kan tolkas som att initiations
riter har varit av betydelse. Övergången från barn till 
vuxen har i likhet med övergången från levande till 
efterdödentillvaron inneburit en rite-de-passage. Det 
är inte omöjligt att dödshuset har spelat en roll även i 
den tidigare riten, vid överförandet av förborgad kun
skap om världen och samhället, där dödshusets inre 
utgör ett annars sällan besökt utrymme.

Deponering
Av fynden kring dödshusets väggar var det bara vissa 
som kan antas ha varit med på bålet. Utöver 
människobenen finns bränt ben av får, både skalle 
och rörben och i ett fall en benpryl, samtliga brända. 
En liten flintskrapa är eldskadad, och i något en
staka fall kan keramik vara sekundärt eldpåverkad. 
Någon självklar orsak till att just dessa och inte an
dra föremål är eldpåverkade är svåra att finna. Möj
ligen har prylen och skrapan burits på kroppen av 
någon av de döda. Troligare är att de har skadats 
avsiktligt separat. Föremålen i dödshuset ger nämli
gen tydligt intryck av att vara särskilt utvalda i sam
band med deponeringen.

Flera antydningar finns att föremål förstörts kort 
före deponeringen. En flisa påträffades som hade 
lossnat från flintskrapan, bitarna till en sönderslagen 
yxa låg tätt samman och delvis ”anatomiskt” riktigt, 
och skärvorna efter åtminstone ett kärl låg spridda i 
flera intilliggande brandgropar längs östra väggens 
norra del. I övrigt är flertalet krukor sönderslagna. 
Vikten på de tillvaratagna skärvorna motsvarar bara 
en tredjedel av antalet kärl när de hela kärlen har 
räknats bort. Eventuellt har delar av kärlen i likhet 
med benen deponerats på annat håll. Förstörelsen

av föremålen kan ses som en statusbetonad akt av 
materiellt slöseri, en rituell omvandling av föremå
len eller ett etablerat uttryck för sorg. Provtagningar 
av fettsyror visar att flera av krukorna har innehållit 
födoämnen, även om det inte kan avgöras om de 
har brukats före deponeringsceremonierna, eventu
ellt tömts av deltagarna eller om de har förstörts med 
sitt innehåll. En mindre kruka placerad i en större 
talar för att de åtminstone i ett par fall har depone
rats tomma. I dessa senare fall har ingen fettsyraanalys 
genomförts.

Totalt har ett stort antal föremål tillvaratagits från 
dödshuset (se tabell 2).

Divideras föremålsantalet med med det förmodade 
antalet gravlagda, ca 17, kan kvoterna jämföras med 
övriga 19 kända stridsyxegravar i Södermanland (Mal
mer 1962; Elfstrand & Åkerlund 1984). Med reser
vation för olika felkällor framgår att dödshuset vad 
gäller de flesta föremål per individ är under- 
representerat, undantaget keramiken. Det är slående 
att föremålsuppsättningen så förhållandevis komplett 
täcker in de vanliga gravföremålen inom stridsyxe- 
kulturen och att varje typ ofta representeras av ett fö
remål. Detta talar tydligt för att det inte är frågan om

1 stridsyxa, miniatyr

2 håleggade bergartsyxor, båda hela

1 håleggad bergartsyxa, fullständig men sönderslagen 

1 håleggad flintyxa, hel 

1 håleggad yxhalva, atypisk, med slipränna 

1 fragment av slipad bergartsyxa eller -mejsel 

1 flintskrapa, eldpåverkad

1 spånliknande flintavslag, med slitspår och kiselglans 

1 flintflisa 

1 kärnrest i kvarts 

1 kvartsavslag

3 avslagsfragment i kvartsit, varav ett osäkert

1 slipsten (ej i läge, påträffad söder om dödshuset)

1 smal pryl i färben, bränd

ca 20 keramikkärl, huvudsakligen fragmenterade, i tre fall säkert 

nedlagda hela, möjligen i ytterligare ett par fall. Huvuddelen ut

görs av J-keramik, men ett tredjegruppenkärl med gropar på utsi

dan under mynningen påträffades samt fragment av ett K-kärl 

och ett kärl med fot.

träkol (främst ek, små mängder björk och hassel, gräs, tall med

osäker datering)

skärvsten och skörbränd sten

bränd lera med stråavtryck

organisk smälta med vidhäftad träkol

Tabell 2. Samtliga fynd från dödshuset vid Gläntan, Tur
inge sn, Södermanland.
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sammanslagna gravgåvor för olika individer, utan att 
det rör sig om en representativ uppsättning giltig för 
alla, med möjligt undantag för keramiken. De utar
betade typerna i sten och flinta, stridsyxan, flintyxan, 
de tre bergartsyxorna, flintskrapan och det spån- 
liknande flintavslaget har också det gemensamt att 
de utgör miniatyrer, under eller på gränsen till det 
storleksintervall som vanligen förekommer bland 
stridsyxekulturens föremål. Miniatyrföremål förknip
pas vanligtvis med barngravar (Malmer 1962, s. 665) 
eller som här kremeringar. Hade dödshusets sten- 
och flintföremål påträffats separat hade de lätt kun
nat tolkas som barngravgåvor, vilket sätter ett 
källkritiskt frågetecken kring liknande fynd, där 
osteologiska belägg saknas (se även Hackwitz & Lind
ström 2004). Föremålens enhetliga storlek i döds
huset stärker antagandet att uppsättningen är utvald 
samt deponerad i ett sammanhang och giltig för 
begravningarna som helhet.

Deponeringen av brandrester, ben och föremål har 
skett i gropar med oval form, nedgrävda längs döds
husets yttervägg. De är vanligen omkring 35 cm breda 
i väggens längdriktning och med varierande djup, men 
kan vara upp till metern breda och upp till armlängds 
djup. Endast i ett fall har nedgravningen skett intill 
en hörnstolpe, ett specialfall som tas upp längre fram. 
Det är uppenbart att endast ett urval av benen från de 
kremerade individerna har placerats i groparna. En 
viktig upptäckt är att benslagen har sorterats, som 
nämnts tidigare, så att skallben har deponerats längs 
husets norra del och övriga ben, främst rörben längs 
dess södra (fig. 7). Gränsen går mellan brandgropar
na 14 och 18 vid östra långsidan. Detta är också en 
tänkbar utgångspunkt för deponeringen. BG18 är 
dödshusets djupast nedgrävda brandgrop, som till och 
med bryter rännans botten, och näst den direkt söder 
om BG18 liggande BG22 är BG14 därefter djupast. 
Sedan kan gropar ha grävts och fyllts parallellt åt båda 
hållen, med skallben mot norr och övriga ben mot 
söder. Därmed far koncentrationen till östra långsi
dan och luckan på västra långsidan en möjlig förkla
ring. Genom att deponeringen har inletts på östra lång
sidan och fördelats tämligen jämnt åt båda hållen, kan 
denna spridning längs väggarna ha uppstått. Det är 
också värt att notera att hörnstolparna har placerats 
så att avståndet mellan de östra stolparna är betydligt 
större än mellan de västra. På så sätt kan den östra 
sidan, som dessutom vetter mot stranden och har va
rit bäst synlig utifrån, ha framstått som byggnadens 
framsida.

Att den östra sidan kan ha utgjort utgångspunkt 
och även kvantitativt är dominerande med drygt 60

Figur 7. Till deponeringens första fas hör utplaceringen av 
brända ben. Här redovisas procenten skallben av samtliga
ben i brandgroparna utifrån vikt. I enstaka fall är procen
ten beräknadpå små mängder ben. Notera den tydliga skill
naden mellan norr och söder.

% av fyndmängderna bör inte vara någon tillfällig
het. I de traditionella gravarna vänder de döda an
siktet mot öster, oavsett huvudriktning (Malmer 
1962, s. 203 ff). Den östliga riktningen kan ses som 
ett arv från trattbägarkulturens tid, då gånggrifternas 
gångar öppnar sig åt samma håll (Lindström 1993; 
1997; 2005). Det har tidigare konstaterats att döds
huset utan svårighet kan inrangeras i det forntida 
orienteringssystemet, och bakom den östliga prefe
rensen kan antas ligga föreställningar om de dödas 
färd till dödsriket eller liknande, eventuellt med sym
bolisk anknytning till soluppgången och årets första 
och sista dag.

Groparna har fyllts med brända ben, kol, sot, 
bränd lera, skörbränd sten, keramik och mindre fö
remål. Påfallande ofta avtecknar sig bålresterna inom 
de i medeltal 35 cm stora ansamlingarna som om
kring 15 cm stora koncentrationer, motsvarande 
innehållet i ett rågat stridsyxekärl eller ett par kupade 
händer. Bålresterna tycks alltså ha deponerats por
tionsvis. I de tre djupaste groparna, BG14, 18 och 
22, har fyllningen täckts av ett lager ljusare sand och

82



YXFLISA

KVARTSIT

FLINTSKRAPA
FLINTFLISA
YXEGG

X
KVARTSIT

därefter har deponering påbörjats igen med BG15, 
25 och 23. Innehållet i de överliggande deponeringa- 
rna är snarlikt de underliggande, vilket talar för att 
det har skett i en följd. Mellan BG14 och BG15 finns 
exempelvis passning mellan benen och både i BG18 
och BG25 har man lagt ner brända, men hela rör
ben. De överlagrande brandgroparna har därför räk
nats till de underliggande, vilket gör sammanlagt 16 
brandgropar längs väggarna, och dessutom en intill 
sydvästra hörnstolpen.

Deponeringsfaser
Deponeringen kan indelas i olika faser, som kan an
tas ha följt direkt på varandra. Inför eller under den 
första fasen har keramikkärl krossats, kanske i sam
band med rituellt drickande och ätande. Skärvor 
finns redan i botten på den förmodat tidigaste gro
pen, BG18, och sedan på olika nivåer i olika gropars 
fyllning, även i gropen med den förmodat avslut
ningsvis deponerade stridsyxan.

Första fasen: norr—söder

Benens tydliga fördelning med en uppdelning av 
dödshuset i en nordlig huvudända och en sydlig 
kroppsända, går igen även i annat material. Även 
om krossade kärl förekommer runtom dödshuset, 
däribland det enda fotförsedda kärlet spritt i norr, 
finns en tydlig koncentration av keramik i söder, 
tydligast manifesterad genom de tre hela kärlen i 
BG18 och även andra kärl som kan ha deponerats 
hela i BG 5. I söder finns också BG22, den enda 
skärvstensdominerade gropen. Samtliga avslag och 
fragment i flinta och sten finns i norra delen, så jämnt 
fördelade mellan groparna att de måste ha utplacerats 
ett och ett (fig. 8). Även den eldskadade flintskrapan 
och det spånliknande avslaget ligger i samma del, 
liksom egghalvan av en apart håleggad yxa som tycks 
ha tryckts ner med eggen före i BG9. Denna egg
halva är särskilt intressant eftersom den kan vara äldre 
än de övriga yxorna i dödshuset. Det antyds dels av 
att den tycks ha varit tunnackig, dels är sekundärt 
använd för slipning och är trasig. Kanske har yxeggen 
tillskrivits en särskild betydelse som ett upphittat 
föremål av okänt ursprung.

Runtom dödshuset dominerar ekkol helt i gropar
na, och endast i två fall finns säkert belagd förekomst 
av andra vedarter, både stratigrafiskt och genom 14C- 
datering. I BG7 vid norra väggen påträffades björk
kol och i BG4 vid södra väggen hasselkol. Den be
gränsade utbredningen liksom den motställda

SPÅNLIKNANDE 
< AVSLAG, FLINTA 
V KVARTS

KVARTS
KRUKOR

KRUKOR

SKÄRVSTEN

Figur 8. Deponeringens första fas exklusive brända ben, 
keramikskärvor, sot, kol och bränd lera. Notera att hela kera
mikkärlfinns i söder och föremål av flinta och sten finns i 
norr. Notera också fiöremålskoncentrationen intill stolpen 
utanför östra väggen.

utplaceringen kan tyda på en medveten deponering 
av de avvikande vedarterna. Fördelningen av spridda 
keramikskärvor verkar inte heller slumpmässig, ef
tersom ett kärl med fot endast förekommer i norra 
delens gropar. Uppenbarligen finns här ett mönster 
som visserligen uttrycks i ett ovanligt sammanhang, 
men som har tydligt släktskap med stridsyxekul turens 
strukturella tänkande såsom det kommer till uttryck 
i traditionella gravar. Tydligast framgår det av kropps- 
symboliken och att keramiken knyts till fotän
dan. Halvvägs upp på norra delen av östra långsidan, 
intill stolpgropen A401, finns en ansamling av flint
föremål och en yxegg. På motsvarande plats i söder 
finns den keramikrika BG18, den djupaste gropen.

Andra fasen: de håleggade yxorna

De fyra jämnstora håleggade yxorna har av lägena i 
brandgroparna att döma deponerats i ett samman
hang efter det att bålrester, ben och keramik depo
nerats. De har placerats en vid varje vägg med flint- 
yxan i norr (fig. 9). De ligger samtliga i kanten av 
respektive brandgrop, aldrig nära botten och med
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FLINTYXA

SPRUCKEN V:

YXA MED ÓG.

Figur 9. Deponeringens andra fas. Fyra håleggade yxor, san
nolikt skaftade, har placerats en vid varje vägg med eggarna 
mot söder. Notera att flintyxan ligger i norr.

den håleggade bredsidan mot gropens centrum. Det 
sistnämnda kan tyda på att de har varit skaftade, ef
tersom skaftet i så fall har gått åt det håll som hål- 
eggsidan vetter och det har inte rymts åt annat håll 
än inåt brandgropen. Den jämna utplaceringen av 
yxorna runtom dödshuset talar för att de inte enbart 
ingår i det nordsydliga mönstret utan också har haft 
ett mer övergripande symbolvärde. Samtliga yxor 
vänder eggen mot söder, vilket kan sättas i samband 
med eggriktningens uppenbara betydelse i traditio
nella skelettgravar.

Tredje fasen: stridsyxan

Stridsyxan har fatt den mest avvikande placeringen; 
inte intill en vägg som alla övriga föremål, utan i en 
grop direkt intill hörnstolpen i sydväst (fig. 10). En 
6 cm stor keramikskärva i direkt anslutning till 
stridsyxan antyder att den har deponerats samtidigt 
med eller efter den allmänna deponeringen kring 
väggarna, men fyllningen är såpass ljus att det inte 
tycks som att bålrester avsiktligt har deponerats sam
tidigt. Stridsyxan låg med skaftholken uppåt, vilket 
kan tydas som att den har nedlagts skaftad, likt de

STRIDSYXA

Figur 10. Deponeringens tredje fas kan inte särskiljas kro
nologiskt utan innebär bara en funktionell avdelning. En 
stridsxa har lagts med skafiholken uppåt och eggen mot sö
der intill sydvästra hörnstolpen, till skillnad mot samtliga 
övriga föremål som har deponerats intill husväggarna.

håleggade yxorna. Liksom dessa hade den eggen vänd 
mot söder.

Även om stratigrafiskt säkra belägg saknas kan 
nedläggandet av stridsyxan ses som avslutningen på 
kremerings- och deponeringsceremonin, så långt som 
den kan följas arkeologiskt. Troligen har den sträckt 
sig över en eller flera dagar och har kunnat fylla dels 
religiösa behov av att genomföra en övergångsrit, dels 
ett mer uttalat socialt behov av uppvisning genom 
ett eller flera bål, förstörelse av föremål och depone
ring väl synligt utifrån i gropar längs dödshusets ytter
väggar. Särskilt stor vikt har lagts på den östra lång
sidan, som hade störst avstånd mellan hörnstolpa
rna och vidsträckt exponering mot stranden och 
havsviken. Samtidigt kan den uppenbarligen ritu
ella deponeringen av en flintskrapa och ett halvdus
sin flintavslag i lersänkan fyrtio meter väster om 
dödshuset ha ägt rum.

Efter det att deponeringen kring dödshuset av
slutats har byggnaden stått kvar en längre tid, efter
som takdroppet har fatt sotfärgningen att spridas från 
brandgroparna ut i rännans fyllning, men den har 
hindrats att nå rännans innerkant. Kanske rör det
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sig om en tidsrymd av åtminstone något eller några 
år. Det finns inga indikationer på att väggen har ri
vits. Däremot är det tydligt att den nordöstra hörn
stolpen har ryckts upp innan den har förmultnat, 
och hålet har slutits genom att sanden och stenskon
ingen har fallit in mot sydväst utan minsta kvar- 
lämnad mörkfärgning. De övriga hörnstolparna är 
mer svårbedömda. Tydliga mörkfärgningar kan tyda 
på att de multnat bort, men en enstaka ca 5 cm stor 
skörbränd sten nära botten på sydöstra stolphålet 
antyder att även denna och kanske också de två res
terande stolparna har ryckts upp. Istället för att att 
falla samman har hålen fyllts med brandgropslik- 
nande fyllning som möjligen har legat på ytan.

Strukturalistisk tolkning
De tydliga mönstren i byggnaden och deponeringen 
motiverar en strukturalistiskt inspirerad tolkning. Den 
uppenbara tudelningen i nord-syd dominerar. Flera 
motsatspar är mer eller mindre direkt påtagliga, medan 
andra går att härleda ur de övriga (se tabell 3).

Tydliga direkta motsatspar är enligt det här 
tolkningsförsöket:
• Norr-söder, vilket motiveras av att byggnaden san

nolikt är medvetet orienterad.
• Högre-lägre liksom upp-ner motiveras av huvud

riktningen samt att dödshuset ligger i en syd
sluttning med krönet i norr. Motiveringen stärks 
av förekomsten av en stolpe vid östsidans norra 
del och den djupaste gropen vid södra delen (BG 
18), där också motsatsparet stolpe-grop ingår.

• Huvud-kropp motiveras av benfördelningen, där 
både människo- och färben uppvisar samma för
delning.

• Stensmidet knyts genom fragment och avslag av 
kvarts, kvartsit och flinta till norr, och all flinta, 
inklusive flintyxan, är belägen i norr.

• Keramiken koncentrerar sig till sydändan, liksom 
i traditionella skelettgravar där de ofta ligger i fot
ändan. Dödshusets enda skärvstensAommtrzåe. 
grop samt skörbränd sten ligger i södra delen.

• Yxnacke-yxeggmotiveras av den sydliga riktningen 
på de håleggade yxorna och stridsyxan, bortsett 
från ett yxfragment med nedåtriktad egg. Söder 
är dessutom nedåt i sluttningen.

Mindre tydliga motsatspar är:
• Keramik med fot-keramik med gropar motiveras 

av förekomsten av ett fragmenterat fotförsett kärl 
längs norra sidan och ett helt tredjegruppenkärl i 
en sydlig grop.

Direkta

NORR SÖDER

HÖGRE LÄGRE

UPP NER

STOLPE GROP

HUVUD KROPP

STENSMIDE,KVARTS, 
KVARTSIT, FLINTA

KERAMIK,SKÄRV
STEN,SKÖRBR. STEN

YXNACKE YXEGG

KÄRL MED FOT KÄRL MED GROPAR

BJÖRK HASSEL

Härledda

BERG DAL

BORTA HEMMA

VITT RÖTT

Tabell 3. Förmodade motsatspar i dödshuset utifrån en struk
turalistisk tolkning.

• Björk-Hassel motiveras av kolförekomster som kan 
vara uppdelade på norr och söder, medan ekkol 
finns runtom huset. Det förutsätter dock en med
veten deponering av olika förkolnade vedarter. 
Det kan nämnas att på Kabusaboplatsen, Köp
inge sn, Skåne, har påträffats gropar med brända 
hasselnötter, spår av bränd sand samt stridsyxe- 
keramik. I ett fall har ett helt kärl krossats före 
nedläggelsen (Larsson & Larsson 1986, s. 61ffi; 
Larsson 1989, s. 65).

Möjliga, härledda motsatspar är:
• Berg-dal motiveras av högre-lägre och sten-lera, 

dvs. keramik.
• Borta-hemma motiveras av att flintan i norr har 

sitt ursprung i avlägsna trakter, medan keramiken 
är lokalt tillverkad. Keramiken samt skärvstenen 
kan knytas till aktiviteter i hemmet, medan sten- 
smidesprodukterna oftast har använts utanför 
hemmet. Dessutom har möjligen närmaste bo
plats legat söder om dödshuset.
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Mer som en tanke föreslås också att färgerna vitt
rött kan urskiljas. Vitt motiveras av flinta och uppåt, 
himmel, rött av keramik och nedåt, jorden. Till detta 
kommer den vita björken och hasseln med rödbruna 
nötter och små röda blommor.

Vad gäller väderstrecken tycks norr ha mer ge
mensamt med öster och söder med väster. Norr är 
förknippat med upp och öster är himlakropparnas 
uppgångsriktning. Motsatsen gäller för söder och 
väster. Dessutom är tudelningen av deponeringen 
på utsidan förskjuten så att väster hänger samman 
med söder och större delen av öster med norr. 
Stridsyxan är deponerad vid sydvästra hörnstolpen.

Andra mönster än tudelningen är också synliga. 
Vilken funktion har t.ex. de fyra håleggade yxorna 
som placerats ut intill varsin vägg? I skelettgravarna 
vänder yxorna konsekvent eggen ut från den döde, 
vilket närmast kan ses som ett skydd och ett avvär
jande av onda krafter utifrån (jfr eggredskap i senare 
tiders folktro). De håleggade yxorna omsluter be
skyddande dödshuset på alla fyra sidor, och den en
hetliga orienteringen visar att eggriktningen har va
rit betydelsefull. Intressant är dock att eggarna inte 
har vänts ut från byggnaden utan samlar sig mot 
söder. Avvärjandet tycks alltså rikta sig mot något 
som hotar dödshuset som helhet söderifrån. Det kan 
röra sig om ett mer abstrakt hot, kanske från de le
vandes värld eller underjorden, vilket i så fall antyds 
av sluttningen och att den aparta yxan vänder eggen 
nedåt. Mer konkret kan det röra sig om ett skydd av 
ingången till dödshuset, vilket inte motsäger den ti
digare tolkningen. Även om säkra spår av en ingång 
saknas i dödshuset, har det ovan antagits att den bör 
ha varit belägen i den södra gaveln. Det kan här näm
nas att en håleggad flintyxa påträffats i ett stolphål 
vid ingången till en palissadanläggning i Skåne (Alm
qvist & Svensson 1990, s. 23£; Svensson 1990, s. 3; 
1991, s. 101f.).

Slutligen intar stridsyxan en särställning, inte bara 
genom att i sig vara säregen, utan också genom att 
vara det enda föremål som inte har placerats i gropar
na längs dödshusets väggar, utan i direkt anslutning 
till den sydvästra hörnstolpen. Dess symboliska värde 
är förmodligen minst lika stort som de olika kon
texter den har påträffats i. Den förekommer i heders
position nära huvudet i enmansgravar och kan då 
antas ha varit knuten till rollen som man, krigare 
och ledare. Även om stridsyxan inte har varit ett ef
fektivt vapen, finns det antydningar om att den har 
kommit till praktisk användning, i form av en delvis 
läkt skallskada på ett skånskt kranium (Håkansson 
m.fl. 1972, s. 160ff). Stridsyxan har också fungerat

i mer svårtolkade kontexter som brännoffer tillsam
mans med flintyxor (Larsson 1999, s. 4ff), vilket kan 
antyda att den har haft en bredare funktion än som 
mannens enskilda egendom. Särskiljande för 
stridsyxan gentemot andra yxtyper är att den rela
tivt ofta har deponerats i åar och andra rinnande 
vatten, en sedvänja som har förekommit från Skåne 
och upp längs Norrlandskusten (Oldeberg 1952; 
Karsten 1994, s. 141 ff). Här kan flodens roll av gräns 
eller förbindelselänk, inte så mycket mellan sociala 
revir som mellan olika världar, vara av betydelse. 
Stridsyxan bör också ha spelat en stor roll i kommu
nikationen mellan vitt åtskilda individer och sam
hällen, vilket stridsyxeutbytet mellan Finland, Sverige 
och Danmark visar (Lindström 2003). Också i eller 
i omedelbar anslutning till Fågelbackenhuset har en 
stridsyxa deponerats (Hallgren 2000, s. l4f), vilket 
möjligen har varit i beskyddande syfte.

Stridsyxan kan alltså ha haft en mångfacetterad 
betydelse, i vilken kan ha ingått rollen som mansatt
ribut, vapen, gränsmarkör och skydd (se Hackwitz 
& Lindström 2004). Genom att stridsyxan i döds
huset inte såsom i skelettgravarna har placerats vid 
den prestigefyllda huvudändan utan istället vid hörn
stolpen i sydväst har den sannolikt fått en mer över
gripande skyddande funktion för dödshuset som 
helhet, vilket understryks av att den likt de håleggade 
yxorna har lagts ned med eggen mot söder, liksom 
av placeringen i sydväst intill dödshuset förmodade 
ingångssida. Det är viktigt att påpeka att den genom 
placeringen vid hörnstolpen och inte i anslutning 
till väggen som samtliga övriga föremål har brutits 
ut ur den enskilda gravens symbolik. Tänkbart är 
att stridsyxan har fyllt funktionen som en allmän 
symbol för kampen mot kaoset, upprätthållandet av 
kosmos gentemot ett ständigt hotande förfall, likt 
den långt senare använda torshammaren.

Det avsiktliga avlägsnandet av åtminstone den 
nordöstra hörnstolpen medan väggen antagligen fort
farande stod kvar är gåtfullt. Kanske har avsikten 
varit att låta stolpen eller stolparna ingå i en ny döds
husbyggnad på annan plats. Den nordöstra stolpen 
var den som var mest avlägsen från stridsyxans depo- 
neringsplats invid den förmodade ingången i söder 
och belägen intill den mest avvikande brandgropen 
som innehöll flintyxan. Kanske har stolpen tillskrivits 
en särskild betydelse. Det kan inte heller uteslutas 
att dödshuset har förstörts av fientliga personer.

Vad gäller dödshusuddens fortsatta betydelse kan 
det vara värt att notera att krönet bakom dödshuset 
pryddes med ett par kvadratiska stensättningar, san
nolikt vid övergången mellan bronsålder och järnålder,
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SKALLBEN
ÖVRIGA BEN I

KVARTSIT
FLINTSKRAPA
FLINTFLISA
YXEGG

—--rsPÅNLIKNANDE 
KV AKTS AV SLAG, FLINTA 

i KVARTSSKÄRVSTEN KRUKOR
KVARTSIT

Figur 11. Rekonstruktion av dödshuset sett från öster, den 
förmodade framsidan som vetter mot havsviken. Synliga är 
yttertaket, en tvärbjälke, sydöstra och nordöstra hörnstolpar
na, plankväggen och den fristående stolpen framför plank
väggens norra del. Markens sluttning mot söder är tydlig, 
liksom takdroppets förmodade urgröpning av marken när
mast väggarna. Under mark finns stenskoning kring hörn
stolparna. De två enda större stenarna i hela rännan finns 
på rännans botten i nordost. I brandgroparna bakom den 
fristående stolpen finns en tydlig ansamling avföremål. Den 
djupaste av samtliga brandgropar (BG18) ligger vid väg
gens södra del, bryter rännans botten och innehåller krukor. 
Gränsen fór den nordliga och den sydliga typen av depone
ringar har streckats och ligger strax norr om den djupaste 
gropen. Ej med på bilden är bland annat en håleggad yxa i 
den grop som är den andra till höger om den djupaste gro
pen. Inte heller finns gropar med innehåll kring de övriga 
tre väggarna med. Bland de föremålen kan särskilt nämnas 
flintyxan i norr samt stridsyxan vid sydvästra hörnstolpen.

då en boplats grundades här. Eftersom kröngravar 
saknas på stenåldersuddar i omgivningen kan det 
antyda att föreställningar om platsens särställning kan 
ha levt vidare in i yngre bronsålder. Något liknande 
kan antydas av att dödshuset i Veddige, Halland, 
täcktes av en bronsåldershög (Särlvik 1975) och mer 
tveksamt med tanke på tidsskillnaden av att Boll- 
backendödshuset i Västmanland låg under ett järn- 
åldersgravfält (Artursson 1996).

Dödshuset som mikrokosmos
Även om enskildheter är diskutabla är det uppen
bart att en strukturell tudelning är avsiktlig i döds
huset. Normalt brukar vid denna typ av tolkningar 
ett glapp finnas mellan källmaterialet och den teore
tiska modellen. Tolkningen brukar framstå som en 
möjlighet. I fallet med dödshuset är den inte bara 
möjlig utan trolig, eftersom mönstren är så tydliga 
och upprepar sig i flera material att de knappast kan 
bortförklaras som tillfälligheter. Det gäller inte bara 
tudelningen utan också icke-binära mönster.

De påvisade strukturerna kan utgöra basen för 
mer konkreta tolkningar. Dödshusets konstruktörer 
har knappast nöjt sig med abstrakta strukturella be
grepp. De har rimligen sökt symboler och liknelser 
från sin konkreta vardag vid skapandet av dödshuset 
som en bild av världen, döden och det gudomliga.

Likheterna mellan dödshuset och samtida mes- 
ulahus innebär antagligen att gemensamma föreställ
ningar ligger bakom dem. Huset kan ha varit en be
tydelsefull symbol för den ordnade trygga världen 
eller som ett av attributen i en j ordbrukarideologi, 
där också de brända fårbenen och skäran (dvs. det 
spånliknande flintavslaget) kan inrangeras. Som sym
bol kan den ha riktats mot en föreställning om vild
marken eller den gropkeramiska gruppen. Eftersom 
ett snarlikt dödshus förekommer också inom den 
gropkeramiska kulturen i Västmanland kan det förra 
vara riktigare. En modern pollenanalys från östra 
Södermanland (Edenmo m.fl. 1997, s. 19lf), som
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inte motsägs av äldre analyser i dödshusets närmaste 
omgivning (Florin & Florin 1940), antyder att trak
ten har varit skogsklädd till större delen, med små 
luckor kulturmark. I brist på öppna marker kan döds
huset ha haft desto större betydelse, och det är kanske 
ingen tillfällighet att byggnaden uppfördes väl syn
ligt nära stranden intill vikens vattenvidd.

På ett mer grundläggande sätt kan dödshuset ut
göra en modell av hela världen, ett mikrokosmos som 
innefattar världens byggnad, gudomar och den so
ciala ordningen (Eliade 1993). Husets orientering ef
ter den forntida väderstrecksuppfattningen med skyd
dande yxor i alla fyra väderstrecken understryker dess 
anknytning till etablerade kosmologiska föreställ
ningar och makrokosmos. Väggarna har avskiljt värl
den innanför och utanför. Så kan den märkliga place
ringen av de kremerade benen längs husets ytterväggar 
ges en fördjupad mening. Vid sidan av ett möjligt 
syfte att göra den slutgiltiga begravningen till en of
fentlig, väl synlig ritual och viljan att lämna de dödas 
boning under den liminala fasen, dvs. dödshusets inre, 
kan väggens funktion som gräns ha haft betydelse, 
särskilt som den troligen har varit av ekplank, betyd
ligt kraftigare än boningshusens lerklinade väggar. De 
brända benen placeras utanför husets gräns, i första 
hand i öster, en motsvarighet till den mytiska plats 
utanför världens gräns i öster som antyds av ansikts- 
riktningen hos de döda i traditionella stridsyxegravar, 
men också redan av gånggriktningen hos gånggrifter 
närmare tusen år tidigare. Inte bara öster, utan också 
andra enskilda väderstreck har haft betydelse. In
gången till dödshuset inre har sannolikt legat i söder, 
en ingång som har skyddats av yxeggarna. Norr har 
särskilt markerats med skallben, flintföremål och an
nat stensmidesavfall.

Den tydliga vertikala symboliken passar väl in i 
mikrokosmos. Det mest säregna i dödshuskonstruk
tionen som går igen även på Bollbacken och i Dan
mark, och som knappast är en slump, är att väggen 
har stadgats närmare en halvmeter ner i marken. En 
funktionell förklaring skulle kunna lyda så här: man 
har velat efterhärma tidigare gånggrifters stenväggar 
med ett hårt träslag istället för boningshusens smäck
rare lerklinade flätväggar, och detta är det enklaste 
sättet att göra väggen stabil. En annan förklaring är 
att man har velat hindra smådjur att gräva sig in till 
liken. I praktiken kan stabila plankväggar byggas på 
olika sätt och det är antagligen anakronistisk att dra 
in hygieniska skäl.

Istället bör väggdelen under marken kunna ha 
motiverats symboliskt, vilket understryks av att brand
groparna har placerats direkt intill den. Att de döda

placeras under jord är visserligen något som under
lättar en arkeologisk upptäckt, men det bör också 
ha haft symbolisk betydelse. Enkelgravskulturens 
dödshus är högtäckta, tidigare gånggrifter och se
nare hällkistor täcks upp till takhällarna med jord 
och sten. Ordinära stridsyxegravar är välbyggda 
underjordskonstruktioner, ibland påminnande om 
kammargravar. Sammantaget ligger det nära till 
hands att slutförvaringen av de döda knyter an till 
det underjordiska. I dödshuset har det på olika sätt 
visat sig att uppåt och nedåt har haft betydelse. Det 
är därför naturligt att tänka sig att den speciella 
byggnadstekniken har syftat till att understryka 
kopplingen ovan och under jord för de döda. När 
de döda har lämnat dödshusets inre har de inte bara 
passerat en gräns mot öster, de har också lämnat 
mark- eller golvytan och hamnat i underjorden. Åt 
detta håll, nedåt, riktas möjligen avvärjande yxeggar, 
och i de djupaste groparna har placerats hela krukor 
och skärvsten, möjligen ett slags matoffer till de döda. 
Förekomsten av hassel kan möjligen associeras till 
mat och fruktbarhet eller skydd, möjligen också med 
lägre nivåer (jfr Bertell 2003, s. 102ff).

I motsatt riktning finns uppåt och norrut, där 
stolpen vid ytterväggen kan vara en enkel och all
mängiltig symbol för världspelaren (axis mundi) och 
kontakten med det himmelska. Högt på himlen i 
norr finns himmelspolen, om än med en annan pol
stjärna 2400 f. Kr. än idag. Till denna riktning har 
knutits dels skallben, dels flinta. Skallbenen är för
delade på nio gropar, ett tal som i senare tider ofta 
har förknippats med antalet himlar. Antalet himlar 
har också markerats materiellt på senare kultanlägg- 
ningar, exempelvis antalet grenar på världsträdsym
boler. Flintan markeras dels med en flintyxa i huvud
änden, dels med en tydlig koncentration av små flint
föremål nära den yttre stolpen. I närheten har också 
små bitar av vit eller ljus kvarts och kvartsit place
rats. Flintan och de övriga bergarterna kan genom 
sin färg associeras till himlen. Gnistorna vid sten- 
smide, flintans användning vid eldgörning och den 
brända flintskrapan kan associeras till eld, blixt och 
åska, också det lätt att vidare associera med himlen. 
På flintyxan finns också praktiskt omotiverade kros- 
skador. Flintyxan ligger i kanten av BG7 som domi
nerades av björkkol och i övrigt är den till ytan största 
och mörkaste brandgropen. Björken var inte ovan
lig i historisk tid som material för gudafigur och 
världspelarsymbol bland nordliga folk (Holmberg 
1922; Drobin & Keinänen 2001), och är även arke
ologiskt identifierad som världsträdssymbol under 
vikingatiden i Jämtland (Iregren 1989).
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Att deponerade skallben markerar dödshusets him- 
melsände är också lätt att associera till skapelsemyter 
om att himlavalvet skapats av en jättes eller gudoms 
skalle, en myt som inte bara finns på nordiskt område 
utan också keltiskt, indiskt och kinesiskt (Sproul 1991, 
s. 19; s. 25; s. 172).

Ingen fristående stolpe finns i direkt anslutning 
till dödshuset vid Bollbacken, som den intill döds
huset vid Gläntan, men i närheten inom det inhäg
nade området kring dödshuset vid Bollbacken finns 
spår av stolpar som har tolkats som rituella (Arturs- 
son 1996; denna volym). Stolpen vid dödshuset vid 
Gläntan kan ju av flera skäl antas ha haft en rituell 
funktion. Närmast till hands är att uppfatta den som 
en gudabild eller en axis mundi-symbol, måhända i 
kombination. Axis mundi-funktionen stärks av att 
den är placerad i anslutning till dödshusets norra, 
högre del.

Att parvisa stolpar dyker upp enbart i dödshusen 
vid Gläntan och Bollbacken i Mälardalen, men sak
nas i alla andra kända dödshus, är sannolikt ingen 
tillfällighet utan bör tills vidare ses som ett region
alt, avsiktligt och betydelsebärande drag. Placeringen 
av stolparna i dödshuset vid Bollbacken, utan en rim
lig praktisk funktion för dem i byggnadskonstruk- 
tionen, talar för att de har haft en rituell funktion, 
kanske som ett par gudabeläten till vilka man har 
offrat. Denna hypotes stärks ytterligare av place
ringen av två flata stenar vid stolparnas fot, vilka för
modligen fungerat som offeraltare (Artursson 1996; 
denna volym). Rimligen har stolparna i dödshusets 
vid Gläntan haft en liknande funktion, men de har 
sannolikt också ingått i själva konstruktionen och 
fortsatt minst upp till innertaket. Detta i kombina
tion med den centrala placeringen i dödshusets inre 
kan tala för att de också har haft en axis mundi-funk
tion. Stolparna i båda dödshusen är så anonyma att 
det är omöjligt att avgöra vad slags gudomar de kan 
ha representerat. I dödshuset vid Gläntan är givetvis 
en koppling till byggnadens tydliga symboliska tu
delning möjlig, och då skulle den nordöstra och syd
västra stolpen kunna representera himmelska respek
tive underjordiska gudomar, måhända av motsatta 
kön.

I så fall skulle också den märkliga placeringen av 
föremål och brända ben i gropar längs väggens ut
sida kunna fa ytterligare en förklaring. Vid regnvä
der har vatten strilat ner från dödshusets tak, runnit 
och samlats längs väggarna och vätt groparna. Denna 
effekt bör ha varit så uppenbar att den kan ha varit 
avsiktlig. Kanske har här funnits en avsiktlig sym
bolik kring regnet som befruktande och livgivande.

Jämförelse med senare 
föreställningar i Norden

Mer direkta jämförelser med senare tiders fornnor
disk, samisk och finsk myt och rit kan också vara av 
intresse, särskilt med åskguden, den fornnordiske Tor, 
samernas Horagalles och finnarnas Ukko (se Drobin 
& Keinänen 2001; Bertell 2003). Det finns ett sam
band mellan åskguden/himmelsguden, eldslagning 
och världspelaren, som kanske bäst kommer till ut
tryck i beskrivningen av en samisk kultlokal. Ett 
beläte av åskguden tillverkades av en björk, där ro
ten fick utgöra huvudet och stammen kroppen. En 
hammare sattes i höger hand och särskiljde den som 
åskgud. På huvudet fästes en järnspik och en bit 
flinta, som himmelspolen.

I finsk mytologi befinner sig åskguden vid him
lens mitt, vid polstjärnan, och håller upp himlafästet. 
Här vid världspelarens topp slår han också eld på de 
nio, ibland åtta himlarna. Flinta användes vid eld
slagning, och med denna kunde jägaren åkalla åsk
guden. Det finska ordet för kvarts och kvartsit bety
der ordagrant Ukkos sten.

De fornnordiska högsätestolparna, som kunde ha 
Tors bild inskuren, var försedda med en spik, guda- 
spiken eller reginnageln, och har tolkats som världs- 
pelarsymboler. I den bekanta Hrungnermyten be
rättas att Tor har en brynstensbit i huvudet. Det har 
antagits att den tidigare har uppfattats som en flint
bit, men även en brynsten kan ge upphov till gnistor 
vid slipning av metallföremål.

Bortsett från järnspiken, som naturligtvis bara kan 
tillhöra senare perioder, finns här en grundläggande 
och väletablerad föreställning som förvånansvärt lätt 
kan appliceras på dödshuset. Den bild som återfinns 
på den samiska kultplatsen där världspelaren-gud- 
omen har ett flintstycke fäst vid huvudet och en ham
mare i höger hand påminner mycket om den bild 
som dödshusets deponeringsmonster ger. I döds
husets övre norra del, i riktning mot himmelspolen, 
markerar skallbenen att det ska uppfattas som huvud
änden. Överst i huvuddelen har en flintyxa place
rats, i kanten av den stora gropen med björkkol. I 
dödshusets huvudände återfinns också all övrig flinta, 
kvarts och kvartsit, där flintan är koncentrerad till 
den förmodade guda- eller axis mundi-stolpen vid 
ytterväggen. Bland flintföremålen finns också spår 
av slag och eldpåverkan. På dödshusets i samman
hanget högra (västra) sida återfinns också motsva
righeten till torshammaren, stridsyxan.

Vid sidan av funktionen som världspelare med 
koppling till himmelspolen och flintan med kopplingen
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till blixt och eldgivning finns också den välkända 
skyddsfunktionen, där stridsyxan skyddar dödshuset 
såsom åskguden med hammaren skyddar kosmos 
mot kaos. I fornnordisk mytologi är också Tor den 
som viger gravbålet, och därmed skyddar bålet och 
den döde.

Åskgudarnas koppling till regnet kan också knytas 
till dödshusets takdropp. Åskgudens association med 
landnam och avgränsningar med eld kan möjligen 
knytas till kol och sot i groparna längs väggarna.

Gränsdragningen mot andra gudomar som Frej 
är inte oproblematisk, exempelvis vad gäller fruktbar- 
hetsaspekten och världspelaren. Den är kanske inte 
heller intressant eftersom gudomar i olika tider och 
regioner kan ha haft skiftande attribut och funktio
ner. Det är ändå tydligt att omfattande likhet finns 
mellan dödshusets attribut och en långt senare åsk- 
och himmelsgudom.

Kön och genus
Genus- och könsbestämningen av stridsyxekulturens 
gravar är problematisk. Ambivalensen när det gäller 
även de mest grundläggande allmänna föreställning
arna om genus inom kulturen kommer väl fram i 
fråga om stridsyxan. I standardverket ”Jordbrukets 
första fem tusen år" talar Stig Welinder om ”rimligt 
könskarakteristiskaföremål, såsom... stridsyxekulturens 
manliga stridsyxor under yngre mellanneoliticum." 
(Welinder 1998, s. 206). Göran Burenhult kallar 
stridsyxan ”mannensfrämsta statussymbol', också det 
i ett standardverk, "Arkeologi i Norden” (1999, s. 352, 
bildtext). Stig Welinder ställer dock i sin recension 
av boken frågan: "Har Burenhult någonsin funderat 
på hur många osteologiskt bestämda mansgravar som 
innehåller båtyxorV’ (Welinder 2001). En grundlig 
genomgång av osteologiskt könsbestämda gravar med 
stridsyxor är önskvärd.

En annan möjlighet till genusbedömning är att 
jämföra gravorienteringen med fyndsammansätt- 
ningen. Om stridsyxor i första hand förekommer i 
gravar med nordlig huvudriktning ligger det nära till 
hands att tolka detta som mansgravar, medan kvinno- 
gravar har sydlig huvudriktning. Motsatta huvud
riktningar för män och kvinnor betraktas som allmän
giltigt i stora delar av stridsyxekulturens utbrednings
område. Malmer menade i sin avhandling att en så
dan skillnad normalt fanns inom den svensk-norska 
stridsyxekulturen (1962, s. 207), men tycks senare ha 
tonat ner eller frångått tanken på genusbunden grav
orientering (Malmer 1975, s. 40; 2002, s. 131f£).

Heléne Knutsson (1992) kom i en uppsats baserad 
främst på Malmers katalog inte fram till ett tydligt 
resultat, men det framgår av materialet att de döda i 
gravar med stridsyxor uteslutande ligger på vänster 
sida. En genomgång av framförallt skånska gravar 
publicerade under senare år skulle kunna förtydliga 
bilden, men sannolikt kan det då bli viktigt att skilja 
på individuella gravar och kollektiva gravar, där de 
senare antagligen uppvisar större variation. Tills vi
dare kan det konstateras att huvudriktningen har 
varit genusanknuten på många håll inom stridsyxe
kulturens område, och att det är möjligt att en med
vetenhet om detta har funnits också inom det svensk
norska området.

I den mån gravar har kunnat köns- och genus- 
bestämmas framstår gravskicket som jämlikt, i lik
het med de kontinentala motsvarigheterna (Malmer 
2002, s. 141). Ur osteologisk synpunkt är det svårt 
att se något tydligt könsmässigt mönster i fördel
ningen av individer kring dödshusets ytterväggar. 
Någon åtskillnad av brända ben från kvinnor res
pektive män tycks inte ha gjorts. Fördelningen av 
könsindikationer i benmaterialet, fyra manliga mot 
två kvinnliga, kan mycket väl vara orsakade av slum
pen, men det är intressant att den står i överensstäm
melse med proportionerna i de påföljande hällkis- 
torna, där mansindividerna tydligt dominerar. Detta 
har tolkats som effekten av virilokala traditioner, där 
endast individer födda inom hushållet har bereits 
plats i kistan, medan de inflyttade kvinnorna har 
begravts på annan plats (Apel 2001, s. 342). En virilo- 
kalitet inom stridsyxekulturen har ju redan antytts i 
området utifrån andra källmaterial. En möjlighet är 
också att nyfödda flickor i större utsträckning än 
pojkar har dödats i barnbegränsande syfte.

Oavsett stridsyxans förekomst i mansgravar tycks 
den i dödshuset ha ryckts ur ett eventuellt genus- 
sammanhang och placerats som en allmän skydds- 
symbol invid en hörnstolpe. Den kan alltså inte an
vändas för att bestämma genus, utan visar på att 
stridsyxan kan ha använts på många andra sätt.

Den gestalt som urskiljer sig i dödshuset genom 
den samlade deponeringen av ben och föremål har 
en nordlig huvudriktning. Om det vid en närmare 
undersökning visar sig att detta är en manlig huvud
riktning i ordinära gravar kan det i sin tur indikera 
att dödshusgestalten, om den nu ska räknas som en 
gudom eller kollektiv förfader, i första hand har va
rit manlig. Det skulle i så fall inte motsägas av tolk
ningen av gestalten som en åsk- eller himmelsgudom 
eller en indikation på att samhället i östra Söderman
land var virilokalt.

90



Dödshusets uppdelning i en nordlig och sydlig del 
kan också förstås som en manlig och en kvinnlig del, 
med hänsyn till uppdelningen på olika hantverk. Kera
miken antas vara knuten i första hand till kvinnan, 
vilket dels kan stödjas på praktiken i olika senare sam
hällen jorden runt, dels på fyndet av en kamstämpel i 
en skånskkvinnograv (Welinder 1998, s. 165; s. 206). 
Malmers könsbestämning av graven är dock mycket 
tveksam, eftersom skelettresterna osteologiskt har be
tecknats som Masculinum? (During 1989, s. 142). 
Keramiken är knuten till södra delen, och tillsammans 
med skärvstenen och kopplingen till boningshusens 
köksdel samt att matlagning till övervägande del är 
en kvinnlig syssla i senare samhällen (Welinder 1998, 
s. 206), kan detta tolkas som att dödshusets södra del 
är knuten till kvinnligt genus. I norra delen finns res
ter av stensmide och föremål av flinta. Stensmide har 
sannolikt praktiserats av båda könen, men det antas 
att den ur statussynpunkt i första hand knyts till man
nen (Welinder 1998, s. 206; Giero 1994). Om reso
nemanget accepteras kan till raden av motsatspar som 
nämnts tidigare föras MAN-KVINNA, där döds
husets norra del har varit manssidan och dess södra 
del kvinnosidan. I ett tidigare avsnitt har föreslagits 
att denna uppdelning möjligen kan återspegla en 
himmelsgud och en jordgudinna.

Det måste dock understrykas att denna slutsats i 
det närmaste uteslutande bygger på överförandet av 
generella regler från senare historiskt kända kultu
rer. I dödshuset i sig finns inga urskiljbara genus- 
skillnader, bortsett från att antalet osteologiskt be
stämda män är dubbelt så många som kvinnorna. I 
södra Sverige i övrigt tycks stridsyxan kunna knytas 
till mannen när den inte fyller genusneutrala upp
gifter. Det är fortfarande osäkert om huvudriktning
en är genusbunden.

Tilläggas kan att frånvaron av en genusuppdelning 
i dödshuset till skillnad från i skelettgravar skulle 
kunna ha praktiska orsaker. Vid hanteringen av de 
döda i samband med kremeringen och deponeringen 
har man inte haft svårigheter med att skilja på skal
lar från barn och vuxna, räkna antal skallar eller skilja 
på skalle och övriga kroppsben. Om kropparna i 
dödshuset inför kremeringen har varit långt gångna 
i förmultning och skelettering kan däremot möjlig
heten att skilja på kvinnor och män ha varit liten.

Djurens roll
Ur religionsfenomenologisk synpunkt finns både lik
heter och skillnader mellan j ordbrukarkulturernas och

fångst- och jägarkulturernas syn på djuren. I båda 
religionstyperna spelar djuren stor roll, men med 
olika tyngdpunkter. I jordbrukarkulturen har dju
ren betydelse som exempelvis gudaattribut, mytiska 
symboler och som offerdjur och bland annat status- 
höjande gravgåvor. I fångst- och jägarreligioner är 
åtskillnaden människa-djur mindre, djuret är mer 
jämbördigt, djurrådarföreställningar är framträdande 
liksom djurceremonialismen, vilken bl.a. innebär att 
djurens kvarlevor sorteras och struktureras på ett sätt 
som bör vara arkeologiskt urskiljbart. Så är också 
fallet på de gropkeramiska lokalerna (se Artursson, 
denna volym) där bl.a. sälben har sorterats och de
ponerats, liksom hundben, inte sällan i kombina
tion med människoben. Så är inte regeln i senare 
perioders jordbrukarkulturer, exempelvis under brons
åldern och järnåldern, där djurbenen mer ger intryck 
av att vara slaktrester, offermåltidsrester eller grav
gåvor, i och för sig säkerligen en gång med djup sym
bolisk betydelse.

Vad av detta återspeglas i dödshusets djurbens- 
material? Stridsyxekulturen kan ju här ses som en 
tidig övergång från den gropkeramiska fångst- och 
jägarkulturen mot en så småningom etablerad jord
brukskultur. Slående är att fårbenen i dödshuset har 
deponerats på ett ambivalent sätt. Å ena sidan före
kommer de främst i gropar med barn, vilket kan tala 
för att de har fungerat som följeslagare eller grav
gåvor. Å andra sidan har fårbenen sorterats med skall
benen i norr och med övriga ben i söder på samma 
sätt som människobenen. Detta har säkerligen skett 
medvetet och kan enklast förklaras som en djurcere- 
monialistisk inställning till fåret, kanske under infly
tande från äldre föreställningar kring jaktbyten. 
Denna inställning till fåret kan ha varit lokal i ett 
nyligen starkt gropkeramiskt dominerat område. 
Fåret tycks alltså ha behandlats på ett närmast jäm
bördigt sätt med människan och har dessutom in
lemmats i stridsyxekulturens kosmologi.

I sammanhanget är det värt att påminna om 
Linköpingsgraven, som är den äldsta välundersökta 
stridsyxegraven i östra Mellansverige (Lindahl & 
Gejvall 1954). Här har en kvinna, en man och ett 
litet barn begravts. Barnet lades i famnen på en ihjäl
slagen hund (M. Douglas, Linköpings museum, pers. 
komm.). Förekomsten av hund som annars är kän
netecknande för den gropkeramiska kulturen (Ar
tursson denna volym) är intressant med tanke på 
gravens ålder, från mellersta stridsyxetid. Detta kan 
tolkas som en kvardröjande tradition från gropkera- 
misk kultur. Intressant är också kopplingen djur
barn, såsom i dödshuset i Turinge.
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Stridsyxekultur + 

gropkemmisk kultur = sant?
Tudelningen i dödshuset och boningshuset är rimli
gen av grundläggande natur och kan förväntas ha 
genomsyrat världsbilden också i övrigt. Ett av de ur 
arkeologisk synvinkel mest framträdande dragen i 
det sena mellanneolitiska samhället är en tudelning 
mellan stridsyxekultur och gropkeramisk kultur. Re
lationen mellan kulturerna kan variera från område 
till område. I östra Södermanland kan den sena 
stridsyxekulturen ha introducerats av personer med 
kontaktnät inåt land. En fas kan ha följt med, om 
inte sociala motsättningar mellan dessa personer och 
mer traditionella gropkeramiker, så åtminstone olika 
förhållningssätt under en tid. Fasen har följts av en 
sammansmältning, i alla fall i den materiella kultu
ren, där tredjegruppen-kärlen är det tydligaste teck
net på detta, före senneolitikums mer homogena ma
teriella kultur (Larsson 2003a, Graner & Larsson 
2004).

Det ligger nära till hands att spekulera i att denna 
kulturdualism också återspeglas i dödshuset, möjli
gen i ett stadium av sammansmältning. Tänkbart är 
att en idealiserad bild av relationen mellan kulturer
na har kommit till uttryck, där stridsyxekulturen 
håller till längre från stranden på högre belägna plat
ser, medan de gropkeramiska lokalerna åtminstone 
tidigare fanns på lägre, mer strandnära nivåer. Det 
enda tydligt gropkeramikinfluerade föremålet, ett 
gropförsett tredjegruppenkärl, är deponerat i söder i 
den djupaste gropen. Det behöver dock inte röra sig 
om annat än en grundläggande tankestruktur som 
inte behöver motsvaras i detalj av verkligheten eller 
delas av alla samhällsmedlemmar.

Vi får i så fall genom dödshuset en bild av upp
fattningen hos stridsyxekulturens företrädare om re
lationen mellan kulturerna inom ett begränsat om
råde. Intressant är då att båda kulturerna får utrym
me. Den gropkeramiska kulturen ställs alltså inte 
utanför, utan ingår som en självklar del i stridsyxe
kulturens världsbild och omfattas också av det skydd 
mot nedbrytande krafter som de håleggade yxorna 
och stridsyxan utgör.

Avslutning
Ett försök har gjorts att ge en detaljerad beskrivning av 
dödshusets historia och bakomliggande föreställningar. 
Tack vare fyndmängden, tydliga deponeringsmonster,

ett enhetligt referensmaterial och kringstudier är det 
möjligt att lägga fram en relativt rik tolkning. 
Avsiktligt har också mer hypotetiska resonemang och 
uppslag presenterats, eftersom dokumentationen är 
så pass svåröverskådlig att förstahandskännedom 
krävs för att se materialets möjligheter och — kanske 
i mindre omfattning - begränsningar. Dokumenta
tionen av dödshuset består av närmare 400 separata 
planer och profiler. Att benmaterialet, drygt 3 kg, 
var fördelat på 458 fyndpåsar väckte också viss irri
tation hos osteologen. Förhoppningsvis kan tolk
ningarna inspirera till kritik och mer ingående ana
lyser, även av kringliggande frågor.

Bebyggelse och ekonomi
Östra Mellansverige kan utifrån hanteringen av 
stridsyxor delas in i regioner med en utsträckning 
längs kusten av ca 70—90 kilometer. Dessa kallas här 
storbygder. Inom en storbygd kan stridsyxekulturen 
accepteras tidigt, sent eller inte alls. Storbygderna 
kan utifrån mestadels äldre gropkeramiska lokalagg- 
lomerationer delas in i 15 km stora territorier eller 
lokalsamhällen, här kallade bygder, vilka troligen ofta 
har relevans också under stridsyxekulturens tid, då 
den gropkeramiska kulturen antingen kan ha för
svunnit helt från ett område eller ha existerat paral
lellt med stridsyxekulturen. Samvariationen mellan 
dödshus och boningshus, där stridsyxekulturens 
dödshus liknar ett mesulahus, samt fyndet i Väst
manland av ett mesulahus med fynd från stridsyxe
kulturen, talar för att mesulahuset har varit det ty
piska boningshuset inom den här kulturgruppen i 
Mälardalen. På motsvarande sätt liknar dödshuset 
på Bollbacken de närbelägna gropkeramiska hyd
dorna. Där stridsyxekulturen har accepterats kan det 
antas att befolkningen under en betydande del av 
året har varit bosatt i enfamiljshushåll, ensamma el
ler några enstaka tillsammans. I östra Södermanland 
kan avståndet mellan bygdens gårdar ha legat när
mare 5 km än 10 km som har föreslagits för Väst
manland utifrån lösfyndsspridningen. I östra Söder
manland har, genom landskapets skärgårdskaraktär, 
gårdarna ofta legat nära havsstranden och vid inre 
delen av vikar, men i de fall avståndet till havet har 
varit större har gårdarna ofta legat nära sjöar. Bo
platserna har därmed legat nära inpå olika ekolo
giska zoner, inklusive strandnära beten. En enstaka 
pollenanalys visar att landskapet ännu inte har öpp
nats upp i större omfattning, utan till stora delar har 
varit skogsklätt (Edenmo m.fl. 1997, s. 194). De eko
nomiska indikationerna i dödshuset är få. Fårben 
och ett spånliknande flintavslag med kiselglans talar
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för djurhållning och eventuellt åkerbruk. Hallgrens 
svedjebruksmodell för Västmanland är därför möj
lig (Hallgren 1996). De döda i dödshuset uppvisar 
en åldersfördelning som är normal för förhistoriska 
populationer, med hög barnadödlighet och få äldre 
individer. Om ett enstaka hushåll sätts till knappt 10 
individer (jfr Hallgren 1996, s. 88f), kan en bygds 
befolkning uppskattas till ca 100 individer och en stor
bygd till ca 1000 individer. Det motsvarar en 
befolkningstäthet på 0,2-0,4 individer/km2. Osäker
heten i siffrorna är emellertid minst en faktor 2.

Säkrare kunskaper om bebyggelsestrukturen kan 
vara möjliga att få genom noggranna och omfattande 
lösfyndsanalyser, där hänsyn inte bara tas till topo
grafi och jordart utan också till att stridsyxornas funk
tion kan variera med storlek och färg m.m. (se Hack- 
witz & Lindström 2004). Fettsyraanalyser av strids- 
yxekeramik i olika kontexter kan dessutom belysa 
ekonomin ytterligare, medan bristen på obränt män
niskoben tyvärr försvårar en dietanalys baserad på 
isotopmätningar.

Samhällssystem

Stridsyxekulturen i östra Södermanlands storbygd har 
huvudsakligen inte införts genom invandring, åtmins
tone inte av män, utan har accepterats sent av delar 
av den lokala gropkeramiska befolkningen. Strids
yxorna har oftast införts utifrån och inte tillverkats 
lokalt. Stridsyxesamhället har sannolikt varit virilo- 
kalt. Kvinnor har främst i samband med giftermål 
flyttat in utifrån. Stridsyxekeramiken har tillverkats 
lokalt men efter stridsyxekulturens allmänna regler 
om magring m.m. (Lindström 2002).

Kortvariga, men intensiva långväga kontakter över 
havet avslöjas av fördelningen av främmande strids
yxor. Närmast till hands ligger att tolka detta som 
att samhällena i bland annat Mälardalen har påmint 
om senare big man samhällen, där enstaka individer 
tillfälligt har skaffat sig inflytelserika positioner, an
tagligen på storbygdsnivå och kunnat organisera de 
långväga kontakterna. Eftersom östra Södermanland 
i likhet med andra storbygder utmärker sig genom 
hanteringen av stridsyxor, är det möjligt att gemen
skapen på denna nivå har varit knuten till männen 
och föreställningar kring krigarens roll, liksom till 
de långväga utbytena av stridsyxor. Det motsäger inte 
att stridsyxorna också har fyllt könsneutrala eller fred
liga funktioner, exempelvis som skyddande amuletter 
eller fruktbarhetsymboler (jfr. Hackwitz & Lind
ström 2004). Andra föremålstyper kan avspegla yt
terligare typer av kontaktnät (Lindström 2002; Lars
son 2003a; Graner & Larsson 2004).

Dödshusets sociala bakgrund

Antalet döda, avsaknaden av ett tydligt urval samt 
stridsyxekulturens fokusering på individen, och i 
dödshusets fall likheten med mesulahuset som be
boddes av en enskild familj, talar för att de begravda 
huvudsakligen härstammar från ett enskilt hushåll 
snarare än en större grupp människor. Närmaste 
lämpliga boplatsläge intill dödshuset finns några 
hundra meter mot söder. Dödshusets placering i den 
lokala bygdens centrum, vid Turingevikens inre del 
i närheten av äldre gropkeramiska lokaler, talar emel
lertid för att dödshuset inte bara har varit en angelä
genhet för den enskilda gården, utan också kan ha 
haft betydelse för bygdens övriga befolkning. För det 
talar också att dödshuset exponerar mot Turinge
vikens inre del, dvs. in mot bygden. Dödshuset fram
står alltså som en statusmarkerande begravningsplats 
för en centralt boende familj, där enskilda medlem
mar möjligen kan ha haft inflytelserika positioner 
som bygdeäldste eller liknande, måhända med big 
772tirø-ambitioner inom storbygden. Samtidigt har 
dödshuset fyllt en kollektiv funktion i bygden. Ud
den kan ha varit samlingsplats för bygdens befolk
ning, där de yttre ritualerna har varit synliga för alla, 
medan dödshusets inre endast har varit tillgängligt 
för utvalda. Många i bygden har sannolikt räknat 
släktskap med dödshusbyggarnas familj, vars med
lemmar kan ha räknats som de främsta bland likar. 
En fördjupad bebyggelseanalys av lösfynd skulle här 
kunna ge säkrare kunskap, dels om bygdens befolk
ningsunderlag, dels om dess fördelning kring den 
centrala viken.

Könsroller och åldersgrupper

Det har inte varit möjligt att se några skillnader i 
könsroller i dödshusmaterialet. Förekomsten av ny
födda i dödshuset talar för att individerna mycket 
snart efter födelsen räknades som medlemmar i den 
sociala och religiösa gemenskapen. Däremot har tyd
lig skillnad gjorts mellan barn och vuxna, där ålders
gränsen går någonstans i yngsta tonåren. För ett 
modernt öga tycks symboliken i särbehandlingen av 
barnen uttrycka deras osjälvständighet. Barnen har 
en tydlig koppling till fåren. Möjligen kan dödshuset 
ha spelat en roll vid överförandet av förborgad kun
skap i samband med pubertetsriter.

Dödshuskonstruktionen

Dödshuset uppfördes på en ca 100 m bred sandig 
udde i Turingevikens inre del. Udden var förbunden 
med större landområden i väster med en lerig sänka 
där en samling delvis eldpåverkade flintbitar och en
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flintskrapa deponerats. Söder om uddens krön, på 
en sydsluttande sandås, har en halvmeter bred och 
djup ränna grävts. Längs dess insida har rests en 
plankvägg innan rännan har fyllts igen. Det inne
slutna rummet har varit ca 3,4x2 m stort. Utanför 
väggen i varje hörn har rests hörnstolpar som har 
förbundits med bjälkar längs husets långsidor. Till 
dessa har kommit ett par diagonala bjälkar och en 
tvärbjälke samt ett par stolpar i husets mitt. Ett yt
tertak som kan tänkas ha varit valmat har sträckt sig 
ut över byggnaden. Längs ytterväggarna har takdropp 
och vatten kommit att samlas vid regn. Strax utan
för takskägg och ränna vid östra väggens norra del 
har ytterligare en stolpe, sannolikt fristående, rests.

Begravningar

Trots att dödshuset uppvisar säregna drag är det up
penbart att det i stort väl följer stridsyxekulturens 
rigida gravritual. De viktigaste skillnaderna mot det 
traditionella gravskicket är den kollektiva begrav
ningen samt husformen. Det är tänkbart att döds
huset kan ha uppförts för en enskild individ från en 
närbelägen gård, men att senare avlidna från gården 
oavsett kön och ålder har förts till dödshuset under 
årens lopp. Här kan de ha legat obrända i upp till 
några enstaka årtionden. Tiden i dödshusets inre, där 
kropparna lämnats att förmultna, utgör begravnings- 
ritens liminalfas. Inkorporeringsfasen har innefattat 
ett sannolikt gemensamt bål och deponering av en 
del av benen längs dödshusets ytterväggar. Denna 
kan följas i många detaljer, som bålets beståndsde
lar, möjliga spår av begravningsdeltagarnas måltid 
eller drickande, avsiktlig förstörelse av föremål, upp- 
sortering och deponering av ben och föremål efter 
strikta regler etc. Kremeringen uppfattas i detta fall 
inte som i grunden väsensskild från traditionella 
begravningsritualer, där eld kan utgöra ett inslag vid 
avslutande eller återkommande ritualer. Det är möj
ligt att dödshusbegravningen främst särskiljer sig från 
andra samtida begravningar genom att vara omfat
tande och väl synlig utåt. Dödshusets östra ytter
vägg framstår som en framsida kring vilken delta
garna kan ha samlats. Föremålsbeståndet är egentli
gen inte rikare än i mer ordinära skelettgravar, utan 
utgör en representativ uppsättning, till väsentlig del 
i miniatyrformat.

Deponeringens trefaser

Deponeringen av ben och föremål i gropar längs 
dödshusets ytterväggar kan indelas i tre samman
hängande faser som tillsammans med byggnaden 
uppvisar tydliga strukturer, särskilt första fasen, som

har följt en klar tudelning. Till norr kan bland annat 
knytas upp, stolpe, skallben, redskap och bitar avflinta 
samt bitar av vit kvarts och ljus kvartsit. Till söder 
kan knytas bland annat ner, djupaste gropen, ben ned
anför skallen, keramik och skärvsten. Intill stolpen vid 
ytterväggen har flintan koncentrerats. Egghalvan till 
en möjligen äldre yxa har deponerats med eggen 
nedåt. I fas två har fyra håleggade yxor placerats ut 
vid varsin vägg, samtliga med eggen mot söder. En
dast yxan i norr är av flinta, vilket överensstämmer 
med strukturen för fas ett. Fas 3 kan vara samtidig 
med fas 2 och består av deponeringen av en strids
yxa med eggen mot söder i anslutning till sydvästra 
hörnstolpen. Därefter har dödshuset stått en längre 
tid innan det avsiktligt åtminstone delvis har rivits.

Dödshusets funktion
Att det finns anledning att diskutera en bredare funk
tion hos dödshuset vid Gläntan än enbart en snäv 
begravningsritual och dödskult framgår av att det bär 
spår av komplicerade ritualer, innehåller resta stolpar 
inomhus och har varit friliggande och lättillgängligt, 
detta till skillnad från de sydskandinaviska träbyggda 
gravkistorna, som är övertäckta. Detta gäller även för 
dödshuset vid Bollbacken, som också har en mer kom
plex uppbyggnad och inte har varit övertäckt. Utöver 
riter kring döden kan alltså andra övergångsriter, mer 
allmän gudadyrkan och kosmologiska riter ha ägt rum 
i och i anslutning till dödshusen i Mälardalen.

Mikrokosmos

Deponeringsmönstren är så tydliga att de låter sig tol
kas i ljuset av gemensamma drag hos föreställningar 
och riter runtom i världen. Dödshuset vid Gläntan 
framstår som ett tydligt exempel på ett mikrokosmos 
som återspeglar makrokosmos, dvs. dödshusbyggarnas 
världsbild. Likheten mellan dödshus och boningshus 
visar att denna på många sätt går igen också i bonings
huset. Även ordinära skelettgravar har beröringspunk
ter. Fill föreställningen hör flera inslag:
• Världspelaren som sträcker sig mot himlen i norr 

och flintans, kvartsens och kvartsitens anknytning 
till denna.

• Underjorden och dess koppling till de döda, skärv
sten och keramik.

• Husväggen som en markering av världens gräns 
med skyddande yxor i de fyra väderstrecken.

• Framhävandet av östers särskilda betydelse som 
soluppgångsriktning vid årets början.

• Yxeggarnas riktning mot söder samt stridsyxans 
placering i sydväst som det yttersta skyddet av 
kosmos mot kaos.
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Inte bara huset utan också människokroppen som 
universell symbol kan skönjas i dödshuset. Kopp
lingen skallben-himmel är lätt att associera till all
mänt förekommande myter om himlavalvet som 
skapat av en jättes eller en gudoms skalle.

Djurens roll
Hanteringen av fårbenen i dödshuset talar för att döds
husbyggarna har haft en inställning till fåret med djur- 
ceremonialistiska drag, som kan ha släktskap med ti
digare gropkeramiska föreställningar kring bytesdjur 
men som är mer nedtonade i senare jordbrukarkulturer. 
Fåret tycks alltså uppfattas som mer jämbördigt män
niskan och är tydligt inlemmat i kosmologin. Hun
dens roll i Linköpingsgraven är här också av intresse.

Sentida analogier och gudomar

Likheterna med senare samisk, finsk och fornnordisk 
myt och rit är i vissa detaljer stora, exempelvis med 
gudaidoler med världspelarfunktion och att flinta fästs 
vid huvudet. Kontinuitet i delar av föreställnings
världen är inte alls omöjlig, men givetvis svår att be
visa. Jämförelsen med historiskt kända, konkreta fö
reställningar kan åtminstone något mota det abstrakta 
och exotiska intryck stenålderns föreställningsvärld kan 
ge i form av mer teoretiska tolkningar. I detta syfte 
har också diskuterats vilken typ av gudomar som kan 
finnas representerade bland symbolerna i dödshuset. 
Tydligast framträder en åsk- eller himmelsgudom,

som med stridsyxan skyddar den ordnade världen, 
fungerar som världspelare och är associerad med him
len, flinta och kanske kvarts. Möjligen kan ett him- 
melskt-underjordiskt gudapar skönjas, men en svå
righet är att avgöra hur många gudomar olika attri
but och funktioner bör spjälkas upp på.

Övrigt

Än mer hypotetiskt har föreslagits att uppsortering- 
en och sammanslagningen av människobenen kan 
uppfattas som ett symboliskt uppgående av de döda 
i en gemensam förfader, liksom att rester av dualis
men stridsyxekultur-gropkeramisk kultur kan åter
speglas i dödshuset. I övrigt är det värt att notera att 
samvariationen mellan dödshus och boningshus i 
båda kulturerna, liksom lokala detaljer som att det 
inre stolpparet förekommer inom båda kulturernas 
dödshus i Mälardalen talar för att vissa likheter kan 
ha förekommit också i respektive föreställningsvärld. 
Hit hör också inslag av djurceremonialistiskt slag. 
Vidare är samvariationen mellan dödshus och bo
ningshus ett tecken på att de gropkeramiska hyd
dorna ska uppfattas som bostäder i första hand, lik
som mesulahusen inom stridsyxekulturen.

Kommentar: Om ej annat anges hämtas informationen om 
dödshuset från rapporten (Lindström 2000), som finns till
gänglig som pdffilpå Stockholms läns museums hemsida.
(www. lansmuseum, a. se)
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En særlig fundkategori eller bygningskategori, der 
må knyttes til bronzealderens religion, er kult
bygningerne, som for størstedelens vedkommende 
kan placeres i yngre bronzealder. Enkelte fund viser, 
at kultbygningerne fra yngre bronzealder må være 
rodfæstet i en ældre bronzealders tradition. Der er 
ofte tale om rektangulære anlæg, som i modsætning 
til de almindelige huse er stensatte, og hvortil kan 
knyttes ganske særlige træk og fund, der ikke synes 
at høre til dagligdagens handlinger. Kultbygningerne 
udgør en betydningsfuld facet i det helhedsbillede 
af bronzealderens religion, som er ved at tegne sig 
(Kaul 1998, s. 4lff).

Kultbygningerne har igennem store dele af 1900- 
tallet været at betragte som et hovedsageligt svensk 
fænomen med anlæggene ved Koarum nær Kivik i 
Österlen som de mest velkendte (Arne 1925; Lars
son 1993). Først da man begyndte at finde de 
”almindelige” eller dagligdags bronzealderhuse, var 
man i stand til at udskille de stensatte bygninger el
ler anlæg, som noget, der åbenbart faldt udenfor de 
dagligdags aktiviteter, som noget særskilt kultisk. 
Med fundet af kultbygningen fra Sandagergård i 
Nordsjælland kunne også Danmark bidrage med 
fund tilhørende denne kategori (Kaul 1987a). Dog 
er et mindre kulthus fra Ballermosen ved Jægerspris, 
publiceret i 1957, måske blevet lidt overset (Lom
borg 1957). Det kan indskydes, at der allerede i 1895 
blev fundet et rektangulært kultanlæg fra bronze
alderen i Danmark. Ved Godensgård i Himmerland, 
Nordjylland, opdagedes nemlig en 7,5x5 m stor 
nord-syd-orienteret stenlægning af håndstore sten (ca 
12 cm store). I nordenden af denne stenlægning 
fandtes en flad, kugleformet granitsten med en dia
meter på ca 0,5 m, hvori der er indhugget to tydelige 
fodspor (Glob 1969, s. 231; Kaul 1987b, s. 124). I 
de seneste år er der i Danmark, især i Nordvestjylland, 
fremkommet flere kultbygninger (Hornstrup 1999; 
Nielsen 2000). Kultbygninger synes at glimre ved 
deres fravær i Norge. Der er dog en mulighed for, at 
dele af et stensat anlæg dækket af en røse fra gravfeltet 
ved Hunn i Østfold (Skre 1998) kunne opfattes som 
resterne af en kultbygning.

Kultbygningen ved Sandagergård
Kultbygningen ved Sandagergård, der udgraves i 
sommeren 1985, udgjordes af en firkantet stensæt
ning sat af to rækker af rundagtige sten med største 
mål på ca 0,5 m. Bygningens orientering er ret nord
syd. Dens indre mål erl 6x4,5 m, dens ydre 18,5x

7,5 m (fig. 1-2). Der er ca. 0,7 m mellem de to sten
rækker. Den var anlagt på et ca. 0,3 m tykt, gammelt 
muldlag, hvad der medførte, at stolpehuller ikke 
kunne konstateres i muldlaget selv; men der fremkom 
dog et eller to mindre stolpehuller i undergrunden, 
beliggende i bygningens midtakse. Indenfor stenram
men, men ikke udenfor, fandtes et kulturlag med 
lerkarskår og rester af smeltedigler og støbeforms
fragmenter. Selvom der således kunne iagttages et 
kulturlag mørkere end muldlaget, så synes vidnes
byrd om visse dagligdags aktiviteteter at mangle. Der 
fandtes nemlig ikke et eneste flintafslag eller flint
redskab, noget der ellers forekommer på yngre 
bronzealderes bopladser. Nedgravet i kultbygningen 
fandtes tre urnegrave, uden gravgods.

Bygningens helt særlige karakter understreges af 
fundet af fire flade sten med helleristninger (fig. 3). 
De lå ganske tæt sammen tre meter syd for byg
ningens sydgavl lidt forskudt med vest i forhold til 
dens midtakse. De bærer alle ganske samme motiv: 
et billede af en hånd med tilbagebøjet tommel og 
fire streger over hånden. Stenene er mellem 39 og 
49 cm lange. Håndtegnene, der består af hånd og 
underarm, er 30—36 cm lange. De tre af de fire sten 
lå fladt, hvad den fjerde sten, der lå med billedfladen 
lidt på skrå, antages oprindelig også at have gjort. 
Tre stens håndtegn vendte opad, en stens håndtegn 
vendte nedad. Alle hænderne er orienteret efter byg
ningen, nord-syd, med hånden pegende mod 
bygningen. De fire tætliggende billedsten har været 
flankeret af et par bautasten, hvoraf kun den vestlige 
var fuldt bevaret, mens den østlige bautasten var rep
ræsenteret ved større og mindre stenstumper i sit 
”ligge-stenspor”; denne sten var knust og store dele 
fjernet i forbindelse med moderne landbrugsaktivitet. 
De to bautasten på hver side af håndtegnsstenene 
fandtes således liggende ned, men iagttagelser om
kring den vestlige bautasten viste, at denne oprindelig 
havde stået op, idet der fandtes et tydeligt stenspor 
passende fint til dens basis. Endelig fandtes et ovalt 
fyldskifte af samme størrelse som de to øvrige ”ligge- 
stenspor” mellem håndtegnsstene og bygningens 
gavl. Den bevarede bautasten og stensporene viste, 
at der var tale om ca 1,75 m høje, let tilspidsede 
bautasten, hvor den bevarede bautasten havde en 
basis på næsten 1 m’s omfang. Den anslås at veje 
2,5—3 tons. Der kunne ikke konstateres en åbning 
eller indgang, hvor bygningens stenramme var af
brudt. Det antages, at en indgang har været i syd, 
hvor de fire håndtegnssten lå foran indgangen, og at 
man således har måttet skræve over stenrammen for 
at komme ind i bygningen. Helleristningsstenene og
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Figur 1. Sandagergård, Nordsjælland. Plantegning af 
kultbygningen, hvor stensporene efter bautastenene 
omgivende håndstegnsstenene ses i syd. De tre urnegrave 
fra yngre bronzealder er fremhævet. Efter Kaul 1987a.

bautastenene danner et fokuspunkt her. Der kan 
desuden peges på de konstruktive ligheder med kult
huset fra Tofta Högar på Bjåre-halvøen, hvor ind
gangen synes at kunne dokumenteres i den ene ende, 
lidt forskudt mod venstre i forhold til midten, dette

for ikke at komme i konflikt med de tagbærende 
stolper, som her synes at stå i en række (Burenhult 
1981, s. 39Iff; Burenhult 1983, s. 176ff).

Mens de øvrige anlæg af denne art er nært omgi
vet af gravhøje og gravanlæg, så gælder dette ikke i
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Figur 2. Sandagergård, Nordsjælland. Oversigtsfoto af kultbygningen, set mod S. F.Kaulfoto.

samme grad kulthuset fra Sandagergård, der dog selv 
indeholdt tre urnegrave. Der findes imidlertid et 
dyssekammer på højdedraget ca 50 m vest for kult- 
huset, hvis høj meget vel kan have været til stede i 
bronzealderen, og i en afstand af 100 til 300 m der
fra findes enkelte gravhøje. I udgravningsfeher og 
ved grundige recognosceringer iagttoges ingen fund 
eller kulturspor tæt ved kul thuset bortset fra tre store 
kogegruber umiddelbart nord derfor. Men på et 
højdedrag 100-200 m øst og nordøst for kulthuset 
er der konstateret spor af en samtidig boplads. En 
prøveundersøgelse her kunne desværre ikke give 
husrester, men kun affaldsgruber, hvori der iøvrigt 
fremkom flint og flintaffald. Grunden til, at hus
resters stolpehuller her ikke kunne findes, er at senere 
sandflugt, der efter ah at dømme fandt sted i 
førromersk jernalder, simpelthen har blæst de øvre 
jordlag samt formodentlig stolpesporene bort og ned 
i lavningerne omkring. I tilfældet Sandagergård kan 
vi således med lige så god ret knytte en kul tbygning 
til en bosættelse som til grave. Såfremt kultbygningen 
har haft en relation til bebyggelsen, da er det vel ikke

særligt besynderligt, at en sådan bygning, hvor der 
kan have foregået særlige ritualer, har ligget adskilt 
fra denne.

Bygningen fra Sandagergård fremviser således en 
række vidnesbyrd, der utvivlsomt peger i retning af 
kult, ritualer og religion: grave, bautasten, billedsten, 
stenmarkerede vægge, nord-syd-orientering. Kera
mikken fundet i kulthuset, urnerne fundet nedgravet 
og håndtegnsstenene dateres til bronzealderens pe
riod IV (Kaul 1987a;1987b).

Hvad angår konstruktionen af bygningen ved 
Sandagergård kunne undersøgelsen ikke byde på 
afgørende data, selvom der dog, som nævnt, fandtes 
to stolpehuller på bygningens midtakse. Da kulthuset 
fra Sandagergård fremviser væsentlige lighedspunkter 
med den ene kultbygning fra Tofta Högar på Bjåre
halvøen, Vall 2, har det været naturligt at se på ud
gravningsresultaterne netop herfra. Ifølge en rekon
struktion af bygningen med udgangspunkt i udgrav
ningsresul taterne, skal den have haft vægstolper bag 
de indre sten i stenmuren og tagbærende stolper i en 
række i bygningens midtakse (Burenhult 1983).
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Figur 3. Håndtegnsstenene fra Sandagergård. Lennart Larsen foto.

Herved fremtræder et toskibet langhus. Beklageligvis 
er anlæggene ved Tofta Högar kun foreløbigt 
publiceret, og en egentlig selvstændig fremlæggelse af 
de interessante fund afventes med interesse. Der fin
des publiceret en udgravningsplan med stolpehuller 
markeret omfattende en mindre del afVall 2 (Buren- 
hult 1981, s. 406f). Når man ser på udgravnings
planen, så ses netop små stolpehuller i, hvad der må 
være væglinjen, og der ses også enkelte større stolpe
huller i bygningens midtakse. Udgravningsfelterne er 
dog af begrænset omfang, og man kunne måske mene, 
at rekonstruktionen ikke er helt sikker. Nyligt fundne 
svenske kultbygninger har nemlig ikke givet klare 
vidnesbyrd om stolpehuller, der kunne angive en kraf
tig tagkonstruktion, hvorfor det spørgsmål kunne 
bringes på bane, om disse lange stensatte anlæg over
hovedet afspejler huse i egentlig forstand, men deri
mod snarere åbne stenindhegnede kultpladser. Det skal 
dog allerede her nævnes, at der i andre typer af 
kultbygninger faktisk er konstateret stolpehuller.

Måske skal spørgsmålet, om der er tale om 
egentlige huse eller om anlæg af en anden, mere åben

form ikke besvares som et ”enten-eller”, men snarere 
som et ”både-og”. Om vi antager, at der ikke var tale 
om bygninger med solidt bygget tag og tag
konstruktion beregnet til permanent beboelse året 
rundt, da er der flere muligheder for hånden. Vi 
kunne forestille os, at stensætningerne har defineret 
og fastholdt en væg af græstørv, og en sådan 
græstørvsvæg kan da i nogle tilfælde støttes af 
”vægstolper”, således som angivet ved Tofta Högar. 
Herved fremkommer blot en åben bygning med 
vægge eller tydelig markering af græstørv. Ved nogle 
lejligheder kunne en sådan væg stå som en åben, 
markant indhegning, uden tag eller dækning, men 
ved andre lejligheder kunne man lave et provisorisk 
tag bestående af en lettere konstruktion af grene og 
grene med løv. Ved en sådan provisorisk eller mid
lertidig tagdækning kunne stolper som konstateret 
ved stolpehuller ved Tofta Högar og i yderst 
begrænset omfang ved Sandagergård have haft en vis 
funktion. At der har været et sådant forholdsvis pro
visorisk tag, forklarer bedst, hvorfor der i nogle til
fælde kan konstateres stolpehuller, i andre ikke. Til
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et en sådan taglignende dækning af rummet behøver 
det ikke i alle tilfælde at have været nødvendigt med 
jordgravede tagstolper, og mindre pæle blot stående 
på jorden eller på en sten kan antages at være 
tilstrækkeligt til formålet. Ved en meget smal stensat 
kultbygning fra Broby i Uppland (Schönbäck 1952) 
giver en sådan forståelse god mening, idet bygningens 
indre rum kun har en bredde af ca 3 m. Der fandtes 
her ingen stolpehuller, og en række tagbærende stol
per midt igennem bygningen ville da også fremstå 
som uhyre upraktiske. Hvis der derimod direkte på 
væggene markeret af den brede stenvall eller sten
fundament lagdes dækkende planker eller rafter på 
tværs, eventuelt dækket med grene og løv, så kan der 
lægges tag på. Vi far derved også en forklaring på 
fund af lerklining ved huset fra Broby. Der kan godt 
have været lerklinede vægge, uden at vi derved skal 
implicere en kompliceret tagkonstruktion. Alt efter 
tid, sted og behov kunne sådanne bygninger udstyres 
med en taglignende konstruktion.

Andre kultbygninger
Der findes som bekendt andre former for kultbyg
ninger end de lange, rektangulære stenomgivne 
anlæg. En betydningsfuld bygning, der dog er nært 
beslægtet med disse, idet væggene også her er sten
satte, undersøgtes i 1955 ved Ballermosen nær 
Jægerspris i Nordsjælland. (Lomborg 1957, s. 150f; 
s. 175f). Huset dateres til period II, hvorved det kan 
regnes for det hidtil ældste. Ved østsiden af en gravhøj 
helt op til dens randstenskæde fandtes ved under
søgelsen en ca. 3,5 m lang og 3,0 m bred rektangulær 
stenlægning eller stenramme af afrundede hånd- til 
hovedstore sten orienteret VNV-ØSØ. Stenrammen 
mangler i ØSØ ved den del, der vender bort fra 
højen; her findes åbningen (fig. 4). Da stenene var 
fjernet, kunne et antal stolpehuller observeres. Der 
var to stolpehuller i bygningens midtakse, andre 
fremkom i hjørnerne, et i hvert af de østlige og to i 
hvert af de vestlige. Desuden fandtes tre eller fire 
stolpehuller i bygningens indre, indenfor stenram
men (fig. 5). I et par af stolpehullerne var der støtte
sten. Der kan ikke rejses tvivl om, at vi her står over
for et egentligt hus, dog af ganske små dimensioner. 
Der var ingen fund eller ildsted. Lomborg regnede 
stenrammens sten for en stensyld for væggen, men 
det skal ikke udelukkes, at der er tale om en ydre 
markering af væggen, som kan have lignet den nær
liggende højs randstenskæde. Gravhøjen kunne 
fremvise tre bygningsfaser. Det er højens 2. byggefase

og dennes randstenskæde, som bygningen kan knyt
tes til. Højens tredje og åbenbart sidste fases rand
sten går henover bygningen, og denne høj dækker 
delvis bygningen. Gravene knyttet til samtlige tre 
højfaser kan dateres til bronzealderens period II. Med 
andre ord må denne bygning have været i brug i ældre 
bronzealders period II og er gået af brug i samme 
periode, delvis forseglet af den sidste højfase. 
Bygningen regnes af Lomborg for en kultbygning, 
og den sammenlignes med de svenske stensatte 
bygninger af langt større dimensioner i nær 
tilknytning til grave (Lomborg 1957, s. 176). Sel
vom kulthuset fra Ballermosen er delvis dækket af 
højens sidste fase, skal det understreges, at den i en 
tid har ligget frit, dog i nær tilknytning til højens 
anden fase. Der er ikke tale om et egentligt dødehus 
i direkte forbindelse med en grav. Således som 
bygningen vender ind imod en gravhøj, hvor man 
ved at gå ind i bygningen gik ind imod højen, må 
denne bygning formodes at være snævert tilknyttet 
til en dødekult, et sted hvor det kan tænkes, at man 
kunne få forbindelse med de døde.

Der findes iøvrigt endnu et stensat kultbygning 
eller kultanlæg, der kan dateres til ældre bronzealder. 
En rektangulær stenramme med afrundede hjørner 
fandtes delvis dækket af høj I på lokaliteten Valhall i 
Skåne. Den målte 11, 5x4 m og var orienteret NNV- 
SSØ. Der fandtes hverken ildsted, indgang eller 
daterbart materiale knyttet til selve bygningen. Det 
er antydet, at dette rektangulære anlæg kunne være 
opført samtidig med højens randstenskæde, selvom 
det ikke kan udelukkes, at det er ældre. Højens cent
ralgrav dateres til per. III (Rausing 1949, s. 173).

En lille firkantet kultbygning, dog ikke stensat, 
fra Ringeby nær Norrköping i Östergötland anlagt i 
forbindelse med grave kan her inddrages, idet den 
fremviser en vis lighed med kulthuset fra Ballermosen 
(Kaliff 1995; 1997). Begravelsesaktiviteten på 
gravpladsen ved Ringeby synes først og fremmest at 
kunne placeres i bronzealderens period V og period 
VI. I den nordlige del af gravfeltet fandtes flere urne
grave, hvor de fleste synes at kunne dateres til tiden 
mellem 700 og 500 f. Kr., og tæt ved disse fandtes 
stolpehuller, der ses at afspejle en mindre, rektangulær 
bygning (Kaliff 1997, s. 54ff), som markeres af 
tydelige vægstolpehuller på tre af siderne. Vægstolpe- 
hullerne regnes for delvis bærende taget. Desuden 
var der spor af to stolper, der antages at have båret 
dele af tagets vægt. Den ene, der var forskudt fra 
husets akse, var repræsenteret af et rundt stenfunda
ment, den anden, der var centralt placeret i husets 
gavl, afslørede sig ved et kraftigt stenskoet stolpehul.
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Figur 4. Ballermosen, Nordsjælland. Foto af den firkantede stensætning afgrænsende en mindre 
bygning tæt op til en gravhøjs randstenskæde, som ses i baggrunden, set mod VNV. Foto Ebbe 
Lomborg, Nationalmuseet.

Q Stolpehul (udstrækning I undergrund) 

Sten I niveau under gulvplan q

(gp Sten i gulv og vaegiyid

Figur 5. Ballermosen, Nordsjælland. Plantegning af den stensatte bygning med 
stolpehuller markeret. Efter Lomborg 1957.
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Centralt i huset fandtes en grube, som indeholdt 
brændte sten, og op til denne grube fandtes et sten
fundament og et egentligt stenskoet stolpehul. 
Bygningen målte ca 5,5x3 m med den største længde 
på tværs af husets akse. Den var orienteret med gav
lene i VNV og ØSØ, hvor den østlige gavlside har 
været den åbne side. Der var grave og anlæg overalt 
på pladsen, men de fleste grave nær denne bygning 
fandtes vest derfor, bag husets lukkede gavl. Lige øst 
for huset fandtes en halvcirkel af større sten, og i 
denne cirkel omgivet af et par større sten lå en mindre 
sten med skåltegn. Omkring skåltegnsstenen fandtes 
tre meget store gruber fyldt med ildskørnede sten og 
trækul.

Der kan peges på ligheder mellem Ringeby-huset 
og huset fra Ballermosen såsom den lille størrelse, 
en særlig stor stolpe centralt i baggavlen, oriente
ringen, åbningen mod ØSØ og det forhold, at 
gravanlæg fortrinsvis findes bag gavlen. Selvom der 
ikke er tale om en stensat bygning ved Ringeby, og 
selvom dette hus dateres til yngre bronzealder, mens 
huset fra Ballermosen er fra ældre bronzealder, bør 
tolkningen næppe være meget forskellig. Hele sam
menhængen ved Ringeby-huset med grave, særlige 
anlæg, skåltegn m.m. angiver, at bygningen, ja hele 
området, har været anvendt i forbindelse med reli
giøse aktiviteter, som indgik i gravritualerne og døde- 
kulten (Kaliff 1995, s. 240). Kaliff antyder, at når 
sådanne huse afviger fra det traditionelle treskibede 
langhus, kunne dette skyldes påvirkninger fra Lau- 
sitz-kulturen syd for Østersøen, hvorfra der også ses 
påvirkninger i keramikken (Kaliff 1995, s. 244; 1997, 
s. 56). Ved denne diskussion kunne bygningen fra 
Ballermosen med fordel have været inddraget, idet 
den viser, at der allerede i ældre bronzealder var en 
tradition for at opføre bygninger af denne art i Nor
den. I øvrigt afviger kulthuset fra Tofta Högar ved 
den svenske vestkyst og formentlig også kulthuset 
fra Sandagergård fra det treskibede langhusbillede, 
uden at vi herved skal implicere specifikke arkitekto
niske påvirkninger fra Lausitz-kulturen. Ringeby- 
bygningens konstruktion kan snarest ses på baggrund 
af en egen nordisk kultbygningstradtion.

For nylig er fremlagt et fund fra Grydehøj nær 
Vestervig i Thy, Nordjylland, af en lidt større firkantet 
stensat kultbygning fra yngre bronzealder, der som 
ved Ballermosen indtager den samme position tæt 
op til en gravhøjs randstenskæde, i dette tilfælde ved 
højens sydside. Ved udgravningen fremstod funda
mentet af dette hus ganske velbevaret i form af en 
rektangulær væggrøft med målene 5,5x5,7 m (Niel
sen 2000, s. 8Of). Indenfor væggrøften fandtes en

del hånd- til hovedstore sten, der kan opfattes som 
sporene af en stenbænk på indersiden af væggen, men 
måske snarest en indre stensat markering af væggen 
(fig. 6). Huset havde en indgang mod syd, bort fra 
højen, markeret af en kort gang eller indgangs
konstruktion. Midt i huset fandtes et stolpehul, vel 
den stolpe der bar taget, og længere inde i huset, også 
på dets midtakse, fandtes sporene af et ildsted. Ved 
husets østlige og vestlige sider fandtes en grøft, for
mentlig en væggrøff, forløbende parallelt med den 
”indre” væggrøft. På ydersiden af denne væggrøft 
fandtes et bredt stentæppe af hånd- til hovedstore sten. 
Mellemrummet mellem de to væggrøfter er ca 1,5 m. 
Det skal ikke udelukkes, at de to væggrøft-konstruk- 
tioner afspejler henholdsvis en træbygget indervæg og 
ydervæg, hvor det 1,5 m brede område imellem disse 
kan have været en bred græstørvsopbygget væg
konstruktion. Herved fremkommer en bygning, hvor 
såvel væggenes indersider som ydersider har været 
markeret af sten, yderst som en tydelig stenkrave. Med 
en sådan konstruktion med stenmarkerede inder -og 
ydervægge finder vi ligheder med kultbygningerne fra 
Sandagergård, fra Tofta Högar, fra Koarum m.v. Lige 
bag kulthuset fra Grydehøj, bag højens randstenskæde, 
var gravlagt mindst tre personer, en i en lille stenkiste, 
en i en urnegrav og en i en lille grube, alle brandgrave. 
I selve huset fandtes en del lerkarskår og flintaffald. 
Formentlig er der inde i og omkring huset foregået 
ceremonier, som havde forbindelse til gravlæggelserne. 
Udenfor huset fandtes enkelte kogestensgruber, der 
antyder, at der er indtaget måltider. Ved Høghs Høj 
nordligere i Thy er der fundet et næsten identisk kult
hus også helt op til en gravhøjs randstenskæde (Niel
sen 2000, s. 80).

På det seneste er der i Nordjylland fremkommet 
spor af endnu en form for kultbygninger, her nær
mest halvbueformede bygninger med en bred åbning 
vendt imod gravhøjen. I 1996 undersøgtes ved Nr. 
Dalgaard i det nordlige Ringkøbing Amt, Nordvest
jylland, en overpløjet gravhøj med urnegrave og 
brandgrave fra yngre bronzealder, først og fremmest i 
øst- og sydøstsiden af højen. Udenfor højens østside 
og akkurat i forbindelse med højen fremkom sporene 
af et anlæg, der tolkes som en kultbygning (Hornstrup 
1999, s. 125ff). Der er tale om en halvcirkulær grøft, 
der åbnede sig mod højens centrum, mod VSV. 
Halvcirklens diameter var ca 7 m. Der var en 0,5 m 
bred åbning midt i halvcirklen, vendt mod nordøst. 
Ved den sydlige afslutning af halvcirklen fandtes spor 
af en stenlægning, og umiddelbart under fandtes ler
karskår, der dateres til yngre bronzealder. Indenfor 
stenlægningens område fremkom en lille flad sten med
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Figur 6. Grydehøj, Thy, Nordvestjylland. Gravhøjen og kult
huset set fra syd. Langs øst- og nordvæggen har huset haft 
tykke tørvevægge, der var flankeret af et par smalle brolæg
ninger. Langs brolægningerne, ind mod huset, findes et par 
grøfter, der må have været fundamentet for en trævæg, der 
har skullet forhindre tørvene i at skride ud over de flotte 
brosten. Efter Nielsen 2000.

et skåltegn på hver side. Enkelte stolpehuller skal 
formentlig knyttes til dette anlæg, bl.a. et stolpehul 
centralt i halvcirklen. En kogestensgrube fremkom 
udfor den åbne del af anlægget.

Ved Fly i Viborg Amt i det nordlige Midtjylland 
er fremkommet et næsten identisk anlæg liggende 
udenfor en overpløjet gravhøj med sekundært 
indsatte urnegrave (Elornstrup 1999, s. 1270. Gan
ske som ved Nr. Dalgaard er der tale om en halv
cirkulær grøft nær østsiden af højen, som åbner sig

imod højen imod vest, og midt i grøften fandtes en 
smal indgang vendt imod øst. Den halvcirkulære 
grøft havde en diameter på 4,5 m. Ved den sydlige 
afslutning af halvcirklen fandtes en lav grube dækket 
med en stenbrolægning, igen en parallel til anlægget 
ved Nr. Dalgaard. I selve grøften var nedgravet en 
brandgrav med brændte ben, trækul og lerkarskår, 
der dateres til yngre bronzealder. Fire eller fem stolpe
huller ud for og i selve grøften ved den smalle indgang 
i øst kunne måske afspejle noget portallignende, som
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man skulle igennem for at komme ind i bygningen. 
Yderligere sådanne halvbueformede grøftanlæg i nær 
tilknytning til gravhøje er nyligt fremkommet. Det 
drejer sig om grøft anlæg fra begyndelsen af yngre 
bronzealder knyttet til et par overpløjede høje ved 
Over Tastum nær Skive i det nordlige Midtjylland 
(Nordby Jensen & Simonsen 2000, s. 78f). Igen var 
grøftanlæggene åbne mod gravhøjen, i et tilfælde 
kunne der konstateres en indgang vendende bort fra 
gravhøjen. Et af grøftanlæggene danner dog en fuld 
cirkel uden påviselig indgang. Selvom der ikke konsta
teredes stolpehuller i grøftene, er det mest sandsynligt, 
at der er tale om en slags væggrøfter, måske som fun
dament for eller i forbindelse med en tørvevæg, for
modentlig afspejlende bygninger i lettere konstruk
tion. Sten i og ved grøften kunne måske forstås som 
støttesten, vægfod eller stenmarkering af væggene. Det 
kunne desuden konstateres, at nogle anlæg har afløst 
hverandre, og at der sekundært var placeret urne- eller 
brandgrave i anlæggenes grøfter.

Det er usikkert, om der er tale om egentlige byg
ninger, eller om grøfterne (med sten i) blot udgjorde 
et middel til fastholdelse af en teltdug. Når vi ser på 
de påfaldende lighedstræk disse bygninger imellem, 
fristes man til at tro, at de er udtryk for en egentlig 
regelbundet arkitektur, og at der er tale om spor af 
bygninger i træ. Om vi tillader os at forstå disse 
halvcirkulære anlæg som egentlige bygninger, da har 
de haft en meget bred åbning vendt mod gravhøjen, 
vendt mod vest; men gravhøjen kan på en måde have 
markeret sig som den vestvendte ’væg’. Det antages, 
at disse bygninger afspejler ritualer i forbindelse med 
dødeceremonier, men sandsynligvis også med en 
bredere betydning relateret til forfædre- og frugt- 
barhedskult (Hornstrup 1999, s. 131). Det bør der
for ikke udelukkes, at ritualerne omfattet af sådanne 
bygninger både har vendt sig mod de døde i grav
højen og har forholdt sig til den almene kosmologi.

Da yngre bronzealders mytologi kan anses for at 
have været centreret omkring solens cykliske rejse 
(Kaul 1998), og da også forestillingerne omkring de 
døde kan have været nært knyttet til solen, vil jeg 
tillade mig at fremkomme med et forslag til, hvor
ledes ritualerne kunne have udtrykt sig ved netop 
denne type af kultbygninger: nogle personer står inde 
i den lukkede bygning med tag, der dog åbner sig 
mod gravhøjen. Det er umiddelbart før solopgang 
(bedst ved midsommer ved Nr. Dalgaard, bedst ved 
jævndøgn ved Fly). Personerne vender sig mod grav
højen og mod nordvest eller vest, mod mørket, hvor 
gravhøjens kontur kan anes som særlig mørk. Byg
ningen selv skygger og lukker af for morgengryets

lys. Netop ved solopgang skinner solen ind igennem 
bygningens østvendte åbning og en skarp solstråle 
kaster sit lys på den mørke gravhøj og derved de 
grave, der befinder sig i den. Herved kan dødekult 
forenes med forestillinger om solens livgivende kraft, 
frugtbarhed og døgnets og årstidernes cyklus. Dette 
er naturligvis ganske hypotetisk, men engang imellem 
må vi kunne tillade os at forsøge at fornemme de 
mere suggestive eller følelsesmæssige virkemidler som 
den religiøse arkitektur bidrog med ved strukture
ringen af ritualerne (jævnfør Brysting Damm 1998, 
s. 56ff).

Dødekult, for de døde eller for de 
levendel Tolkning med udgangspunkt i 

kultbygningen fra Sandagergård
Ved slutningen af foregående afsnit er vi begyndt at 
nærme os mere vidtgående tolkninger af mulige ritua
ler, der kan have fundet sted i kultbygningerne, og 
deres betydning. Da der kan påvises forskellige for
mer eller typer af kultbygninger, behøver der ingen
lunde at have været udført de samme ritualer i de 
forskellige former for bygninger. Alligevel kan der 
siges at være tale om noget fælles for alle konstruk
tionsformer, idet de synes tilknyttet til grave, i mange 
tilfælde endda så nær, som man overhovedet kan 
komme. Selvom en anknytning til grave og en rituel 
funktion i forhold hertil kan synes klarlagt, kan det 
være vanskeligt at udtale sig om, hvilken form for 
ritualer, der fandt sted i en sådan bygning. Det fore
kommer rimeligt at knytte disse bygninger eller anlæg 
til en dødekult, hvor man tæt ved gravhøjene kunne 
udføre visse ritualer, og hvor man på en eller anden 
måde kom nærmere slægtens døde. En sådan tanke 
kan understøttes af urnegravene i bygningen ved 
Sandagergård.

Kultbygningen fra Sandagergård er kendetegnet 
ved fundet af fire sten med håndtegnet. Netop dette 
særegne håndtegn med fire streger over er det helle
ristningsmotiv, som mest eksklusivt er knyttet til 
grave og til døden. Det er aldrig påtruffet på åbne 
helleristningsfelter. Motivet ses kun på mindre sten
fliser, og hvor der findes en arkæologisk dokumen
tation herfor, findes det altid i nær tilknytning til 
grave, ofte yngre bronzealders brændtbenskister. Det 
kan udfra bronzegenstande i de tilknyttede grave 
dateres til bronzealderens period IV. Motivet kendes 
fra Danmark, her først og fremmest Nordsjælland, 
samt i Bohuslän og Østfold (Glob 1969, s. 206ff;

108



Johansen 1971;Thrane 1975, s. 178; Kaul 1987a, s. 
4lf; 1993, s. 13). Også ved kultbygningen fra Sanda- 
gergård optræder dette motiv i forbindelse med grave. 
Det synes således muligt udfra disse håndtegnsstens 
fundkontekst at sige noget om deres mening og 
betydning. Sagen kunne således synes klar; i kult
huset ved Sandagergård foregik en form for dødekult, 
hvor håndtegnsstenene kunne markere dødens tabu, 
kunne markere, at ”her råder døden”, her kunne 
opnås forbindelse med døden og de døde. Ved at 
passere de fire håndtegnssten — hvis kraft understre
ges af bautastenene — havde man overskredet tærsklen 
til de dødes verden, til en anden verden, og billed
stenene kunne desuden markere, at man skulle holde 
sig borte, med mindre man havde særlig adkomst til 
at bevæge sig ind i bygningen. Stenene kan måske 
også have virket i en anden retning — de kan have 
hindret de dødes ånder i at komme ud i de levendes 
verden. Håndtegnsstenenes ikonografiske budskab 
kan således tænkes at have været rettet såvel mod de 
levende som mod de døde. Det stærke håndtegn 
(hånden som et symbol på magt og styrke) kunne 
markere, at her råder en guddom eller guddommelig 
kraft over liv og død.

De fire streger over hånden kunne måske forstås 
som et udtryk for de fire årstider eller de fire tids
punkter på døgnet (solopgang, solnedgang, middag, 
midnat) sammen med hånden angivende en guddom, 
der råder over tiden og tidens forløb. Såfremt vi anta
ger, at hjulkorset med de fire eger ikke alene skal ses 
som et billede af solen, men tillige i nogle tilfælde 
som et sindbillede på solens evige cykliske rejse både 
dag og nat og gennem årstiderne (Kaul 1999), hvor 
de fire eger kan markere de fire tidspunkter af døgnet 
og de fire årstider, da kan de fire streger over hin
anden tillige markere, at her står vi overfor en magt, 
der kan afbryde den cykliske tid, kan splitte tidens 
elementer op, kan fjerne tidens cirkulære orden og 
udløse tidsløst kaos eller intet. Om vi accepterer en 
sådan tolkning, da kunne billedstenene angive, at 
mens ritualerne i kulthuset udførtes, var tiden sat ud 
af kraft, men desuden kunne de angive, at det gud
dommelige princip (den magt der lå bag solen) var så 
mægtigt, at det rådede over tidens forløb og dermed 
verdens hele eksistens. Kun når man udførte ritualerne 
rigtigt, kunne man sikre sig tidens videre forløb og 
verdens videre eksistens. Et sådan eskatologisk sym
bol kunne således opfattes som værende af generel 
karakter eller som udtryk for den personlige eskato
logi, hvor den eller de dødes sjæle kunne fortabes, 
kunne fjernes fra deres tilknytning til solens evige 
færd, om ikke ritualerne udførtes korrekt.

Man kan næppe komme udenom, at der er stærke 
elementer af dødekult til stede i kulthuset fra Sand
agergård, netop understreget af en sådan tolkning af 
håndtegnets ikonografi. Men er dette den hele og fulde 
forklaring? Det synes vanskeligt at forklare tilstede
værelsen af smeltedigler og støbeformsfragmenter 
udelukkende udfra en dødekult-forståelse. I så fald 
skulle man her have fremstillet genstande specifikt til 
begravelser, hvad der synes vanskeligt at forestille sig, 
hvad angår Nordens bronzealder, når netop gravgodset 
i yngre bronzealders grave, herunder rageknivene, ofte 
er slidte og vidner om lang tids brug. Besynderligt er 
det tillige, at der intet gravgods fandtes i de tre 
urnegrave til trods for, at der er spor af bronzestøbning 
i bygningen. Desværre var støbeformsfragmenterne 
for små til en identifikation af, hvad der blev støbt. 
Måske er en videre tolkning mere nærliggende, hvor 
forbindelsen til de døde og muligvis de dødes ånder 
stadig har spillet en rolle. Det kan dreje sig om en 
bygning, hvor der er foretaget initialriter eller ind
vielsesriter, rites de passage, af stammens unge (Kaul 
1988, s. 7f; 1998, s. 44). I mange samfund indeholder 
overgangsriter mange elementer, der henviser til døden 
og symboler omkring døden. Fra en lang række 
etnografiske iagttagelser ved man, at unge mennesker, 
der omkring puberteten skulle indgå i voksen
tilværelsen og skulle indvies i den fælles viden om 
verdensbilledet, om ritualer og også praktiske forhold, 
i den periode hvor riterne pågår, er at betragte som en 
slags levende døde. De mangler helt den status eller 
rolle, som ellers tilkommer dem i de levendes verden. 
Disse rites de passage, hvor man overgår fra barn til 
voksen, betragtes ofte som en slags død og genfødsel 
(Turner 1974, s. 81ff.). Sådanne overgangsriter kan 
desuden sættes i forbindelse med slægtens aner og 
slægtens afdøde; her knyttedes trådene tilbage til de 
døde. En sådan tolkning kan også forklare sporene 
efter bronzestøbning. Mange af de genstande, der 
fremstilledes i yngre bronzealder, var knyttet til reli
gionen, idet der kunne være tale om regulære kult
genstande samt genstande, der i deres ikonografi 
knyttede sig til kosmologien og verdensbilledet (rage
knive, knive, pincetter, halsringe, hængekar, bælte
prydelser m.m.). Netop i en situation, hvor de unge 
mennesker skulle overgå til voksenstatus, var det vel 
naturligt, at de stiftede bekendtskab med bronzestøb
ningens hemmeligheder eller mysterier, samtidig med 
at de lærte om betydningen af de (hellige) motiver, 
som udsmykker mange af disse selvsamme genstande.

Såfremt det kan accepteres, at kultbygningen ved 
Sandagergård kan betragtes som et overgangsrite-hus, 
så kan vi måske tillade os at gå et skridt videre.
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Initieringsritualer kan dels være åbne, d.v.s. at mange 
til en vis grad kan se og ved, hvad der foregår; eller de 
kan være lukkede og hemmelige (Turner 1974). Når 
vi ser på Sandagergård-bygningen med dens bauta
sten og dødssymboliserende billedsten, så er det mest 
nærliggende at tænke sig, at der er foregået lukkede 
og hemmelige ritualer, hvortil ikke alle havde adgang
- kun de, som var berettiget dertil, kunne overskride 
”dødens tærskel”. Men i samfund, hvor sådanne 
hemmelige ritualer kan påvises, findes der grupper, 
klaner eller slægter, som har en esoterisk viden om for 
andre ukendte forhold i kosmologien eller omkring 
ritualerne og deres betydning. Når overgangsriterne 
eller ihvertfald den del af overgangsriterne, som kan 
have fundet sted i en sådan kultbygning, var 
hemmelige eller aflukkede, så kan der også have fore
kommet et hieraki af viden omkring religion og kos
mologi, hvor bestemt ikke alle havde mulighed for at 
opnå den højeste indsigt. Det var næppe alle, der 
kunne få lov at komme ind i kultbygningen. Selvom 
andre udtryk for bronzealderens religion, som de store 
åbne helleristninger, kan opfattes som mere kollektive, 
hvor store dele af samfundene har været med eller har 
bivånet, hvad der skete, så er det sandsynligt, at kun 
en mindre del af deltagerne eller mulige tilskuere 
kendte alle detaljer om den kosmologiske eller religiøse 
baggrund herfor. Ritualer blev udført, men mange 
kendte ikke den fulde eller dybeste baggrund herfor. 
Når vi ser på gravfundenes generelle vidnesbyrd, da 
kan det antages, at de personer, som var udstyret med 
genstande med religiøse motiver, herunder rageknive, 
også var de personer, som havde den bedste indsigt i 
religionen og dens hemmeligheder, og som stod for 
udøvelsen af religionens ritualer. Det kunne være — 
når vi tager helleristningsstenene og bautastenenes 
kraftfulde udsagnskraft i betragtning — at det netop 
var repræsentanter for denne gruppe, som i kult
bygningen ved Sandagergård blev initieret til voksen
livets funktion som kendere af religionen og udøvere 
af kulten. Det bør ej udelukkes, at det var i en sådan 
bygning, at de unge mennesker — kommende ledere
- selv (når der undervistes i bronzestøbningen) fik lov 
til at medvirke ved fremstillingen af ragekniven, sym
bolet på voksenalderen og med religiøse motiver, 
desuden symbolet på viden om religionen og kosmo
logien. Motiverne på rageknive, knive og andre 
bronzegenstande fortæller om solens evige cykliske 
rejse, om dele af den cykliske tid, om at kunne kende 
og forstå den cykliske tids betydning. Håndtegnet kan 
da stå som en slags modsætning hertil, der fortæller 
om de uoverskuelige muligheder for den cykliske tids 
ophør eller tidens afbrydelse.

Afsluttende betragtninger
Netop i disse dage, hvor disse linjer skrives, har jeg 
været til en konfirmationsfest i familien. Konfirma
tionen kan ses som et eksempel fra vor tid og kultur 
på overgangsriter, hvor de unge mennesker netop 
belæres om religionens mysterier. Ved festbordet 
skulle gæsterne synge en sang, der i højere grad hand
lede om døden, end hvad undertegnede i en sådan 
sammenhæng fandt passende. I denne sang takkedes 
Gud for, at Han havde lært os om døden, og vi tak
kede Gud for, at Han kan lade os forholde os til 
angsten for døden. Tænk at sidde en skøn forårsdag 
i festligt lag med familien og sidde og synge en sang 
om død og dødsangst! Selv i vor egen tid kan initie
ringen af de unge mennesker til voksenverdenen altså 
være knyttet til forestillinger om døden og den gud
dommelige magt, der råder over døden. Man kan i 
Kristendommen vælge en lys og livsglad tilgang, hvor 
livet og glæden ved livet er væsentlig, eller man kan 
vælge en mørk og dødsfikseret tilgang, hvor lidelse, 
livets korthed og dødens vished er i fokus. Det 
nævnte håndtegn fra bronzealderen kan således ses 
som en ikonografisk påmindelse — svarende til den 
tekstmæssige i sangen — om dødens nærvær, hvis vi 
forstår bygningen fra Sandagergård som et initial- 
ritehus eller ”konfirmationshus”.

Også ved tolkninger af bronzealderens religiøse 
udtryk kan vi være mere eller mindre ”dødsfikserede”, 
selvom det dog stadig må anses for givet, at bronze
alderens kulthuse så snævert tilknyttet til grave, kan 
knyttes til døden. Jeg har her, gennem en tolkning 
af kulthuset fra Sandagergård, blot ønsket at 
understrege, at det ved sin mulige brug som et initial- 
ritehus i lige så høj grad kunne have været brugt i 
forbindelse med ritualer i forhold til de levende, i 
forbindelse med ungdom og liv, som til noget, der 
alene var centreret om døden.

Der kan her også henvises til diskussionerne om, 
hvorvidt de (større) åbne helleristninger skal knyttes 
til en dødekult eller til en livsfremmende frugtbar- 
hedskult for de levende, som især i Sverige har pågået 
længe. Nogle svenske arkæologer synes — i det mindste 
i nogle perioder — at have været temmelig ”døds
fikserede” i deres tolkningsrum (Ekholm 1916, s. 289 
ff; Nordén 1917, s. 68ff; Ekholm 1922, s. 219ff), mens 
andre, heriblandt Almgren, fandt det vanskeligt at se, 
at de åbne helleristninger udelukkende skulle have 
været tilknyttet de døde, men i høj grad måtte ud
trykke en livsgivende kult (Schnittger 1922, s. 97ff; 
Almgren 1927, s. 258).

Hos Kaliff synes de gamle tanker om dødekult 
og om en frugtbarhedsreligion at forenes, når der
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refereres til en cyklisk religion knyttet til solen og 
altings evige genfødsel. Han mener således, at der var 
en nær sammenhæng mellem dødekult, frugtbar- 
hedskult og solkult, hvor cykliske forløb med død og 
genopstandelse var vigtige elementer. Der fandtes en 
kobling mellem jordbrug, frugtbarhed og dødekult, 
hvor menneskets liv og død kan betragtes i analogi 
med afgrødernes vækst og grokraftens genkomst det 
næste år (Kaliff 1997, s. 76; s. 112). Der behøver såle
des ej at være stor modsætning mellem dødekult, 
frugtbarhedskult og solkult, og heks. skibet som sym
bol kan på en og samme tid referere til solens rejse og 
den dødes rejse. Alt refererer til en cyklus med al tings 
død og genfødsel. ”/ en kultur med ett cykliskt synsätt 
på tillvaron finns ingen motsats mellan ritualer kring de 
döda och fruktbarhetsritualer. De är istället varandras 
förutsättningar. Hällristningarnas eventuella användning 
i ritualer kring de döda behöver alltså inte motsäga en 
samtidig livsbefrämjande symbolik” (Kaliff 1997, s. 
112). Jeg vil dog tillade mig at antage (selvom f.eks. 
skibsbillederne kan være de samme), at der har været 
betydningsmæssige forskelle mellem de ristninger, der 
findes i tæt forbindelse med grave, og (større figur) 
ristninger på åbne klipper, noget som også Widholm 
giver udtryk for (Widholm 1998, s. 92). Måske også 
Kaliff er for ”dødsfikseret”, hvor der lægges mere vægt 
på eskatologi end almen kosmologi og ritualer i det 
hele taget, og hvor der ikke i tilstrækkelig høj grad 
skelnes mellem åbne helleristninger og helleristninger 
snævert tilknyttet til graven og til den døde. Man bør 
vel snarest sige, at forhold omkring dødekult såvel som 
andre træk ved religionen og dens ikonografi udtrykker 
forskellige aspekter af samme religion, og at bille
derne i begge situationer refererer til kosmologien. 
Goldhahn lægger vægt på, at gravene og den hertil

knyttede ikonografi bør knyttes til bronzealder-reli
gionens kosmologi omkring solens cykliske rejse med 
dens tilknyttede hjælpere som skib og hest (Goldhahn 
1999, s. 168ff; s. 204ff).

I alle tilfælde er det i denne sammenhæng værd at 
understrege, at Anders Kaliff i de ritualer, som der 
findes vidnesbyrd om på gravpladserne, herunder også 
kulthuse som på Ringeby-gravpladsen, ser en afspej
ling af såvel en dødekult som en livsfremmende kult. 
(Kaliff 1997, s. 75ff). Den grundlæggende kosmo
logi, soltilbedelsen og forestillinger om de dødes efter
liv blev aspekter af samme sag. Den kult, der formo
des at have foregået også på gravpladserne, kan i ligeså 
høj grad have været vendt mod de levende og deres 
liv som mod de døde. Således kan gravpladserne godt 
forstås som betydningsfulde kultpladser i en livsfrem
mende kult, altså for de levende og for livets gen
komst i alle aspekter. Det behøver ikke alene at være 
i kultbygningen ved Sandagergård, men også på grav
pladser eller ved gravhøje (hvor der også kan fore
komme kulthuse), at hvad, der umiddelbart ses at 
være spor efter dødekult, i ligeså høj grad kan afspejle 
en almen kult knyttet til livet, solen og lyset.

Det bør derfor slet ikke udelukkes, at også grav
pladser som Ringeby ved nogle lejligheder fungerede 
som de steder, hvor egnens unge gennem overgangs
riter ændrede status fra barn til voksen. Gennem ste
dets tilknytning til forfædrene kunne de belæres om 
religionens myter og mysterier - de blev ”konfir
meret”. De særligt lukkede eller afgrænsede rum, som 
kultbygningerne kunne yde, kan angive, at her fandt 
mere eksklusive overgangsriter sted, mens der ved 
de åbne helleristningsfelter fandt mere offentlige el
ler alment tilgængelige ritualer sted, også i forbindelse 
med initieringen af de unge.
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Bronsålderns kulthus, och förhistoriska kulthus i all
mänhet har fått mycket uppmärksamhet de senare 
åren. Det finns förmodligen flera förklaringar till detta 
nyvaknande intresse, vilket är tydligt i denna publi
kation. Mitt eget intresse började i analyser av brons- 
ålderslokaler med rituella förtecken, där just kulthus 
framträdde som en mycket intressant, välbekant men 
oproblematiserad typ av lämning. Det ledde till en 
avhandling med titeln Med graven som granne - om 
bronsålderns kulthus (Victor 2002) som behandlade 
kulthusen och deras betydelse symboliskt, kontex- 
tuellt och kronologiskt. Den stigande uppmärksam
heten och förståelsen för rituella aktiviteter i förhis
torien, både på boplatser och på grav- och kultlokaler, 
är också en anledning till det ökade intresset. Även 
omfattande utgrävningar, exempelvis vid Gualöv i 
nordöstra Skåne och Sommaränge skog i Uppland, 
har under senare år kastat nytt ljus på kulthusen. Med 
utgångspunkt från materialet sammanställt i min av
handling och senare års undersökningsresultat kom
mer artikeln främst att beröra problemen som finns 
vid daterandet av dessa lämningar, beroende dels på 
att de i sig är svåra att datera och dels att miljön de 
förekommer i vanligen är mycket komplex.

Kulthus är märkligt nog den första hustyp vi kän
ner till från bronsåldern. Husgrunden vid Boda (Alm
gren 1912; Victor 2002, s. 127f), liksom husurnan 
från Stora Hammar (Victor 2002, s. 34f) är sådana 
tidiga exempel. Enligt dessa fynd så bodde man i små 
hyddor under bronsåldern. Det dröjde ända in på 
andra halvan av 1900-talet innan vi förstod att män
niskan bodde i långhus även under bronsåldern. Men 
trots att kulthusen har varit kända under största de
len av seklet, gjordes ingen egentlig sammanställning 
förrän vid seklets slut (Victor 2002).

Innan man börjar diskutera kulthus under brons
åldern är det på sin plats att definiera vad som me
nas med begreppet. Ett kulthus är en husliknande 
konstruktion, inte för vanligt boende eller annan 
profan funktion utan för ett sammanhang som vi 
uppfattar som sakralt. Byggnadsmaterial, lokalisering 
och riktning avviker ofta från samtida profana hus 
och normala boplatsfynd saknas. Samtidigt uppvi
sar de likheter med bostadshus i form och storlek. 
Till skillnad från vanliga bostadshus, förråd eller verk
städer ligger kulthusen inte på boplatser, utan i an
slutning till gravar eller platser med starkt rituell 
karaktär. Därmed förutsätts att det är en byggnad 
utan praktisk, dvs. ekonomisk, funktion i förhållande 
till vad vi i dag vet om bronsålderns ekonomi och 
levnadsförhållanden (Victor 2002, s. 65ff). Då det

ofta visar sig verkningslöst att byta ut ett inarbetat 
begrepp, har jag valt att använda termen kulthus. 
Detta i sig generaliserande begrepp utesluter inte stor 
variationsrikedom vad gäller utseende, lokalisering 
och funktion hos enskilda kulthus. Alternativa ord 
som använts är exempelvis gravhus, dödshus, tem
pel (Victor 2002) och husgrav (Arcini m.fl. in print), 
men dessa begrepp är fokuserade på enbart en eller 
få aspekter av lämningens karaktär. Ord som grav
hus och husgrav indikerar att någon typ av begrav
ning skett i huset, men det är mycket ovanligt att 
detta faktiskt förekommit under bronsåldern. Mer 
vaga ord som dödshus och tempel på gravfält ger 
indikationer om rituella handlingar i samband med 
hanterandet av kroppen eller begravningsritualen. 
Benämningen brobyhus är också vanlig, men rela
tivt intetsägande. I sammanhanget är det också vik
tigt att förstå att med benämningen kulthus avses 
inte en byggnad, hus med väggar och tak, utan syf
tet förefaller ha varit att skapa en metaforisk avbild 
av ett vanligt hus för sina anfäder, förmodligen som 
ett uttryck för Husets idé (Victor 2002, s. 3Iff) i 
syfte att visualisera och manifestera en familj eller 
en ätt i ett område.

Lokaler med kulthus och gravar är mycket ho
mogena i hela det sydskandinaviska området vilket 
tyder på en medveten norm bakom hus och gravars 
utformning. Denna kulthusnorm var lika uttalad 
som konceptet för hällristningar, depåer, gravar och 
bronsföremålens stil och utformning. Makteliten 
hade ett behov att belysa och accentuera sin relation 
till de grundande, mytologiska anfäderna. För att 
skapa och uppehålla en elitstatus har det i många 
lågtekniska samhällen varit väsentligt att kontrollera 
bilden av sitt ursprung (jfr Helms 1998; Victor 2002; 
s. 4Iff). Larsson menar (2002, s. 107f) att:

Man kan tänka sig att olika aristokratiska släkter an
vände olika strategier fór att hävda sin rätt till ”ur
sprunget”; i vissa regioner var det de döda, gravarna och 
förfäderskulten som var huvudstrategin, medan man i 
andra områden lade större vikt vid resor och objekt från 
”andra” i hävdandet av sin aristokratiska position.

En av anledningarna till att det finns kulthus i bara 
vissa delar av landet kan vara behovet hos regionala 
elitgrupper att markera kontakten med an- och för
fäder som ett medel att upprätthålla sin överhet. Ge
nom att välja att utforma kulthusen av stengrunds- 
typ som avbilder av bostadshusen i ett varaktigt ma
terial åstadkommer man en permanent symbol för
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släktens kontinuitet. Egenskaperna hos stenen i ett mo
nument kan ge signaler om beständighet, stabilitet och 
evighet. Just de egenskaper man önskar förmedla om 
sina förfäder. Genom att inkorporera Husets idé i byg
gandet av kulthuset väver man in de levande och döda 
i samma byggnad och accentuerar kopplingen mellan 
de levandes och de dödas hus. På detta sätt skapas en 
självklar relation till förfäderna (Victor 2002, s. 188f).

På flera lokaler finns det fler kul thus än ett och 
då är husen konstruktionsmässigt mycket lika, men 
samtidigt med individuella drag. Dessa ska ses som 
byggnader för eller över förfäder i ett hierarkiskt sam
hälle. När en ny ätt eller familjegren övertog mak
ten, är det tänkbart att de inte ville använda en an
nan familjs kulthus som symbolisk manifestation 
över sina egna förfäder. Därför byggde man ett nytt 
på samma gravfält, baserat på områdets traditioner, 
men med några individuella drag. Detta gör att kult- 
li usen på samma plats är översiktligt lika, men inte 
identiska. Man har dessutom följt de övergripande 
normerna för hur kulthusen skulle utformas, som 
var en del av den tydliga gemensamma symbolsfär 
som bronsåldersmänniskan använde över hela södra 
Skandinavien (Victor 2002, s. 188f).

En sammanfattande pragmatisk definition blir att 
kulthus är en byggnad av samma eller liknande stor
lek och grundform som bostadshus och andra icke
rituella byggnader. Konstruktionen har avgränsats i 
ett rituellt syfte till ett heligt rum i en rituellt präg
lad miljö. Förutom konstruktionsdetaljer blir den 
arkeologiska kontexten därmed också vägledande vid 
tolkningen av lämningarna (Victor 2002, s. 65).

Kulthus påträffas oftast i de rika bronsålders- 
bygderna vid kust och större vattenleder, anmärk
ningsvärt ofta vid eller nära platser med rika gravar 
eller praktfulla depåer. De ungefär 80 kulthusen i 
Sverige är geografiskt begränsade till vad som tradi
tionellt uppfattas som området med sydskandinavisk 
bronsålderskultur kännetecknat av exempelvis mo
numentala gravar, bronser, jordbruksristningar, lång
hus, rabbad keramik samt jordbruk och boskapssköt
sel. Sett ur ett överregionalt perspektiv återfinns kult
husen i framträdande bronsåldersmiljöer som i Ki
vik, Agdatorp, Håga, Broby, Enköpingstrakten, södra 
Halland och på Bjärehalvön samt i Strängnäs- och 
Eskilstuna-trakten. Kulthusen återfinns alltså främst 
i bronsåldersbygdernas centrala områden vilket också 
tyder på att de var en viktig uttrycksform för en stark 
elit. De bör där betraktas som en indikator för cent
ralplatser som exempelvis i Kivik i Skåne, Håga och 
Broby i Uppland och Ekornavallen i Västergötland.

Två varianter av kulthus
Två tydliga grupper av kulthus kan urskiljas; dels en 
grupp kallad stengrundshus, dels en grupp kallad 
stolphus eller mindre kulthus. Benämningarna ba
serar sig på skillnader i konstruktionsmaterial och 
på de lämningar vi idag kan se ovan mark. Dessa två 
grupper skiljer sig både i fråga om konstruktion, 
användande, lokalisering och delvis datering (Vic
tor 2002). Rent generellt kan man säga att de mind
re stolphusen förekommer redan under senneoliti- 
kum (Stensköld 2004) och äldsta bronsåldern i en 
form, för att sedan avlösas av de monumentala sten- 
grundshusen. Under yngre bronsåldern påträffas 
återigen kulthus av stolptyp samtidigt som en sekun
där användning i vissa fall kan ses i de större, äldre 
kulthusen av stengrundstyp vilket diskuteras nedan.

Stengrundshusen har normalt väggar bestående 
av vallar med sten eller jord blandad med sten. De 
har vanligen rundade yttergavlar och rätvinkliga 
innerhörn (fig. 1). Vallen har i regel en yttre begräns
ning markerad av en kantkedja, lagd av mindre ste
nar än resten av fyllningen, samt en inre kantkedja 
av större stenar eller stenblock med en flat sida inåt, 
där en rak vägglinje verkar ha eftersträvats. Fyllningen 
mellan kantkedjorna kan variera från stenblock och 
skärvsten till grus och sand. Husens längd varierar 
mellan 10—45 meter men normalt är de mellan 12— 
25 meter långa och 6-12 meter breda. Innermåtten 
är mindre eftersom väggarna är så breda. Ofta är 
väggarnas enskilda bredd större än innerytans. Hu
sen saknar synliga ingångar. De få hus som grävts ut 
har uppvisat ett väldigt magert fyndmaterial, med 
bara ett tunt kulturlager om ens något, och med 
endast små enstaka bitar av keramik, ben och flinta 
i själva golvytan. Det finns åtminstone ett 60-tal kän
da stengrundshus. Några av de mest omskrivna är 
Hågakyrkan (Almgren 1905) vid Hågahögen, Bond- 
kyrko sn, Uppland, husen i Koarum intill Kiviks- 
röset, Skåne (Arne 1925), husen i Broby, Börje sn, 
Uppland (Schönbäck 1952) samt de i Vessinge 
Veinge sn, Halland (Arne 1925). Husen förekom
mer ibland parvis, som vid Agdatorp i Blekinge (Arb- 
man 1938), Koarum vid Kiviksgraven, Vessinge i 
Halland samt Håga, där de dock inte ligger intill 
varandra (Victor 2002).

Eftersom stolphusen inte är synliga utan utgräv
ning finns inga inventerade sådana utan endast 
utgrävda på grav- och kultplatser från bronsålder. Det 
gör att de inte är lika många som stengrundshusen 
men desto mer väldokumenterade och väldaterade.
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2004, s. 138f). Ett annat typiskt drag är att de bru
kar innehålla fynd och ibland även brandgravar samt 
att de påträffas på gravfält i vad som förefaller vara 
ett rituellt sammanhang, dvs. nära gravar, altare, 
skålgropsstenar o.dyl. (Kaliff 1997; Stensköld 2004; 
Victor 2002). Några av de mest väldokumenterade 
från yngre bronsåldern har påträffats vid Ringeby, 
Kvillinge sn, Östergötland (Kaliff 1997) och Klinga, 
Borgs sn, Östergötland (Stålbom 1994) och nu se
nast vid Sommaränge skog i Uppland (Forsman & 
Victor 2006).

Figur 1. Det ena av kulthuset av stengrundstyp från 
Agdatorp, Nättraby sn, Blekinge som enbart genom analogi 
och närliggande gravar daterats till yngre bronsålder. Intill 
huset fanns en grav från period V—VI där graven ligger hö
gre än husgrundens kantstenar (Arbman 1937, 1938). De 
raka innehörnen är svåra att urskilja på planritningen, då 
vallen är delvis förstörd.

Två underkategorier är tydliga, stolpbyggda hus och 
hus med främst stengolv eller stenpackning som be
varat konstruktionselement (fig. 2), men det före
faller att enbart röra sig om en konstruktionsmässig 
och, inte någon direkt kronologisk, kontextuell eller 
funktionell skillnad.

Stolphus och stengolvshus har det gemensamt att 
de dels är mindre, ofta D- eller C-formade, dels att de 
flesta att döma av stolphål har haft ett stolpburet tak 
(fig. 2), men eventuellt inga väggar (jmf Stensköld

Indirekta dateringar
Den första dateringen av ett stengrundshus var den 
som Oscar Almgren gjorde av Hågakyrkan. Han fann 
det troligt att huset var från järnåldern med hänvis
ning till likheten med kämpgravhusen på Öland och 
Gotland. När Arne grävde ut ett stengrundshus i 
Koarum, Kivik, Södra Mellby sn, och ett i Veinge, 
Vessinge sn, Halland (Arne 1925), daterade han dessa 
till yngre bronsålder genom närheten till gravar ut
anför husen. Utanför den undersökta husgrunden i 
Koarum påträffades en grav från period V eller möj
ligen VI. Arne skriver att det inte finns något tecken 
på att husgrunden skadat befintliga gravar, utan tror 
snarare att gravarna runt huset anlagts senare (Arne 
1925), dock uppenbarligen medvetet i nära kontakt 
med husgrundens yttre kantkedja. Han menar där
för att husen bör dateras till yngre bronsålder. På

Figur 2. Rekonstruktionsritning av ett av kulthusen i Kvar
teret Glasrutan, Linköping, Östergötland. Teckning Leif 
Karleby. Huset är daterad till ungefär 600f. Kr. (Karlenby 
m.fl. 1991; Karlenby 1996) samt en liknande konstruk
tion utgrävd vid Sommaränge Skog, Viksta sn, Uppland. 
Brända ben och harts påträffades i husets väggar. I mitten 
var en rektangulär stenkonstruktion med brända människo
ben, vilka daterats till 1700—1500f. Kr. (Forsman & Vic
tor 2006).
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samma grundvalar vill Arbman datera det utgrävda 
kulthuset i Agdatorp, Nättraby sn, Blekinge till yngre 
bronsålder (fig 1) (Arbman 1938). Dessa indirekta 
dateringar har sedermera lett till att alla kulthus av 
stengrundstyp felaktigt dateras till yngre bronsåldern.

Redan 1952 ifrågasatte Schönbäck dateringen av 
kulthusen i Agdatorp och Veinge. Han skrev om 
dessa (1952, s. 23):

”,.. vilka nästan uteslutande pä grund av topogra
fiska förhållanden daterats till bronsålder, närmast då 
dess slutskede, varvid emellertid bristen på omedelbara 
dateringsmedel gjort denna tidsättning diskutabel”.

Dateringen av denna typ av kulthus har alltså varit 
ett stort problem, då de sällan innehåller fynd eller 
anläggningar och att flera är utgrävda under förra 
seklets första hälft. Kulthusen är inte daterade i sig 
utan genom närliggande gravar, som i t. ex. Koarum, 
Broby och Agdatorp. Brobyhuset är inte daterat i sig 
utan genom anläggningar i närheten daterade till 
period V (mund. Bengt Schönbäck augusti 2001). 
Dessutom påträffades en flintpilspets från äldre 
bronsålder i husgrunden. Det har nu visats att dessa 
hus konstruktion ofta går tillbaka till äldre brons
åldern, men att de ibland också fortsatt att användas 
under yngre bronsåldern (Victor 2002).

Direkta dateringar
Vid en närmare granskning visar det sig att endast 
ett fåtal av stengrundshusen är tillförlitligt daterade. 
Hågakyrkan (RAA 358), Bondkyrko sn, Uppland, 
undersökt av Michael Olausson har ,4C-daterats till 
period III (Victor 2002, s. 158ff), Hågahagens kult
hus till period II—III (fig. 3—4) (Victor 2002), lik
som Valhall i Skåne, som låg under och ihopbyggd 
med en utgrävd bronsåldershög från period II—III 
(fig. 5) (Rausing 1949). Kulthusen i Ål är också 14C- 
daterade till äldre bronsålder (Magnusson 1973). De 
nyligen undersökta kulthusen i Gualöv är mer svår- 
daterade, men förefaller att ungefärligen kunna da
teras till period IV (Svanberg 2003; Arcini m.fl. in 
print). Alla andra dateringar är gjorda genom analo
gier med liknande hus som i sin tur daterats genom 
sin närhet till gravar eller fynd.

Ett kulthus av stengrundstyp i Valhall, Barkåkra 
sn i Skåne påträffades delvis under en av de under
sökta högarna (fig. 5). Husgrundens konstruktion 
är mycket lik kantkedjan på högen. Denna likhet är 
särskilt tydlig där kantkedja och kortsidan möts men

till skillnad från högens kantkedja verkar inte ste
narna i grunden avsedda att stötta större stenblock. 
Det finns inga spår av stolphål eller ingång, men detta 
kan bero på att den NV delen är förstörd (Rausing 
1949). Samma typ av stenar återfanns också i röset 
som täckte centralgraven. Huset låg på samma nivå 
som centralgraven. Båda dessa iakttagelser indikerat 
samstämmighet mellan hus och centralgrav. Husets 
nordvästra del saknas och Rausing menar att detta 
beror på bortodling eller röjning. I huskonstruktion
ens norra ände finns stenblock från högens kantkedja 
bevarade, placerade ovanpå husets småstensbädd. 
Hade huset placerats längs högens kantkedja skulle 
dessa block inte ha bevarats i läge. Högen ovanpå 
huset innehöll en centralgrav och fyra sekundär
gravar. Centralgraven låg direkt på den ursprungliga 
markytan under ett kärnröse. I detta påträffades en 
kista, uppförd av kantställda hällar med två utskju
tande hällar som tak, innehållande en brandgrav samt 
ett svärd och en fibula som kan dateras till tidig pe
riod III (Rausing 1949). Fynden i högen placerad 
ovanpå kulthuset ger en indirekt datering av huset. 
Genom att centralgraven innehöll ett svärd och en 
fibula som båda kan dateras till tidigare delen av 
period III och att halva kulthusets grund täcktes av 
högen samtidigt som husets och högens kantkedja 
är sammanbundna, ges en datering av husets till se
nast början av period III.

Vid undersökningen av kulthuset som kallas 
Hågakyrkan, Bondkyrko sn, Uppland 1998—99 i regi 
av Michael Olausson togs flera 14C-prover. Denna 
manifesta konstruktion består av kraftiga vallar och 
ligger nära Hågahögen. Proverna från brandlagret 
under och i anslutning till undre delen av vallen samt 
från de många mörkfärgningarna/härdarna på utsi
dan av vallen pekar på att huset anlagts före Håga
högen, ungefär 1300-1050 f Kr, medan högen an
lagts ungefär 1000 f Kr. Prover från härdar inuti hu
set gav dock dateringar till slutet av yngre bronsål
der vilket också är samma tidsperiod som en kruka 
har blivit deponerad i huset. Detta kan tyda på en 
lång användningstid eller i varje fall återkommande 
användning under slutet av bronsåldern (Victor 
2002, s,154ff).

Hågahagen
I en hage väster om Hågahögen har ännu ett kulthus 
av stengrundstyp samt närliggande skärvstenshögar i 
Hågahagen (RAA 366), Bondkyrko sn, Uppland (fig. 
3) undersökts 2000—2002. Delar av husgrunden och
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Figur 3. Hågahagen, RAA 366, Bondkyrko sn, Uppland. Det undersökta 
kulthuset med schakten skrafferade, kantkedjor liksom den sluttning som an
läggningen delvis ligger i. Sluttningen har gjort att stenarna i den östra lång
sidan fallit utåt. Tre av de fyra skärvstenshögarna syns, liksom en berghäll 
med en skålgropsrad som utgör hagens högsta punkt.

skärvstenshögarna samt flera ytterligare ytor under
söktes (Victor 2002, s. 16Iff). Syftet med under
sökningen var att datera, fastställa konstruk
tionsdetaljer och funktion hos husgrunden, samt att 
undersöka vilka aktiviteter som förekommit i hagen. 
Det visade sig att tre av de fyra skärvstenshögarna 
innehöll flera brandgravar och ett en förmodligen 
också innehöll en övertäckt hällkista. Den fjärde 
skärvstenshögen, för övrigt den största, övertäckte 
en förmodad kremeringsplats.

Själva kulthuset uppvisar de klassiska dragen hos 
kul thus av stengrunds typ, med tjocka vallar med en 
inre kraftig kantkedja med flat sida mot innandömet 
och med en yttre mindre kantkedja som avgränsade 
vallen på utsidan (fig. 3). Vallarna bestod främst av 
skärvsten, och innehöll depositioner av brända djur
ben, bränd lera, keramikkärl och knackstenar. Hu
sets innandöme var fynd- och anläggningstomt för
utom en senare nedgravning och en deponerad kruka 
(se nedan).

Ett av de främsta syftena med undersökningen 
var att försöka datera anläggandet och eventuella 
användningsfaser i konstruktionen, samt dess när
het. Åtskilliga prover för 14C togs, främst från an

läggningar som betraktades som väl avgränsade 
kontextuellt. En kvantitativ/statistisk efterbearbet- 
ning av 14C -värdena i form av en viktningsprocedur 
i två steg enligt Kyhlbergs metod (Kyhlberg & 
Strucke 1999) förkortar det statistiska tidsintervallet 
och ger en kortare dateringsintervall. Ett par anlägg
ningar visade sig mer lämpade för dateringen efter
som de kunde kopplas till en anläggningsfas. En så
dan var en liten kraftig mörkfärgning (A276) under 
den yttre kantkedjan, strax ovanpå berghällen. Tre 
14C-prover i A276 ger en datering av anläggningen 
till perioden slutet av senneolitikum- äldsta brons
åldern periodi, ca 1815-1668 f Kr. Den förmodade 
hällkistan, övertäckt av skärvsten, några meter NV 
om huset kan antagligen också knytas till denna ti
diga fas (Victor 2002, s. 164ff). Två mindre härdar 
med tydlig anslutning till anläggandet av husets yttre 
norra gavelkantkedja påträffades från vilka prover 
togs, liksom från en mindre sotfläck under väggens 
mitt. 14C-värdena indikerat samstämmigt att härdar
na samt den yttre kantkedjan anlades under tiden 
1313-1188 f.Kr. (fig. 6). De enhetliga dateringarna 
gör det troligt att den yttre kantkedjan anlagts i sam
band med att huset byggdes. Denna händelse kan
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Anläggning: Fyndnr 14C BP Labnr Material

Under kantkedjan på hällen, första fasen

A276: 1006 3405±70 Ua-17867 Tall

A276: 1007 3560±120 Ua-17868 Bark/näver

A276: 1041 3405±70 Ua-17869 Bark/näver

Under kantkedjan och under vallen, byggnadsfas

KP 1702 2990+65 Ua-19016 Tall

A203: 1635 3090±70 Ua-17873 Hassel

A203: 1654 2945±70 Ua-17874 Hassel

Nedgravning i huset, återvändningsfas

A170: 1137 2615±70 Ua-17870 Tall

Deponerad kruka i utsidan av vallen, återvändningsfas

A6060: krukskärva 2590±65 Ua-19017 Matskorpa

Figur 4. Tabell över ,4Cprover i Hågahagen, RAA 366:4, Bondkyrko sn, Uppland.

Figur 5. Kulthuset i Valhall, Barkåkra sn, 
Skåne, låg under kantkedjan till hög 1 (Rausing 
1949, s. 152). Samma typ av stenar har an
vänts till byggandet av högens kantkedja, 
centralröset som till husgrunden.

öo6?

Figur 6. Kalibrerade I4C vär
den från anläggningar tagna 
under kulthusets yttre kantked
ja. Värdena är sammanslagna 
med OxCals beräkningsmodul 
Combine och visar uppbyggna
den av de manifesta väggarna.
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alltså hänföras till slutet av period II - första halvan 
av period III. Under slutet av period III — början av 
period IV (1220-1050 f.Kr.), verkar huset ha slutat 
användas eventuellt i samband med att Hågakyrkan, 
och senare Hågahögen anlades. Det kan möjligen 
vara så att huset aldrig lämnades, men det finns inga 
tecken på närvaro i mellantiden.

Det dröjde dock inte särskilt länge innan man valde 
att återvända till Hågahagen någon gång under pe
riod V. I södra delen av husets innandöme fanns en 
djup nedgravning av avvikande färg och struktur. Fyll
ningen var markant mörkare och blandad med skärv
sten, med ett fatal förekomster av keramik, kol och 
bearbetad kvarts. Gropen gick ända ner i steril mark 
och i botten påträffades en liten skärva keramik av 
Lausitztyp. 14C daterar denna nedgravning till period 
V. Det stämmer väl överens med både det avvikande 
fyllnadsmaterialet och keramikskärvan jämfört med 
materialet i det övriga huset (Victor 2002). Ett par 
krukor med matoffer där matskorpan är daterad har 
också deponerats i vallarnas utsida under denna pe
riod. Aven de kremeringsgravar som påträffats i de om
kringliggande skärvstenshögarna kan dateras till yngre 
bronsålder. I skärvstenshög RAA 366:1 påträffades åt
minstone tre urnegravar markerade med resta små 
hällar, alla riktade åt Hågahögen. Två av dessa inne
höll rakknivsfragment som tyder på en datering till 
period IV—V och den tredje graven innehöll ett brons
beslag som förmodligen kan tidsfästas till period VI. I 
den fjärde skärvstenshögen söder om kulthuset påträf
fades också flera kremeringsgravar, varav en kunde 
dateras av en bronsnål till period V (Victor 2002, s. 
164f). Kulthusets och andra anläggningars datering 
till äldre bronsålder står i tydlig kontrast mot gravarnas 
och matoffrens datering till yngre bronsålder. Det vi
sar klart på en mycket lång kontinuitet på platsen och 
att man anlagt gravar betydligt senare är själva kon
struerandet av kulthuset. Det är en tydlig skillnad i 
aktiviteter mellan äldre och yngre bronsålder vid båda 
kulthusen i Håga, där inga aktiviteter eller fynd inuti 
huset kan hänföras till den äldre perioden. Ursprung
ligen verkar det inte ha varit tillåtet eller önskvärt att 
deponera eller utföra ritualer inuti husen. Detta för
hållningssätt förändras under yngre bronsålder då an
läggningar och depositioner förekommer inuti huset.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att loka
len har börjat användas åtminstone under äldsta 
bronsålder, att kulthuset i Hågahagen är färdigställt 
ca 1313—1188 f Kr för att sedan eventuellt tillfälligt 
övergivas till förmån för byggandet av Hågakyrkan 
och Hågahögen. Under yngre bronsåldern återupp
togs användandet och flera brandgravar från denna 
tid påträffas nu i de anslutande skärvstensgravarna. 
Dessutom deponeras urnor med matoffer i vallarnas

utsida och en djup grop grävs inuti huset. Dessa akti
viteter är mycket tydligt avskiljda kronologiskt och har 
skett flera hundra år, eventuellt tusen år efter att huset 
ursprungligen konstruerats. De yngsta gravarna och 
aktiviteterna i Hågahagen kan dateras till övergångs
perioden mellan brons- och förromersk järnålder.

Dateringsproblem
Eftersom så fa kulthus grävts ut med moderna me
toder och frågeställningar, har i flera fall endast hu
sens inneryta undersökts. Det har lett till att frånva
ron av fynd, kulturlager och anläggningar inuti hu
set uppmärksammats och att den här typen av an
läggningar ses som fyndtomma. Några undantag 
finns som exempelvis i Broby där en flintpilspets från 
äldre bronsålder påträffades (Schönbäck 1952) på 
vad som antagligen är en relativt ursprunglig golv
nivå eller den ena husgrunden i Agdatorp där några 
odaterbara keramikskärvor fanns (Arbman 1938). 
Undersökningarna i Håga visar att de anläggningar 
och fynd som påträffades inuti husen tillkommit i 
samband med aktiviteter som ägt rum långt efter 
anläggandet. Kulthuset i Hågahagen som anlades 
under period II—III innehöll en nedgravning och 
deponerad keramik som med ,4C kunde dateras till 
cirka period V (Victor 2002, s. 16Iff). Utanför kult
husets gavel påträffades flera brandgravar i en skärv
stenshög med dateringar period IV-VI, alltså till en 
helt annan tid än husets anläggande. Inte heller i 
detta fall kan anläggningar och fynd inuti och i valla
rna användas för att datera husets anläggande, efter
som de har tillkommit sekundärt i ett senare skede. 
Det går därför inte att utan vidare avgöra om invän- 
diga fynd är lämningar efter aktiviteter i samband 
med husets ursprungliga användande eller från se
nare användningsperioder. Samma problem uppstår 
vid förståelsen och daterandet av anläggningar i 
husgrunderna. Den senaste tidens grävningar, fram
för allt i Håga, visar att fynd och anläggningar sna
rare är att finna i och utanför husens väggar. Detta 
gör att det endast finns ett fåtal fynd att diskutera 
förutom de påträffade i Håga (Victor 2002) och 
Gualöv (Svanberg 2003). Med detta som bakgrund 
kan man inte utan vidare förmoda att fynd och an
läggningar i och runt kulthus är samtida med kult- 
husets anläggande.

Det är alltså problematiskt att bara använda da
terade gravar i närheten för att kronologiskt be
stämma anläggandet av husgrunderna. Även när gra
varna ligger inuti huset ger de inte en säker datering 
av själva anläggandet, de kan ha placerats där långt 
efter husets anläggande. Resultaten från Hågakyrkan
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visade exempelvis att anläggningar påträffade inuti inte 
är samtida med grundens byggande. En grav som på
träffades i mitten av husgrunden är antagligen 2000 
år yngre. I detta sammanhang får man dock inte 
glömma att ta hänsyn till bevarandegraden och 
synligheten av huset. Har huset fortfarande varit syn
ligt efter en kortare eller längre tidsperiod eller inte? 
Om inte, så måste en relativ närhet i tid mellan grav 
och huskonstruktion förmodas. Har däremot hus
grunden varit tydlig, som i Håga, kan mycket långa 
tidsperioder ha förflutit mellan anläggande av kult- 
hus och grav. Huset fortsätter att vara en sakral fokus 
långt efter anläggandet i en mycket komplex miljö.

Det är uppenbart att kulthuset i Hågahagen an
vänts under lång tid och att det förändrats i samband 
med påbyggnad och rasering, förmodligen vid ett fler
tal tillfällen under den 1500 år långa brukningsperio- 
den. Den långa brukningstiden och anläggandet i 
flera omgångar skapar också problem vid dateran
det av anläggandet av stengrundskulthus. Vad är det 
man egentligen daterar? Och vad är det man vill 
datera? Är det första anläggandet, påbyggandet, 
avslutandet eller kanske återkommande aktiviteter 
som ska dateras? Anläggandet av husgrunden är en
dast ett initialt skede i husets långa användnings- 
period. Man måste alltså vara väldigt klar över att 
konstruktionen har använts under mycket lång tid 
och att bruket av den dessutom förändrats vilket 
komplicerar dateringsförfarandet.

I de fallen mer omfattande undersökningar gjorts 
på både hus och anläggningar runt omkring är det 
tydligt att denna typ av miljöer har använts under 
mycket lång tid, ibland ända upp till 2000 år. Denna 
långa kontinuitet är tydlig på exempelvis lokalerna i 
Håga, Broby, Sommaränge skog i Uppland, Klinga i 
Östergötland och Koarum vid Kivik och Tofta i 
Skåne. Anläggningar och fynd påträffade i eller intill 
ett utgrävt hus räcker alltså inte för en entydig date
ring. Husen i Koarum, Broby och Agdatorp är en
bart daterade utifrån närliggande fynd och anlägg
ningar från yngre bronsålder som mycket väl kan vara 
sekundära (Victor 2002). Detta förhållande är tyd
ligt i de fa fall där anläggningsfas, senare användnings
faser och närliggande gravar kan dateras.

Kulthusen i den rituella miljön i Gualöv kan inte 
heller de uppvisa några dateringar av själva husgrun
dernas anläggande utan enbart aktiviteter i anslutning 
till dem, se vidare Svanbergs artikel i denna volym 
samt (Arcini m.fl. in print). Det går därför inte att 
med säkerhet fastslå husens ålder, men en begravning 
i ena väggen tyder på att huset anlagts under period 
IV-V. Den stora morfologiska likheten mellan husen 
i Gualöv med husen i Tofta och Sandagergard gör 
det troligt att dessa ska betraktas som samtida med

dessa. Urnegravarna placerade i huset i Sandagergard 
har också daterats till period IV.

I de fall där datering av själva kulthusen av sten- 
grundstyps anläggande går att göras ges tydliga indi
kationer om ett byggande under främst äldre brons
ålder. Det förefaller dock som att kulthus av sten- 
grundstyp i södra delen av Skandinavien som Gualöv 
(Arcini m.fl. in print) och Sandagergard i Danmark 
(Kaul 1987) anlagts under period IV-V, vilket gör 
dessa sydskandinaviska hus yngre än de mellan
svenska. Den konstruktionsmässiga likheten beträf
fande vallarnas utformning mellan de daterade hu
sen och kulthusen vid Tofta (Burenhult 1981; Vic
tor 2002, s. lOOf) och Hinnabjers (Victor 2002, s. 
92f) ger indikationer om att även dessa bör tidfästas 
till yngre bronsålder. De sydskandinaviska husens 
vallar är ofta konstruerade av sten, sand och grus 
och konstruktionen av dessa husgrunder framstår 
inte som lika monumentala som de längre upp i lan
det där vallarna är konstruerade av kraftiga stenblock 
och skärvsten. Detta kan eventuellt bero på regio
nala särdrag, men också på en kronologisk skillnad, 
där de sydliga husen är yngre. Frånvaron av tydlig 
monumentalitet i dessa konstruktioner kan uppfat
tas som ett minskat behov av makt- eller ättemani- 
festationer. Förhållandet kan jämföras med grav
skicket under yngre bronsåldern, som inte heller 
uppvisar monumentala drag jämfört med äldre 
bronsålderns högar och rösen.

Det förefaller också som att den senneolitiska tra
ditionen att bygga små kulthus i samband med 
begravningsritualen (Stensköld 2004) bibehölls och 
vidareutvecklades under tidigaste bronsålder i Mälar
dalen, där två mycket tidiga små kulthus påträffats. 
Dels en liten stengrund i Ål, Vårfrukyrka sn i Upp
land som förefaller dateras till slutet av senneolitikum- 
äldsta bronsålder (Magnusson 1973) samt ett nyligen 
undersökt kulthus av den lilla stolptypen i Sommar
änge skog (fig. 2; Forsman & Victor 2006) som också 
kan dateras till bronsålderns period I. Dessa hus
grunder är föregångare till de monumentala husgrun
derna som börjar uppföras under period II i Mälarda
len. Jag har tidigare framfört teorin om att konstrue
randet av monumentala kulthus eventuellt skulle 
kopplas till införandet av ett generellt kremerings- 
gravskick under period II—III (exempelvis Victor 
2002, s. 184f), men nya dateringar från Sommar
änge skog visar att så inte varit fallet.

I Sommaränge skog har ett gravfält med flera gra
var genom 14C av de brända människobenen tidfästs 
till perioden 2000—1500 fKr. Bendepositionerna har 
varit placerade i olika typer av konstruktioner med 
stor variation. Benen har påträffats i mindre otydliga 
stensättningar, ett litet kulthus, i mittblocksliknande
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stensättningar vid en rest sten samt strödda på mar
ken utan markering invid en oval stensättning som 
innehöll en central skelettgrav innehållande bl.a. en 
guldtråd. Centralgraven har senare övertäckts av en 
stor skärvstenshög innehållande flera depositioner med 
brända människo- och djurben. Till komplexet från 
slutet av senneolitikum och äldre bronsålder hör också 
bl.a. två kremeringsplatser, även de överlagrade av 
skärvsten, en pallisad, en terrassering och norr om grav- 
och kultplatsen fanns en boplats med ett treskeppigt 
långhus och flera skärvstensflak. Hela området genom
skärs av en förmodad samtida hålväg. Inom gravfältet 
finns också några gravar och konstruktioner från yngre 
bronsålder samt folkvandringstid.

Sambandet mellan kulthus och kremeringsgrav- 
skick finns dock fortfarande kvar, men kan dateras

redan till senneolitikum (Stensköld 2004). Ett tyd
ligt exempel på detta samband är kulthuset i 
Skogstibble där flera depositioner med brända ben, 
varav en del dateras till sennolitikum-äldre bronsål
der och en del till yngre bronsåldern, påträffades 
(Ekmyr-Westman 1992; Stensköld 2004, s. I44f; 
Victor 2002, s. 76) och kulthuset i Sommaränge skog 
som också innehöll en mycket tidig brandgrav.

Avslutningsvis kan påpekas att bronsålderns kult
hus är svårförståeliga anläggningar både avseende 
datering och funktion. De är mycket komplexa läm
ningar i komplexa miljöer använda under en mycket 
lång tidsperiod. Det gör naturligtvis inte att diskus
sioner och analyser av dem bör undvikas, utan de 
bör uppmärksammas då de uppenbarligen haft en 
central funktion i tidens rituella praktiker.
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Helena Victor och Flemming Kani presenterar i 
denna bok varsitt perspektiv på bronsålderns så kal
lade kulthus och jag ska presentera ytterligare syn
punkter som delvis skiljer sig från deras. Mina idéer 
bygger på resultaten från en gravmiljö i Gualöv som 
jag var med om att gräva ut samt studier jag tidigare 
färdigställt (Svanberg 2005a; 2005b; Svanberg in 
print; Arcini m.fl. in print). I dessa tidigare studier 
presenteras ett mera detaljerat underlag för de syn
punkter jag för fram här.

Jag ska begränsa mig till de stora stenbyggda ”kult
hus”, som jag menar hör till yngre bronsålder. Victor 
kallar dem ”kulthus av stengrundstyp”. Sandagergård 
var en sådan konstruktion och denna typ av anlägg
ningar står i fokus för såväl Victors som Kauls arbe
ten om ”kulthus”. Jämfört med Victor har jag en del
vis annorlunda syn på deras datering, vad de bör kal
las och hur de använts. Till stor del Victor, men fram
förallt Kaul, företräder en syn på dessa monument 
som ”kultanläggningar”. Victor betonade i sin avhand
ling en allmän gravsymbolik, men såg kulthusen som 
kollektivt använda konstruktioner som kompletterat 
gravar i olika typer av ritualer och varit ett slags heliga 
rum för kommunikation med förfäder/gudar. Inuti 
huset fanns ”det metafysiskas sfär” (Victor 2002). I 
sin artikel i denna bok föreslår hon följande defini
tion av begreppet kulthus: ”Ett kulthus är en hus- 
liknande konstruktion, inte för vanligt boende eller 
annan profan funktion utan för ett sammanhang som 
vi uppfattar som sakralt”. Kaul menar att ”kulthusen” 
varit verkliga hus med väggar och tak. Han talar om 
”kultbyggnader” och menar att de kan ha varit plat
ser för overgangsritualer och initiationsriter (Kaul 
1998, s. 4Iff; Kaul denna volym).

Kauls tolkningar har fått ett betydande genom
slag i den europeiska bronsåldersforskningen. Såväl 
Klavs Randsborg som Jørgen Jensen utgår i översikts- 
böcker ifrån att Sandagergård varit en verklig bygg
nad avsedd för kollektiva religiösa ritualer i brons
ålderns samhälle. Randsborg kallar konstruktionen 
”tempel” (1995, s. Il4ff). Jensen kallar Sandager
gård ”ett slags tempel eller kulthus”. Han accepterar 
Kauls förslag om initiationsriter ”i kulthusenes mørke 
indre” (2002, s. 442ff). I sin översiktsbok om norra 
Europas bronsålder tog Anthony Harding upp San
dagergård som ett av de bästa exemplen i Europa på 
lämningar av bronsålderns religiösa praktik (Harding 
2000, s. 309ff).

Med bakgrund i det arkeologiska material som 
i och med nya undersökningar och studier nu finns 
tillgängligt framstår dessa resonemang enligt min

mening som ett överdrivet mystifierande av ”kult
husen”. För det första är det mycket osannolikt att 
de var hus i egentlig mening, det vill säga byggnader 
med tak och riktiga väggar. Tillgängliga fakta tyder 
på motsatsen, det vill säga att de var öppna anlägg
ningar och oftast hade låga ”väggar”. Det fanns alltså 
inga mörka inre. För det andra är det uppenbart att 
konstruktionernas kontext är den yngre bronsålderns 
gravmiljöer. Victor är klar över denna kontext, men 
vill ogärna se dem som gravkonstruktioner utan som 
något som kompletterat själva gravarna. Jag menar 
att det rimligaste är att se dem som ett slags gravmo
nument och vid de mest ingående utgrävningarna 
med moderna metoder har man faktiskt återfunnit 
gravar i dem. Kulthusen, eller husgravarna som jag i 
fortsättningen kommer att kalla dem, var symbo
liska hus, platser för dödsritualer och gravkult, men 
inte ”tempel”, ”kultbyggnader” i detta ords gängse 
betydelse, eller överhuvudtaget platser för någon all
män kollektiv bronsålderskult.

I tidigare arbeten har jag diskuterat varför ”kult
husen” knappast kan ses som tempel (Svanberg 
2005a). I ett större europeiskt perspektiv finner man 
också att användningen av mer eller mindre symbo
liska huskonstruktioner i forntida dödsritualer är ett 
fenomen med många exempel (Svanberg 2005b, 
Svanberg in print). Enligt min mening avspeglar det
ta på ett allmänt plan i första hand en stark koppling 
mellan familjegruppen och det långhus de bebodde. 
Denna koppling var naturligtvis en fysisk realitet, 
men också ett metafysiskt förhållande med diverse 
symboliska uttryck. Användandet av symboliska hus 
i gravsammanhang blir i det perspektivet inte svår
begripligt.

Den över tid skiftande synen på den yngre brons
ålderns ”long-beds” i det nordvästeuropeiska slätt
landets gravmiljöer är en intressant och talande pa
rallell till hur de skandinaviska ”kulthusen” betrak
tas. Long-beds består av avlånga låga jordvallar om
givna av diken. De påminner i sin utformning 
mycket om ”kulthusen” och tolkades tidigare som 
”rituella fält” eller ”kultplatser”. Efter hand, och i 
takt med att fler och filer undersöktes arkeologiskt 
och det visade sig att de innehöll gravar, insåg man 
att det var frågan om gravmonument. Long-beds är 
alltid relativt sett få jämfört med andra gravmonu
ment i gravmiljöerna. Baserat på olika iakttagelser 
har det föreslagits att de var gravar för familjeöver
huvuden och ett slags symboliska hus. De tidigaste 
generationerna long-beds innefattade huskonst
ruktioner av trä (Roymans & Kortlang 1999).
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Exemplet Gualöv
Enligt Victor är ett 60-tal stenbyggda husgravar 
kända från nuvarande Sverige. Enstaka exempel finns 
även från Danmark och Norge. Konstruktionerna 
består vanligen av 16—25x6—12 m stora ”väggar” el
ler vallar, vanligen mer än 1,5 m breda och i Mellan
sverige till största delen bestående av stenmaterial. I 
södra Sverige och Danmark består de kända vallarna 
företrädesvis av stenramar med fyllning av sand eller 
jord. Dessa väggvallar skapar en långsmal inneryta i 
”husen”. I enstaka fall förekommer luckor i vallarna 
som skulle kunna vara ingångar, men det typiska är 
att vallarna är obrutna och alltså saknar tydliga in- 
gångspartier (Victor 2002).

Ett antal stenbyggda husgravar från yngre brons
ålder har undersökts arkeologiskt, men under de se
naste 30 åren faktiskt mindre än tio anläggningar 
och av dessa har bara Sandagergård samt de tre 
Gualövshusen undersökts i sin helhet. Flera forskare 
har förmodat att husen varit försedda med såväl tak 
som väggar av trä eller andra material och den av 
Burenhult presenterade mycket fria rekonstruktio
nen av huset från Tofta högar (Burenhult 1981; 
1983) har haft stor betydelse för dessa förmodan
den. Arkeologiska fakta som kan belägga förekom
sten av tak saknas helt. Det enda exemplet på stolphål 
som skulle kunna tillhöra en takbärande konstruk
tion finns just från Tofta högar och här rör det sig 
till synes bara om ett enda stolphål som dessutom 
faktiskt är förskjutet närmare en meter från husets 
tänkta mittaxel. Att husgravarnas vallar generellt 
skulle ha fungerat som syllar är osannolikt. Samman
fattningsvis kan sägas att de stenbyggda husgravarna 
av allt att döma var öppna konstruktioner i form av 
stenvallar utan tydliga ingångar, ibland med vägg- 
eller palissadkonstruktioner av trä i anslutning till 
de inre kantkedjorna. Konstruktionerna var alltså inte 
”hus” i egentlig mening, utan öppna anläggningar. 
Begreppet hus kan dock ändå ha fog för sig eftersom 
det uppenbarligen handlar om hussymbolik.

I och med den utgrävning av tre lämningar av 
stenbyggda husgravar som genomfördes av RAA UV 
Syd i samarbete med Regionmuseet i Kristianstad 
2002 vid Gualöv i nordöstra Skåne skapades den 
första detaljerade inblicken i stenhusgravarnas kon
struktion och sammanhang (Arcini, Höst & Svan
berg in print; Svanberg in print). Jag vill gärna po
ängtera att Gualövsundersökningen var den första 
större utgrävningen av ett komplex av husgravar med 
tillhörande kringmiljö. Denna undersökning saknar

kvalitetsmässiga motsvarigheter vad gäller bevarings- 
förhållanden (miljön som helhet), utgrävningsytans 
omfattning, resurser i form av grävpersonal och tid 
samt utgrävningsmetoder.

Husgravarna i Gualöv var utan tvivel helt inte
grerade i en väl daterad gravmiljö från yngre brons
ålder och kunde på ett tydligt sätt knytas till sär
skilda begravningsritualer. De konstruerades som 
monument efter kremeringen av speciella individer. 
På flera platser med kända stenbyggda husgravar 
finns i likhet med Gualöv serier av dem (som vid 
Kivik och Tofta högar). I Gualöv kan det göras 
mycket sannolikt att denna serie är kronologisk på 
så vis att husgravar byggts med vissa tidsintervall. I 
de kommande publikationerna om platsen argumen
teras ingående för att husgravarna representerar grav
monument för generationer av de ledande perso
nerna i en aristokratisk familj som levde på en gård 
nära gravplatsen. Detta resonemang kan länkas till 
vad Héléne Borna Ahlkvist i ett annat sammanhang 
kallat ”husgenerationer” på boplatser (Borna Ahlkvist 
2002).

De tre stenbyggda husgravarna i Gualöv var kon
struerade på samma sätt. De bestod av långa, tråg- 
formade nedgrävningar. Längs nedgrävningarnas 
kanter hade ”kantkedjor” av stenar placerats och de 
ur nedgrävningarna uppgrävda jord- och sand
massorna hade lagts upp som rektangulära vallar runt 
nedgrävningarna. På platsen hade en omfattande 
stentäkt skett, vilket gör att det är svårt att säga i 
vilken omfattning kulthusen från början haft ”yttre” 
kantkedjor kring vallarna (vilket är fallet exempelvis 
i Kivik, Tofta högar och Sandagergård). Några spår 
av eventuella takkonstruktioner, eller träväggar i an
slutning till kantkedjorna, påträffades inte trots att 
sådana spår noga eftersöktes.

Två urnegravar från bronsålderns period IV 
kunde knytas till den största husgraven och en urne
grav från period IV—V till den näst största husgraven. 
Inga gravar påträffades i direkt anslutning till det 
minsta huset, men detta hus hade till stora delar för
störts av rötter och de sannolika spåren av en bål
plats kan knytas till konstruktionen. Ifråga om de 
två stora husen var gravarna anlagda på ett sådant 
sätt att det förefaller otvetydigt att de har ett direkt 
samband med husanläggningarna — det vill säga att 
först skedde kremeringar och nedsättandet av urnor 
i gropar, därefter konstruerades husen över grav
groparna.

Gravarna i anslutning till det största huset inne
höll vardera fyra bronsföremål, vilket är fler än någon
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Figur 1. Husgravskomplexet i Gualöv.

annan grav i gravmiljön. Båda uppsättningarna måste 
rent allmänt betraktas som exklusiva utrustningar och 
man kan konstatera att utrustningen med bland an
nat en rakkniv från den ena graven sånär som på 
svärd och en knapp precis motsvarar vad Kristiansen 
kallar de typiska ”hövdingasymbolerna” i gravar från 
period IV (Kristiansen 1998, s. 68f). Rakkniven 
anses generellt vara en symbol för den välbärgade 
mannen under yngre bronsålder och det är då int
ressant att en rakkniv även förekom i urnegraven i 
den näst största husgraven.

Baserat på resultaten från Sandagergård och 
Gualöv, vilka innehöll gravar och vilka är de mest 
ingående undersökta exemplen, förefaller det mycket 
troligt att de stenbyggda husgravarna generellt är att 
betrakta som gravmonument. Antingen genom att 
de i sig själva fungerat som gravkonstruktioner, eller

genom att de i samband med begravningsritualer 
anslutits till själva gravarna i form av högar eller rösen. 
Enligt Victors genomgång (2002, s. 78) kan faktiskt 
kring 90% av de kända kulthusen av stengrunds typ 
sägas vara belägna i nära anslutning till kända grav
anläggningar bara genom inventeringsuppgifter.

En uppenbar och spännande skillnad mellan de 
stenbyggda husgravarna och de flesta andra hus
konstruktioner som använts i gravsammanhang un
der neolitikum och tidigare under bronsåldern är att 
de förstnämnda konstruktionerna generellt inte för
störts eller täckts över. De var monument som stod 
kvar och var avsedda att ses. Kanske byggdes de 
medvetet för att likna ruiner av långhus. Om kopp
lingen mellan å ena sidan generationer av husgravar 
och å andra sidan husgenerationer på boplatser är 
riktig är detta kanske inte så märkligt. Långhusruinen
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förefaller ju då närmast som en självklar symbol för 
den ledande personen i hushållets död, slutet på en 
husgeneration då långhuset rivs.

Dateringen av de 
sten byggda husgravarna

De stenbyggda husgravarnas datering har varit en till 
synes besvärlig fråga. Victor ägnar den en lång diskus
sion i denna bok. Det är uppenbart att en majoritet av 
de undersökta husen använts under yngre bronsålder 
och i de fall man kan bedöma deras omgivningar före
faller gravmiljöer från denna tid vara deras typiska sam
manhang. Victor menar att vissa hus (Hågakyrkan, 
Hågahagen och Ål) baserat på 14C-analyser kan dateras 
till period II—III, men det är tydligt att dateringarna 
vad gäller Hågakyrkan och Hågahagen pekar på pe
riod III (Victor 2002, s. 118f; s. 155, fig. 83b-c; Victor 
denna volym). Dateringarna från Ål gäller dessutom 
okarakteristiska små konstruktioner (Magnusson 1973). 
Några belägg för att de karakteristiska stenbyggda hus
gravarna konstruerats innan period III finns inte. Den 
bästa arkeologiska dateringen är förmodligen huset vid 
Valhall i Skåne, som är knutet till en gravanläggning 
från just period III (Rausing 1949). Tre gravar från pe
riod IV var belägna inom huset vid Sandagergård (Kaul 
1987) och gravar från period IV kan knytas till hus
konstruktionerna i Gualöv. Till skillnad från Victor anser 
jag att konstruktionerna i Gualöv är säkert daterade 
och faktiskt de bäst daterade anläggningarna av alla ef
tersom detta är den enda plats där det tack vare omfat
tande arkeologiska insatser gått att reda ut samman
hanget, framförallt det kronologiska och använd- 
ningsmässiga, för en hel miljö med husgravar.

Sammanfattningsvis kan sägas att de stenbyggda 
husgravarna kan dateras från period III och framåt. 
De flesta har förmodligen konstruerats under period 
IV och kanske har denna slags husgravar även byggts 
något senare. Även om exempel som avviker från 
denna dateringsbild kan tänkas framkomma är det 
sannolikt den typiska situationen. I nuläget står det 
klart att deras kontext är den mellersta och yngre 
bronsålderns brandgravsmiljöer.

Victor argumenterar för ett annat perspektiv och 
menar att konstruktionerna främst hör till äldre brons
ålder och att de börjar uppföras under period II i 
Mälarområdet (Victor denna volym). Som nämnts 
anser jag de dateringar som anförts och som skulle 
peka mot period II—III antingen vara osäkra eller i 
själva verket peka ganska tydligt på period III. Då det 
dessutom finns entydiga senare dateringar är det bättre 
att peka på knytningen till yngre bronsålder.

Victor menar att det förutom skillnader i husens kon
struktion kan finnas en skillnad i anläggandeperioder 
mellan husen i Mälarområdet och de sydskandinaviska 
anläggningarna på så vis att traditionen fortsätter 
längre i söder, men att det där kanske också saknas 
riktigt tidiga dateringar. Här kan man dock invända 
att dateringar till period III finns även i söder (Val
hall). Användningen av huskonstruktioner i grav
sammanhang innan mitten av bronsåldern är heller 
inget Mälardalsfenomen utan förekommer i stora de
lar av Europa (Svanberg in print). Detta är alltså inget 
som kan anföras för att göra tidiga stenbyggda hus
gravar sannolika i Mälarområdet. Fler dateringar från 
Mälarområdet skulle enligt min mening behövas 
innan man kan anta att traditionen upphör tidigt här. 
Sammanfattningsvis saknas pålitliga indikationer på 
att det skulle finnas skillnader mellan anläggnings
perioderna i norr och söder.

Avslutande synpunkter
Först trodde arkeologerna att de stenbyggda hus
gravarna var lämningar av boningshus. När man 
under andra halvan av 1900-talet insåg att folk bott 
i träbyggda långhus under bronsåldern behövdes en 
annan förklaring.

Husgravarna var alltså hus, fast inte boningshus, 
och de fanns i anslutning till gravar. Detta räckte gott 
för att förpassa dem till ”den sakrala sfären”. De bör
jade betraktas som kultbyggnader, eller ”kulthus” och 
steget var kort till att se dem som den skandinaviska 
bronsålderns ”tempel”. Detta passade ovanligt väl för 
just bronsåldern, som sedan den skandinaviska arkeo
logins barndom varit den förhistoriska period för vil
ken idéer om kult och ritualer spelat störst roll. Äntli
gen fick bronsåldersfolket sina kultbyggnader.

Sedan dess har mystifieringen tilltagit. Hos Kaul 
utspelar sig nu initiationsriter i husens mörka inre. Vid 
Sandagergård markerar stenarna med handristningar 
att ”här råder döden”. Även hos Victor tar man steget 
in i ”det metafysiskas sfär” då man kliver in i kult- 
husen och för henne tillhör de per definition ”...ett 
sammanhang som vi uppfattar som sakralt”.

Denna mystifiering har en hel del att göra med 
uttolkarnas egen fantasi, och förmodligen deras vilja 
att utforska något religiöst och mystiskt. Mystifieringen 
närs också av att så få stenbyggda husgravar under
sökts i detalj och i sin helhet med moderna metoder. 
Detta lämnar delvis fältet fritt för spekulationer. Den 
skandinaviska diskussionen påminner på ett slående 
sätt om de antaganden som gjordes i Holland innan 
man undersökt tillräckligt många husgravar för att
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deras sammanhang skulle bli förståeligt. Allt talar 
för att de stenbyggda husgravarna var gravmonument 
som konstruerades i samband med enskilda döds- 
ritualer. Allt talar för att de var öppna anläggningar 
utan tak och alltså inte ”kulthus” i egentlig mening.

Att de var symboliska hus, att man i dödskulten 
offrade i och intill dem och att bronsålderns män
niskor hade en för oss främmande och svårbegriplig 
kultur motiverar inte att man gör dem mystiska, 
metafysiska, sakrala och en plats för hanteringen av 
döda själar. Det är fullt möjligt för oss som lever här 
och nu att till stora delar förstå vad det handlade om 
och det är osannolikt att bronsålderns människor 
delade upp sin livsvärld enligt den typiska väster
ländska dikotomin sakralt-profant.

Jag är som ovan nämnts oenig med Victor ifråga 
om stenhusgravstraditionens datering. Victor anser 
heller inte att begrepp som ”husgrav” är lämpliga. 
Detta på grund av en annan oenighet, nämligen om 
de är att uppfatta som gravmonument eller inte. 
Victor anser att det är mycket ovanligt att begravningar 
skett i husen (Victor i denna bok). Baserat på de fåta
liga mer ingående utgrävningar som gjorts menar jag 
däremot att det är sannolikt att konstruktionerna i 
själva verket generellt är monument knutna till en

skilda begravningar. Victor och jag är eniga om 
huskonstruktionernas koppling till familjegruppen. 
Jag menar dock att denna koppling kan göras specifik 
och att en generationsprincip kan föras in i resone
manget baserat främst på resultaten från Gualöv. Vic
tor vill istället förklara serierna av hus på platser som 
exempelvis Kivik eller Tofta högar med att nya famil
jer inte ville använda de gamla familjernas kulthus 
och därför byggde nya (Victor i denna bok).

Jag menar att det är viktigt att se de stenbyggda 
husgravarna som exempel i en lång tradition av an
vändandet av hus i dödsritualer. Enligt min mening 
har denna tradition sin botten i familjegruppens 
starka knytning till det långhus de bebodde och en 
slags parallellitet mellan organisationen av de levan
des och de dödas platser.

Ett genomgående tema i den långa traditionen 
av att använda hus i dödsritualer är att de hus som 
användes i begravningsritualerna förstördes (Svan
berg in print). Att man gjorde husen till ruiner var 
en viktig del av ritualerna. De stenbyggda husgra
varna från mellersta och yngre bronsålder varken 
förstördes eller täcktes över. En tilltalande möjlig
het, som skulle kunna förklara deras konstruktion, 
är att de byggts för att likna långhusruiner.
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Religiösa ritualer förekommer som en integrerad del 
av det dagliga livet, men kult företas även separerad 
från det vardagliga. Här finns en variation mellan 
kulturer, men båda företeelserna finns ofta inom 
samma kulturella kontext. Då kulten särskiljs fysiskt 
från vardagsmiljön uttrycks detta ofta genom att den 
äger rum inom ett avgränsat, helgat rum. Det kan 
handla om ett permanent avskiljt område eller ett 
sådant som skapas för en begränsad tid, medan den 
rituella handlingen pågår. Inom många kulturer fö
retas religiösa ritualer såväl i det fria som i särskilt 
invigda byggnader, alternativt i en del av en i övrigt 
profan byggnad. Går vi till Tacitus, en av de äldsta 
skriftliga källorna till kunskap om äldre germanska 
förhållanden, så beskriver denne hur germanerna 
dyrkar sina gudar i det fria och att tempel inte före
kom (Germania 9). Frågan om den eventuella före
komsten av kultbyggnader i äldre germansk tradi
tion, har dock under lång tid varit föremål för dis
kussioner bland arkeologer och religionshistoriker. 
Tacitus uppgift behöver inte tolkas som att kult
byggnader inte skulle ha funnits, endast som att de 
inte var av sådant slag att romarna skulle ha definie
rat dem som tempel (jfr Kaliff 2005a, s. l47f). En 
variation kan också ha funnits mellan olika german
ska folkslag, där Tacitus uppgifter inte kan anses vara 
heltäckande.

Mycket talar för att platser i naturen var den na
turliga utgångspunkten för religiös vördnad och kult 
i äldre germanska föreställningar. Dessa platser har 
troligen varit välkända och anmärkningsvärda på ett 
eller annat sätt. Det gudomliga kan ha ansetts mani
festera sig i någon företeelse på platsen, som träd 
eller stenar, eller genom platsens läge och beskaffen
het i sig själv (jfr Strid 2005, s. 152ff). Detta är i sig 
en vida spridd företeelse, där platser i naturen, i syn
nerhet naturformationer av anmärkningsvärt slag, 
ofta har betraktats som boningar för makterna. 
Animistiska föreställningar, att naturformationer och 
objekt anses vara besjälade eller fungera som boningar 
för andeväsen, har förmodligen varit en del av den 
äldre skandinaviska föreställningsvärlden. Dessa fö
reställningar har i vissa fall levt kvar i folktron, i form 
av såväl källkult, föreställningar om vissa träd, som 
traditioner om heliga berg och platser. En spridd före
ställning i skandinavisk folktro handlar om de dödas 
berg; att vissa berg varit boning för de avlidna (t. ex. 
Olrik & Ellekilde 1926—52, s. 465ff).

Steget mellan dyrkan av naturformationer och 
medvetet konstruerade kultplatser behöver inte vara 
stort. Det kan handla om att accentuera framträ
dande drag och egenskap hos vissa naturformationer,

exempelvis berg och höjder, så att de i ännu högre 
grad anses som passande boningar för det över
sinnliga. Enligt min uppfattning kan man därför 
sannolikt uppfatta ursprunget till gravhögar och 
rösen på detta sätt, liksom vissa andra stenkonst
ruktioner som förekommer på de platser vi benämner 
gravfält. Att gravar och gravfält, härrörande från en 
lång period av skandinavisk förhistoria, inte endast 
bör betraktas som gravplatser i vår moderna tolk
ning av ordet, har jag problematiserat i annat sam
manhang (t.ex. Kaliff 1997; 2005b), och jag berör 
därför inte saken närmare här. Det finns ett komplext 
samband mellan ritualer kring död och begravning 
och andra religiösa riter. De är kopplade till samma 
kosmologiska myter och föreställningar, något som 
därför också avspeglar sig i de fysiska manifestationer
na som hör samman med olika ritualer, i form av 
gravkonstruktioner, altare, kultbyggnader etc.

Genom att ”bättra på” platser i naturen, platser 
av den typ som varit föremål för särskilda föreställ
ningar, kan man ha föreställt sig att kraften ökat i 
styrka. Platsen som ett ”andligt hem” kan ha fått ett 
mera tydligt uttryck. Man kan här jämföra med det 
i skandinavisk folktradition vanligt förekommande 
bruket att uppföra ”offerrösen” på olika platser, ofta 
sådana där någon gått en våldsam död till mötes (t.ex. 
Hagberg 1937, s. 512ff). Bruket har paralleller i ett 
flertal kulturer världen över (Eliade 1958, s. 218). 
Det finns också exempel från flera platser i Skandi
navien på att man in i sen tid ”offrat” sten även på 
förhistoriska gravplatser, på ett liknande sätt (Olrik 
& Ellekilde 1926—51, s. 342; s. 487ff). Rösena har 
därmed successivt byggts på, med en avsikt att i nå
gon bemärkelse öka platsens andliga kraft.

Jag menar att det ursprungliga syftet, med en kon
struktion av den form som med ett arkeologiskt 
operativt begrepp benämns gravhög eller röse (för 
resonemang om operativa begrepp och tolkningar 
se Kaliff 2005c), kan vara att efterlikna heliga berg 
och kullar som funnits i omgivningen. I många fall 
kan det också ha handlat om att bygga på, eller för
bättra, befintliga heliga platser. På samma sätt som 
man har föreställt sig att olika naturplatser bebos av 
olika makter och väsen, har graven förberetts för att 
på ett liknande sätt fungera som en boning för en 
aspekt av den döda människan. Jag tror att man kan 
tolka företeelsen med naturformationer som ”bätt
rats på”, som ett sätt att öka platsens kraft och bety
delse. Heliga berg och kullar modifieras till delvis 
artificiella högar och rösen, eller byggs direkt på flat 
mark som helt konstruerade sådana. På motsvarande 
sätt samlas sten i sammanhängande mattor eller
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stensättningar på viktiga bergslokaler, och formar så 
en del av de förhistoriska lokaler för vilka vi använ
der det operativa begreppet gravfält. En del av dessa 
anläggningar innehåller ben från människor, i varie
rande omfattning, medan andra saknar sådant inne
håll (jfr Kaliff 1997, s. 93ff; 2005c).

Konstruktionen av rituella platser har som nämnts 
ofta en djup kosmologisk innebörd. En vanlig inne
börd med ritualen i sig är att konstruera ett mikro
kosmos, en avbild av den ursprungliga skapelsen, som 
ett led i att upprätthålla den kosmologiska ordningen 
i tillvaron. Även om ritualerna många gånger kan fö
retas utan att utförarna är fullt medvetna om deras 
kosmologiska innebörd, det som enligt religions
historikern Fritz Staal kan benämnas ”ritualer utan 
mening”, så innebär det inte att de från början saknar 
kosmologisk innebörd (jfr Staal 2001)). Ritualer kan 
företas enligt bestämda regler under så lång tid, från 
generation till generation, att deras ursprungliga inne
börd faller i glömska. Ritualen utförs då fortsatt en
ligt reglerna, synbart för dess egen skull. Genom olika 
berättelser kopplade till utförandet kan den på så sätt 
även få en delvis ny, sekundär betydelse, formad som 
en förklarande myt till utförandet.

Kultbyggnadernas vara eller icke-vara
Frågan om den eventuella förekomsten av kult- 
byggnader under förhistorisk tid i Skandinavien, är 
ett häftigt omdiskuterat ämne. Förekomsten av så
dana byggnader har under de senaste årtiondena ofta 
varit kraftigt ifrågasatts, av såväl religionshistoriker som 
arkeologer, även om man under de allra senaste åren 
kan skönja en mera positiv syn. Det senare hänger 
nära samman med de arkeologiska fynd som kommit 
i dagen under senare år. Utgångspunkten för diskus
sionen har annars ofta varit Adam av Bremens be
skrivning av Uppsalatemplet, den i särklass mest om
skrivna och omtvistade kultbyggnaden. Adam beskri
ver omkring år 1075 ett tempel (templum) kallat Upp
sala, vilket är prytt med guld (Gesta IV, 26-27). I detta 
tempel dyrkades bilder av tre gudar; Thor, Wodan och 
Fricco. Ofta har diskussionen kretsat kring huruvida 
beskrivningen av denna byggnad kan anses trovärdig 
eller om den ska ses som en fiktion, alternativt en 
metafor för inomkyrkliga förhållanden i dåtiden. Inom 
religionsforskningen menade man dock länge att 
Adams tempelskildring hade ett högt källvärde (t.ex. 
de Vries 1956-57; Floltsmark 1992 (1970); Ström 
1985 (1961)). Senare har man blivit mera försiktig 
och menat att texten speglar missionsretorik eller

präglas av litterära konventioner och genremässiga 
inflytelser (jfr Hultgård 1997, s. 17f; diskussion sam
manfattad i Sundqvist 2006).

Flera forskare har således menat att Adams berät
telse kan dras i tvivelsmål på källkritiska grunder. 
Som en motkritik kan man dock anföra att dessa 
forskare svårligen har kunnat visa några handfasta 
bevis för att skildringen faktiskt utgör en fiktion. Att 
man med källkritiska metoder kan argumentera för 
att skildringen kan vara en fiktion, gör ju inte nöd
vändigtvis att den verkligen är en sådan. Märkligt 
ofta uppstår dock till synes en tankelapsus i histo
riska och arkeologiska forskningssammanhang när 
det gäller denna sorts resonemang, där det kritiska 
ifrågasättandet övergår, mer eller mindre omedve
tet, till att istället fungera som ett motbevis, något 
som det på intet sätt utgör. Merparten av argumen
tationen och tolkningarna vilar nog i grund och bot
ten på det scenario respektive forskare ansluter sig 
till från början. De olika slutsatser som dragits får 
väl därför (vid en i sig kritisk betraktelse av forskning
en) mera anses bygga på förutfattade meningar, vilka 
byggts under med lämpliga argument, än på överty
gande bevisning.

Trovärdigheten i Adams beskrivning har natur
ligtvis i stor utsträckning hört samman med frågan 
om huruvida förkristna kultbyggnader överhuvud
taget existerat i Skandinavien. Uppfattningarna om 
Adams berättelser från religionshistoriskt håll har 
dock i sin tur i hög grad återverkat på hur kritiska 
arkeologer varit vid tolkningen av potentiella kult- 
byggnader. Det förefaller mig uppenbart att bevis
kravet för att en byggnad skulle tolkas som en kult- 
byggnad länge sattes betydligt högre än när det gäl
ler andra typer av funktionsbestämningar. Detta blir 
inte minst tydligt när man beaktar den stora mängd 
kultbyggnader som tolkats i det arkeologiska käll
materialet, efter det att de första mera säkra beläggen 
för sådana publicerades i början av 1990-talet (se 
nedan). I denna fråga kom arkeologin att dessförin
nan anamma de kritiska religionshistorikernas upp
fattning, något som lade en tydlig hämsko över vil
jan att tolka hus som rituella, även då de befann sig 
i en tydlig rituell miljö .

Frågan om Uppsalatemplets eventuella existens 
har nu också tagits upp till förnyad diskussion bland 
religionshistoriker, delvis i ljuset av de arkeologiska 
beläggen för kultbyggnader. Religionshistorikern 
Olof Sundqvist menar att Adams text måste betrak
tas som en av de viktigaste litterära indikationerna 
på att tempel förekommit bland germanerna. Skild
ringen överensstämmer väl med inhemska uppgifter
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om hov, hallar och de offermåltider som firats där, 
men också med västslaviska tempel som finns be
lagda i både skriftliga och arkeologiska källor (Sund
qvist 2006, se även 2002).

Det har inom den jämförande religionshistoriska 
forskningen argumenterats för att de folk som talade 
indoeuropeiska språk ursprungligen skulle ha saknat 
kultbyggnader överhuvudtaget (Widengren 1969, 
339f£). I äldre religionshistorisk forskning diskute
rades flitigt huruvida tempel förekommit bland 
germanerna, inte enbart utifrån Adams berättelse utan 
än mera med utgångspunkt från Tacitus Germania 
(se ovan). Forskare som tog stöd av det klassiska ma
terialet hävdade att kulten i huvudsak utfördes i det 
fria, medan andra påpekade att kultbyggnader ändå 
var synliga i t.ex. de fornskandinaviska källorna. Ef
ter Olaf Olsens kritiska skrift Hørg, hov og kirke (1966) 
förändrades synen drastiskt. Olsens skrift gav upp
hov till den stora försiktighet bland forskarna att över
huvudtaget tala om tempel eller specifika kultbygg
nader i fornskandinavisk tradition som nämnts ovan. 
Detta skeende påverkade inte endast tolkningen av 
det fornskandinaviska materialet, utan även synen på 
den kon tin en talgermanska förhållanden.

Ett alternativ till förekomsten av specifika kult
byggnader blev teorin om att delar av kulten utfördes 
i de mångfunktionella järnåldershallarna. Den arkeo
logiska tolkningen av hallarna (bl.a. Herschend 1993; 
1998) kom också att sprida sig bland religionshistori
ker, vilket ledde till en ny diskussion om multi- 
funktionella byggnader, innefattande kultiska aktivi
teter (bl.a. Hultgård 1996; Näsström 2001, s. 85f; 
Simek 2003, s. 90ff). Detta kan förefalla något para
doxalt, eftersom det var just religionshistoriska tolk
ningar under en tidigare generation som gav impul
ser till arkeologerna att finna alternativ till exklusiva 
kultbyggnader. Växelverkan mellan arkeologi och re
ligionshistoria är ofta mycket fruktbar, men en viss 
försiktighet bör samtidigt iakttas. Detta är särskilt vik
tigt då tolkningar från en av disciplinerna används 
för att bekräfta tolkningar inom den andra, eftersom 
dessa tolkningar i sig inte sällan är överförda. Risken 
för cirkelargumentation är då uppenbar.

Tempel eller kulthus — definitioner 
och språkliga belägg

Ofta används begreppen kultbyggnad eller kulthus, 
snarare än tempel, för de konstruktioner som under 
senare år kommit i dagen vid arkeologiska undersök
ningar. Detta sannolikt för att markera gradskillnad i

komplexitet, där ordet tempel ofta uppfattas som en 
mera manifest och komplicerade byggnad. Termen 
tempel skulle dock mycket väl kunna passa in på några 
av de undersökta kontexterna. Definitionen av tem
pel säger egentligen inget om byggnadens storlek eller 
det material den består av, utan mera om dess rituella 
betydelse och avgränsning, samt hur den invigts. Tem
pel kommer av latinets templum vilket har innebör
den ”ritualenligt bestämt område eller rum, och syf
tar definitionsmässigt på en helgad kultbyggnad eller 
ett gudahus. Templets arkitektur omfattar ofta en kos
misk symbolik och uppfattas som ett gränsområde 
mellan denna värld och det översinnliga, men också 
som tillvarons mittpunkt {omphalos), eller en världs- 
axel {axis mundi) där himmel, jord och underjord för
enas (Sundqvist 2006; jfr Widengren 1969, s. 328ff, 
344). De rituella aktiviteter som dominerar i anslut
ning till templen är offer, och i eller vid templen finns 
sakrala objekt, som till exempel offeraltare och offer- 
redskap. Genom inaugurationsritualer har templet och 
de sakrala objekten blivit helgade och avgränsade från 
den profana sfären. I anslutning till dessa avgränsade 
områden för sakrala aktiviteter förekommer även spe
ciella profana göromål, till exempel handel. I Rom 
syftade begreppet templum på ett fyrsidigt område som 
hade invigts av en augur (siare). Det romerska begrepp 
som bäst motsvarar begreppet tempel, i form av en 
byggnad, är dock egentligen latinets aedes sacra. gu
dahus eller kapell. Begreppet tempel tillämpas av reli
gionshistoriker främst i icke-kristna kontexter (Sund
qvist 2006).

Förutom de arkeologiska belägg för kultbyggna
der som under de senaste åren allt tydligare gjort sig 
gällande, ger även språkvetenskapen stöd till förekom
sten av sådana. Det finns flera begrepp som tolkats 
som benämningar på sådana byggnader, även om res
pektive betydels är omtvistad i varierande grad. Det 
samgermanska ordet alh- har tolkats med betydelsen 
helgedom och tempel (Brink 1992; Vikstrand 2001, 
s. 19 Iff). I Wulfilas bibelöversättning används exem
pelvis gotiskans alhs som beteckning för tempel 
(Matteus 27). Olsen menade dock på sin tid att även 
detta ord borde tolkas mera allmänt som ”helgedom”, 
inte specifikt som tempel (Olsen 1966, s. 77). Wulfila 
använder nämligen alhs även då han beskriver tempel
området (Markus 11). En alternativ tolkning är att 
det handlar om en betydelsefull byggnad i allmänhet, 
ett hus som haft betydelse för en hel bygd, men inte 
nödvändigtvis med entydigt kultiska förtecken (jfr 
Brink 1992; 1996, s. 26lf). Den senare tolkningen 
får väl betraktas just i ljuset av den arkeologiska synen 
på de multifunktionella hallarna.
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De mest utförliga skriftliga uppgifterna om german
ska kultbyggnader kommer från de isländska sagorna, 
vilka dock är författade på 1200- och 1300-talet, mer 
än två århundraden efter kristnandet. De är därför 
inte direkta källor, men behöver ändå inte sakna värde 
för tolkningar av förkristna förhållanden (jfr Hultgård 
1996). Fornvästnordiskans hof (hov) betydde ur
sprungligt förmodligen höjd i allmänhet, för att först 
i ett senare skede ges innebörden storman nagård, gu
dahus eller sakral byggnad (Vikstrand 2001, s. 253). 
Det har på senare år föreslagits också angående be
greppet hof att detta egentligen syftar på en multi
funktionell järnåldershall av den typ som man funnit 
vid t.ex. Borg på Lofoten, Slöinge i Halland eller Lejre 
på Själland (t.ex. Hultgård 1996, s. 49; Simek 2003, 
s. 90f). I de isländska kunga- och familjesagorna fram
ställs dock hofoitiL som en specifik kultbyggnad där 
offerritualer utfördes. Östnordiska ortnamn anses 
också indikera att begreppet verkligen avsett specifika 
kultbyggnader (Vikstrand 2001, s. 267ff.).

Olof Sundqvist menar, efter en genomgång av 
olika belägg, att man kan konstatera att termen hof 
åtminstone tydligt indikerat att det i Skandinavien 
under yngre järnålder funnits byggnader där gudarna 
dyrkats, men att det ännu är en öppen fråga huru
vida termen syftar på mångfunktionella hallar eller 
exklusiva kultbyggnader (Sundqvist 2006). Det se
nare stämmer väl in på de arkeologiska fynd som 
indikerat att mindre separata kultbyggnader har fö
rekommit, även under yngre järnålder (se nedan). 
De flerfunktionella hallarnas existens är dock samti
digt väl belagda, varför man kan tänka sig att det 
bör ha funnits åtminstone ett begrepp för vardera av 
dess företeelser. Huruvida detta hof eller ahl utgör 
endera av dessa är som framgår svårt att säkert uttala 
sig om i nuläget.

Horgr (harg) förefaller också vara en gammal sam- 
germansk term för helgedom, men kan även syfta på 
en stenhög mera allmänt (Vikstrand 2001, s. 216). I 
forskningen har diskuterats vilken typ av helgedom 
som horgr betecknar. Det har föreslagits att hargen i 
äldre tider var en naturhelgedom belägen i det fria, 
men att den efterhand utvecklades till en byggnad. 
Det har även föreslagits att det i samband med detta 
utvecklats en sorts skandinavisk tempelarkitektur, vil
ken avspeglas i stavkyrkorna. Källorna anses delvis 
kunna bekräfta en sådan utveckling (Sundqvist 2006, 
med där anförd litteratur). Intressant i ett sådant sam
manhang är den konstruktionsmässiga likhet som kan 
iakttas mellan den kultbyggnad som dokumenterats i 
Uppåkra och de norska stavkyrkorna (jfr Larsson & 
Lenntorp 2004, samt nedan)

Det har fram till idag påträffats ett flertal exempel 
på byggnader med tydlig sakral funktion i Sverige, 
med dateringar från neolitikum och framåt. Jag ska 
i texten nedan främst fokusera på de anläggningar 
från yngre bronsålder och järnålder som kunnat iden
tifieras under de senaste två årtiondena, ett skeende 
där jag på flera sätt haft förmånen att delta.

Empirins återkomst — en 
fornlämningskategori ser dagens ljus

Under slutet av 1980- och början av 1990-talet kom 
flera fynd i dagen som skulle ge anledning till ett kraft
fullt omprövande av kritiken mot förekomsten av för
historiska kultbyggnader. Detta skeende visar arkeo
logins stora potential till omprövning av etablerade 
”sanningar”, genom att faktiskt upptäcka det icke-för- 
väntade. Särskilt inom uppdragsarkeologin, där arkeo
logen inte själv genom sin förförståelse väljer område 
och objekt, är detta särskilt tydligt. Detta tål att po
ängteras, i såväl detta som i andra jämförbara sam
manhang. Den teoretiska diskussionen inom arkeo
login har ju under de senaste två årtiondena ofta fo
kuserat på vikten av förförståelse och en välformule
rad målsättning med respektive undersökning. Möj
ligheten till oväntade upptäckter (som jag ser det, är 
detta en av utgångspunkterna för att arkeologi från 
början överhuvudtaget utvecklats som vetenskap) tycks 
ibland helt ha glömts bort. Ibland kan man fa för sig 
att den utbredda uppfattningen rent av är att man på 
förhand bör veta vad som kommer att upptäckas på 
en plats, något som sannolikt hör samman med före
ställningen om att tolkningen ändå utgår från en sub
jektiv förförståelse. Subjektiviteten i en arkeologisk 
tolkning är dock vare sig större eller mindre än i varje 
annan iakttagelse vi gör av vår omvärld, något som 
gör att ett särskilt hänsynstagande till detta i just ar
keologiska sammanhang blir både meningslöst och 
absurt (för utveckling av detta se Kaliff 2005c).

Att även förhållanden som ingen anat på förhand 
kan upptäckas och tolkas, talar sitt tydliga språk för 
att arkeologin har en av sina främsta styrkor i möjlig
heten till empiriska nyupptäckter - egentligen en själv
klarhet. Den bästa förförståelsen inför en undersök
ning är ofta beredskapen att tolka det tidigare okända, 
inte (som ofta framhållits) att på förhand veta vad 
man bör leta efter. Detta kräver såväl vetenskapligt 
mod som kreativitet. Att fokusera vid brister i tidi
gare tolkningar, eller att endast poängtera nödvändig
heten av att problematisera något ytterligare, är för
hållandevis enkla sätt att bedriva vetenskapligt arbete.
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Därmed inte sagt att ett sådant förhållningssätt skulle 
vara felaktigt, förutsatt att det inte enbart inskrän
ker sig till kritik. Dekonstruktionen av tidigare tolk
ningsmodeller må vara nödvändig men konstruktio
nen av nya är lika viktig, annars avstannar den veten
skapliga processen. Det är dock enklare att kritisera 
andras tolkningar (och i akademiska sammanhang 
tyvärr ofta en enklare väg till framgång) än att på ett 
kreativt sätt bana väg för nya sådana.

Jag ser idag positiva tecken på att tilltron till arkeo
logins empiriska styrka är på väg att vinna ny kraft. 
Kanske är det ett resultat av att den postmoderna dis
kursen har nått vägs ände, med sitt poängterande av 
subjektiviteten i tolkningarna och ändlösa behov av 
att dekonstruera tidigare tolkningsmodeller, snarare 
än att försöka tolka på nytt. Inom denna tradition 
kvarstår nu endast ett krampaktigt, konservativt kvar- 
hållande av en diskurs som en gång visserligen var 
radikal och ny, men som nu (liksom i varje tid) has
tigt åldras tillsammans med sina en gång unga och 
arga företrädare. Det är dessutom en diskurs som, trots 
det envisa påståendet om motsatsen, allt mera avlägs
nat sig från den allmänna uppfattningen om vad ar
keologi är för något. Behovet av nytänkande är därför 
skriande, såväl för arkeologiämnet som för den om
värld som är intresserad av arkeologins tolkade resul
tat (inte primärt av inbjudan till dialog med arkeologe
rna). Jag tror att återkomsten för kultbyggnaderna i 
arkeologin är ett belägg för att synen på kraften i den 
arkeologiska tolkningen nu har förändrats.

Som så ofta är fallet i vetenskapliga sammanhang, 
kom några mer eller mindre synkrona fynd att spela 
en avgörande roll för förändringen av uppfattningen 
om kultbyggnadernas vara eller icke-vara. Återkoms
ten för en sådan tolkning kom först till uttryck 1991, 
genom en artikel som presenterade delresultat från 
en undersökning vid Ullevi utanför Linköping 
(Karlenby m. fl. 1991). Här diskuterades bland an
nat en mycket egenartad anläggning, med lämningar 
från en mindre byggnad som bestod av flera faser. 
Anläggningen tolkades som spår efter antingen ett 
kulthus eller som ett altare av något slag. Dateringen 
placerade anläggningen i yngre bronsålder. Genom 
att denna byggnad uppmärksammades och identi
fierades, öppnades möjligheten för att här förelåg en 
tidigare ej uppmärksammad fornlämningskategori.
I detta fall påträffades den i samma kontext som en 
skärvstenshög, en dittills i hög grad negligerad 
fornlämningstyp — ofta tolkad som avfallshögar av 
profan karaktär, även om de också tolkats som spår 
av offer eller andra ritualer (Bellander 1938; Nylén 
1958). Det visade sig snart att en byggnad av delvis

liknande karaktär dokumenterats redan tidigare än 
Ullevihuset, vid Fosie utanför Malmö (Björhem & 
Säfvestad 1993). Parallellt hade också en byggnad på 
gravfältet vid Klinga söder om Norrköping kommit 
att tolkas som ett liknande kult- eller gravhus (Stål
bom 1994). De påträffade konstruktionerna utgjordes 
av mindre byggnader, rektangulära eller kvadratiska 
med bärande väggar och ca 5—8 m långa väggar. Ofta 
har de haft en öppen gavel, ibland mot ett tydligt 
aktivitetsområde. Fynden gav tydliga indikationer på 
att rituella byggnader av denna typ kunde vara rela
tivt vanligt förekommande, vilket under de kom
mande åren bekräftades av flera tydliga fynd.

Redan vid undersökningen av grav- och kult
platsen vid Ringeby, norr om Norrköping, 1993— 
94 var medvetenheten stor om att liknande konstruk
tioner kunde komma i dagen. En mycket välbeva- 
rad konstruktion av liknande slag påträffades också 
här. Det ska då påpekas att den undersökta ytan vid 
Ringeby var närmare 2,5 hektar, med lämningar ef
ter gravar och rituella aktiviteter. Inom denna yta 
påträffades endast en konstruktion som tolkades som 
en rituell byggnad. Merparten av ritualerna hade 
således utförts i det fria, viket sannolikt är ett allmänt 
förekommande förhållande. Platsen för kultbygg- 
naden var dock en av de mest intensivt utnyttjade 
inom undersökningsytan, med tjocka lager och 
komplexa anläggningar i närområdet (Kaliff 1997). 
De ovan beskrivna byggnaderna var samtliga date
rade till yngre bronsålder. Efter publiceringen av en 
sammanställning och preliminär tolkning av de då 
påträffade husen (Kaliff 1995) har denna forn
lämningstyp blivit relativt vanligt förekommande. I 
den sammanställning som finns i Helena Victors av
handling från 2002 har antalet redan ökat till ett 
drygt tjugotal (Victor 2002, s. 123).

Av betydelse för frågan om förekomsten av ritu
ella byggnader även under järnåldern har som nämnts 
ovan också diskussionen kring hallbyggnaderna va
rit. Dessa har tydligtvis haft en funktion som repre- 
sentationshallar för aristokratin men också varit bygg
nader med sakral funktion (jfr Herschend 1993; 
1998). Flera sådana byggnader har undersökts un
der senare år, exempelvis vid Gamla Uppsala (bl.a. 
Duszcko 1993) och Sanda i Uppland (Åqvist 1996), 
Slöinge i Halland (Lundqvist 2003), Järrestad i Skåne 
(Söderberg 2005), Sverige, Borg, vid Lofoton, i 
Norge samt Lejre på Jylland, Gudme och Tissø på 
Själland i Danmark (Christensen 1993; Jørgensen 
1998; 2002) Samtidigt som dessa hallbyggnader vi
sade att kult förekommit i byggnader, så har diskus
sionen kring dem i viss mån bidragit till att ta bort
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Figur 1. Grav- ochleller kulthusen från Klinga i Borgs sn, Östergötland (överst) 
samt från Ullevi (kv Glasrutan) i Linköping, undersökta 1989 respektive 1988. 
Efter Stålbom 1994 och Karlenby m.fl. 1991.
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fokus från förekomsten av hus med mera entydigt 
sakral funktion.

Tydliga exempel på mera exklusivt sakrala bygg
nader har dock även påträffats från järnåldern, fram
förallt från dess yngre del. Vid ungefär samma tid som 
de små husen från yngre bronsålder gjorde sin entré, 
upptäcktes genom ett parallellt skeende även rituella 
byggnader från en annan del av förhistorien. De för
sta lokaler där denna sorts byggnader dokumentera
des var vid Borg i Östergötland och Sanda i Uppland 
i början av 1990-talet. Gården Borg etableras under 
vendeltid och har därefter en kontinuitet genom hela

vikingatiden och medeltiden. Den mest intressanta 
byggnaden utgjordes, ur det här diskuterade perspek
tivet, av ett mindre hus på syli, ca 5,5x7 m, som 
kunde dateras till 900-1000-talet. I direkt anslut
ning till byggnaden fanns en stenlagd gårdsplan med 
en deposition av närmare 100 amulettringar av järn. 
Dessutom fanns här spår av järnframställning och 
smide, och möjligen har amulettringarna tillverkats 
här. I samma område påträffades också ett välbevarat 
benmaterial, sammanlagt ca 75 kg; bl.a. rikligt med 
häst och hund men även nöt, får och svin. Analysen 
visar ett ovanligt stort inslag av skallar och käkben. I
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Figur 2. Rekonstruktionsteckning av grav/kulthuset frän 
Ringeby i Kvillinge sn, Östergötland, undersökt 1993. 
Teckning Richard Holmgren.

östra delen av huset påträffades ett fundament av stora 
och vällagda stenar, vilket tolkades som någon form av 
altarkonstruktion. Någon gång under 1000-talet 
plockas väggarna ned och endast syllstenarna lämnas. 
Därefter täcktes platsen med ett tjockt lager grus, vil
ket kan tolkas som en rituell begravning. Huset och

miljön kring detta har tolkats som tydliga spår efter 
förkristen kult (Lindeblad & Nielsen 1996, s. 3Iff; 
Nielsen 1997). Grunden efter den medeltida gårds- 
kyrkan ligger endast några tiotal meter bort, varför 
det vore rimligt att se denna som ett utslag för konti
nuitet från den förkristna kulten på platsen, företagen
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åtminstone delvis i och i anslutning till en byggnad. 
Byggnaden från Sanda är av liknande karaktär och 
framkom även den i anslutning till deponerade 
amulettringar (Åqvist 1996, s. 11 Iff).

De smidesrelaterade aktiviteterna har paralleller i 
liknande mindre byggnader i stormannamilj öer vid 
Järrestad i Skåne, liksom vid Tissø i på Själland och 
Gudme på Fyn (Söderberg 2003; 2005; Jørgensen 
1998). Dessa har framkommit i en kontext med an
dra ceremoniella byggnader i form av hallar men är 
mindre och av annorlunda konstruktion. Vid Tissø 
och Järrestad var husen belägna inom ett pallissad- 
omgärdat område i anslutning till hallen. Konstruk
tionen av hägnaderna skiljer sig något, men kan ha 
motsvarande funktion. I Tissø består den av en ränna, 
medan den i Järrestad var synlig i form av stolphål i 
tre rader. De tidigaste faserna i Tissö är från perioden 
mellan slutet av 700-talet och slutet av 800-talet. De 
mindre husen har haft kraftiga väggar som är tak
bärande, på samma sätt som de äldre små kulthusen, 
till skillnad från hallbyggandens konstruktion. Hus 
nr 1 i Järrestad har utifrån artefaktspridning och kon
text tentativt tolkats som en symbolisk representation 
av smedjan i Asgård (Söderberg 2003, s. 131; 2005, 
s. 233ff), en tolkning som också ligger i linje med 
tolkningen av Borg i Östergötland (Nielsen 1997).

Gamla Uppsala måste i sammanhanget också 
nämnas ur arkeologisk synvinkel. Frågan huruvida 
det finns möjlighet att påträffa arkeologiska belägg 
som överensstämmer med Adam av Bremens tempel
beskrivning är ännu relevant. Enligt en teori skulle 
de lerlager och stolphål som påträffats under kyrkan 
kunna vara spår efter en förkristen kultbyggnad på 
samma plats, något som resultat från äldre arkeolo
giska undersökningar ansågs tyda på. Senare förslag 
går istället ut på att det snarare skulle kunna vara de 
stora hallbyggnader som kunnat påvisas på de s.k. 
Kungsgårdsterrasserna norr om kyrkan som utgör 
bakgrunden till Adams beskrivning av templet (Ducz- 
ko 1993; 1996, med där anförd litteratur). I skenet 
av bl.a. de fynd som redovisats ovan förefaller det 
numera snarast sannolikt att en separat förkristen kult
byggnad funnits också i Gamla Uppsala. Tillräckliga 
arkeologiska undersökningar har ännu inte utförts 
på platsen och de handfasta bevisen för en sakral bygg
nad återstår att finna. Att terrasserna norr om kyrkan 
varit platsen för minst tre mycket stora hallbyggnader, 
har i ett fall kunnat påvisas genom utgrävning och i 
ytterligare två med noggranna undersökningar med 
geofysiska prospekteringsmetoder 2003 (Larsson, L-I. 
muntlig uppgift). Under 2003 och 2004 företogs också 
undersökningar med georadar i kyrkans närområde,

vid vilka kunde påvisas spår som sannolikt härrör 
från en tidigare kyrkobyggand, men möjligen också 
från en förkristen byggnad på denna plats (Alkarp 
& Price 2005).

En av de mest tydliga byggnaderna av rituell, sa
kral karaktär som dokumenterats, framkom vid 
Uppåkra nära Lund. Byggnadens äldsta fas dateras 
till romersk järnålder. Den har sedan kontinuitet 
fram i vikingatid, med åtskilliga ombyggnadsfaser. 
Uppåkrahuset var 13,5 m långt och 6 m brett och 
framträdde i form av fyra överdimensionerade 
stolphål och en kraftig väggränna. Byggnaden har 
sannolikt varit hög och kan till sin konstruktion på
minna om de medeltida stavkyrkorna (Larsson & 
Lenntorp, 2004, s. 35f; se Larsson denna volym fig. 
2 och 9). Stratigrafin var komplicerad och visar att 
huset använts och byggts om kontinuerligt under 
dess mer än 500-åriga brukningstid. Det högt 
timrade huset har tentativt tolkats som en kenning 
för Odins Valhall och skulle då koncentrera en kos
mologisk symbolik (Larsson & Lenntorp 2004, s. 
42), i principiell analogi med tolkningen av Järrestad 
och Borg i Östergötland (se ovan). 1 en depå i husets 
golvnivå påträffades en bägare av brons och silver 
med guldfolie, dekorerad i en tidig form av Stil I, 
daterad till ca 500 e.Kr. (Hårdh 2004). Den fram
kom tillsammans med en magnifik dryckesbägare av 
glas, sannolikt från Svarta havsområdet (Stjernquist 
2004). Bland det övriga fyndmaterialet märks mer 
än hundra ”guldgubbar” - guldfoliebleck med figur
motiv (Watt 2004), glasskärvor och ett ringformat 
handtag. Det senare tolkat som tillhörande byggna
dens dörr. I husets omgivning påträffades vapenoffer
fynd i form av bl.a. en mängd spjutspetsar.

Kulthuset från Uppåkra är den mest anmärk
ningsvärda rituella byggnad som påträffats i Skandi
navien under senare år. I detta fall rör vi oss så nära 
kategorin tempel som vi hittills kommit. Uppåkra
huset, som genom olika ombyggnadsfaser fortsatt att 
fungera genom i stort sett hela yngre järnåldern, gör 
att Adams berättelse om Uppsalatemplet inte längre 
känns särskilt svår att acceptera. De exempel på sa
krala byggnader som nämnts ovan kan följas av flera, 
många dock med mera osäker tolkning. Samtidigt 
som förekomsten av rituella byggnader nu ha starkt 
stöd i det arkeologiska källmaterialet, talar fynden 
samtidigt för att åtskilliga sakrala platser, sannolikt 
flertalet, faktiskt var belägna i det fria.

Ett tydligt, och nyligen undersökt, exempel på en 
sakral plats i det fria, har visats vid undersökningen av 
Lunda utanför Strängnäs. Möjligen kan delar av den 
undersökta platsen innehålla spåren av den sakrala
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plats som just ligger bakom namnet Lunda. Inom 
den undersökta ytan finns dock även spår efter en 
hallbyggnad, med en angränsande mindre byggnad. 
För den sakrala karaktären också hos byggnaderna 
talar inte minst de små figuriner som framkom, va
rav två i den mindre byggnaden (Andersson m.fl. 
2004). Även platser där sakrala byggnader påträf
fats, exempelvis Ringeby i Östergötland, bör tolkas 
som en plats där merparten av de sakrala aktivite
terna företagits under bar himmel.

Analogier som tolkningsperspektiv
Huruvida det finns kontinuitet från de rituella bygg
nader som påträffats från yngre bronsålder/äldsta 
järnålder fram till den typ som existerade under yngre 
järnålder är svårt att bedöma. Byggnaderna tycks 
ibland ha en lång kontinuitet, där de i sekvens avlö
ser varandra inom samma yta (jfr Söderberg 2005, 
s. 107). De palissadomgärdade byggnaderna vid Tissø 
respektive Järrestad utgör exempel på detta (Jørgen
sen, 1998; Söderberg 2005). Att det finns en rituell 
kontinuitet i sig, vilken gjort att vissa typer av ritua
ler företagits i lång tradition är dock mycket troligt. 
Samtidigt är det sannolikt att impulser till föränd
ring av de rituella uttrycken kommit in under olika 
perioder. Den period som föregår anläggandet av 
Uppåkrahuset - romersk järnålder - är en tid med 
stor potential till import av olika kulturella element, 
inte minst religiösa och rituella sådana. Att mycket 
av rituell import skett som en del av en ackultura- 
tionsprocess, och alltså inte som en direkt import av 
ett färdigt kulturellt komplex, är dock rimligt att anta 
(jfr Kaliff & Sundqvist 2004). Att en förändring i 
kultbyggnadernas karaktär skett, på samma sätt som 
är sannolikt vad gäller kosmologi och ritual, är tro
ligt, även om byggnader med rituell funktion för
modligen har förekommit under hela denna tid. Som 
nämnts tidigare, är det samtidigt viktigt att poäng
tera att det empiriska materialet tydligt talar för att 
religiösa ritualer som företagits i det fria har spelat 
en stor roll under hela den skandinaviska förhisto
rien.

För tolkningen av olika förhållanden i förhisto
rien är tillgången till goda analogier av stor bety
delse, som inspiration till tolkningar. För att kunna 
göra tolkningar som inte enbart är projektioner av 
vår egen förförståelse och kultur är sådana analogier 
en nödvändighet. Ett synsätt som präglas av att vi 
istället bör utgå från vår egen kulturella förförståelse 
och inte använda analogier, eftersom dessa skulle 
kunna styra tolkningen för mycket, speglar som jag

ser det ett missförstånd av vad analogier egentligen 
utgör. Vi är med nödvändighet alltid låsta i vår egen 
tankevärld, men den enda möjligheten att få kun
skap om världen utanför är genom analogislut (även 
om vi i dagligt tal och vardagssammanhang endast 
reflekterar över dessa analogier som tolkningen av 
externa intryck). Jag har utvecklat min syn på denna, 
som jag ser det, grundläggande förutsättning för 
arkeologiskt arbete i annat sammanhang och ska 
därför inte fördjupa mig ytterligare i den här (Kaliff 
2005c). Den finns dock med som en del av mitt 
grundläggande synsätt på arkeologisk tolkning.

Det finns ofta ett stort antal möjliga analogier 
för hjälp till meningsfulla insikter i förhistoriska för
hållanden. Ju mera allmänt förekommande företeel
ser som studeras, desto större antal analogier, med 
stor geografisk och kronologisk spridning, kan man 
ofta använda. Användningen av dessa motiveras i ett 
sådant sammanhang delvis just av det faktum att de 
pekar mot grundläggande principer som är likartade 
inom vitt skilda kulturer. Mera specifika förhållan
den är vanskliga att dra slutsatser utifrån, även om 
också sådana kan fungera som en bra inspiration till 
tolkningar. När det gäller förhållandet mellan kos
mologiska grundföreställningar och grundläggande 
religiösa ritualer, så är sambandet mellan dessa väl 
belagt inom åtskilliga religiösa system. Detta även 
om sambandet inte alltid är medvetet hos de perso
ner som utför ritualen.

Den vediska perioden (ca 1500-500 f.Kr.) i det 
forntida Indien är enligt min mening mycket intres
sant för jämförelser med förhållanden också i Eu
ropa under brons- och äldre järnålder. Den vediska 
traditionen har många grundläggande drag gemen
samt med de äldre religionerna i olika områden väs
terut - sk. indoeuropeiska religioner. Likheterna med 
fornpersisk religion är slående. Det finns också stora 
likheter med grekisk och romersk religion, liksom 
med den fornskandinaviska. Såväl den grundläg
gande kosmologin — skapelseberättelsen om hur värl
den skapas ur kroppsdelarna från en dödad jätte 
{Purusa respektive Ymir) — som egenskaper hos de 
olika gudagestalterna har stora likheter (jfr Lincoln 
1986). Anledningen till att vediska ritualen är in
tressant att jämföra med skandinaviska förhållanden 
beror inte enbart på iakttagbara likheter. Det vediska 
ritualsystemet är också ett av de bäst dokumente
rade äldre ritualsystemet i världen, till sitt ursprung 
jämngammalt med den nordeuropeiska bronsåldern, 
vilket dessutom ännu finns kvar i levande tradition 
(Staal 1983 (2001)).

Jag har i annat sammanhang (Kaliff 2005b) disku
terat likheter mellan eldofferritualer inom den vediska
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traditionen och de spår vi finner av möjliga sådana i 
skandinaviska kontexter. Olika rösen och stensätt- 
ningstyper, ofta med innehåll av bl.a. sot, bränd sten 
och benmaterial, kan jämföras med altarformer som 
förekommer i olika indoeuropeiska traditioner, som 
den vediska och forniranska, liksom den grekiska och 
romerska (Kaliff 1997; 2005b; jfr Staal 2001). En 
annan typ av anläggning som anknyter till vissa 
skärvstenshögar — dvs. rösen med stort innehåll av 
eldsprängd sten — och gravområden, är de ovala eller 
rektangulära inhägnader som ibland benämns Broby
hus (efter Broby i Börje socken, Uppland). De utgör 
inte hus i vanlig bemärkelse utan hägnader med en 
sakral betydelse, möjligen med en funktion i sam
band med olika gravritualer. Deras rituella betydelse 
har kopplats till en funktion som symboliska hus 
(Victor 2002).

En intressant iakttagelse när det gäller de vediska, 
liksom de forniranska, ritualernas utförande är att 
de inte utförs i permanenta byggnader. De utförs i 
princip i det fria, men därmed inte sagt att det inte 
förekommer byggnader. Dessa är dock inte av per
manent karaktär. De uppförs som relativt enkla 
stolpkonstruktioner av trä, vilka bränns upp och för
störs efter ritualens genomförande. Vid den mest av
ancerade vediska eldofferritual som utförs, agni- 
cayana, byggs i anslutning till den plats där altaret 
uppförs flera relativt stora hallbyggnader, vilka efter 
ritualens utförande utplånas. De altare som uppförs 
ligger dock kvar på plats, för att långsamt växa över 
och åter bli ett med naturen (jfr Staal 2001). Princi
piellt skulle spåren kunna påminna om några av de 
lämningar som vi återfinner på skandinaviska ”grav
fält” från yngre bronsålder och äldsta järnålder. 
Stolphålen i dessa kontexter tyder på att det ofta 
handlat om ganska enkla byggnader, möjligen upp
fördajust i samband med någon ritual. Stensättningar 
i anslutning till dessa hus, kan på ett motsvarande 
sätt ha fungerat som altare. Att ben och gravar finns 
i och i anslutning till dessa konstruktioner behöver 
inte alls innebära någon motsättning. Det nära sam
bandet mellan gravar och altare finns väl belagt från 
olika kulturella kontexter (jfr Kaliff 1997).

I den vediska traditionen finns i anslutning till 
de större kremeringsplatserna, oftast belägna vid en 
helig plats invid en flodbädd, också byggnader där 
de sörjande genomför ritualer under tiden efter kre
meringens genomförande. Dessa pågår under en be
stämd tid efter kremationen och därefter vid olika 
återkommande tider. Om de sorgeritualer som ge
nomfördes i de forntida Skandinavien var av ett slag 
som kan liknas vid dessa eller inte kan vi endast spe
kulera om. Att sorgeritualer av något slag förekom

är dock sannolikt, närmast säkert. Det vore således 
inte alls orimligt att tänka sig att någon form av bygg
nader i anslutning till gravar och kremeringsplatser 
haft en funktion i ett sådant sammanhang.

Graven som den dödes boning
Funktionen hos de mindre kultbyggnaderna från 
yngre bronsålder och äldsta järnålder kan diskute
ras. De är i flera fall belägna centralt i gravområden, 
överlagrade av stensättningar eller mattor av eld- 
påverkad sten. Depositioner av brända människo
ben, liksom mera väldefinierade urnebrandgravar, 
har framkommit i några av husen. Klart är i alla hän
delser att husen i flertalet fall tillhör en tydlig sakral, 
rituell kontext, ofta med anknytning till begravnings
ritualer. De har i flera fall också visat sig ha sam
band med importerade bronser och med gravar av 
urnefältskaraktär. Elusen är relativt likartade till form 
och konstruktion, om och inte identiska. De är rek
tangulära, ofta mer eller mindre kvadratiska, ofta 
med en öppen sida som är orienterad mot en akti- 
vitetsyta och/eller näraliggande gravar/stensättningar. 
Utgående från en delvis hypotetisk rekonstruktion 
av byggnadernas konstruktion, ansluter de form
mässigt till några av de fåtaliga skandinaviska 
husurnorna, och till deras paralleller på kontinen
ten. Husurnornas utformning är intressant, då de 
möjligen avbildar just byggnader för begravnings
ritualer eller annan kult.

En vida spridd föreställning är att de döda lever 
vidare i sin grav. Principiellt har denna föreställning 
likheter med den som går ut på att en andemakt, 
eller någon aspekt av den döde, lever kvar i marken, 
en naturformation eller en konstruktion av något 
slag. I ett samhälle med bofasthet och nära koppling 
till marken kring bosättningen är det också vanligt 
med föreställningar om att de döda lever kvar nära 
gemenskapen, att de rent av blir en del av gårdens 
eller byns identitet. I denna egenskap får de dödas 
boning på gården också en legitimerande funktion. 
Man visar genom närvaron av de döda förfäderna 
att en viss släkt har rätt till marken, att man bott där 
i många släktled. Den tradition med ”gårdens hög” 
— ofta tolkad som graven där gårdens första brukare 
vilar — som levt kvar i delar av Norge in i sen tid, är 
ett exempel på detta. De döda har då sin boning i 
närheten av gården. Som en del av samma tradition 
har man också tänkt sig att de döda kan återvända 
till gården. I skandinavisk tradition tänkte man sig 
framförallt att detta skedde under julnatten, då man 
i det gamla bondesamhället bäddade och dukade för
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Figur 3. Grav- och kulthusen från yngre bronsålder och äldsta 
järnålder kan ha en principiell symbolisk betydelse som är 
jämförbar med husurnor och även med användandet av be
hållare fór benen överhuvudtaget — som en boning fór den 
döda människan, eller en aspekt av denna. Överst:plan och 
foto av hus från Hulje i Mjölby sn, undersökt 1995. Foto 
författaren. Därunder: Italiensk husurna samt husurnan 
från Stora Hammars sn i Skåne. Foto Medelhavsmuseet, 
respektive SHM.

de döda i boningshuset (jfr Olrik & Ellekilde 1926— 
52, s. 30Off).

Att då uppföra särskilda hus för de döda vore inte 
en avlägsen tanke. Vi vet inte om denna tradition fö
rekommit i Skandinavien, men vissa tecken kan tyda 
på det. De fåtaliga husurnor från yngre bronsålder 
som påträffats kan i sig vara en sådan indikation. Även 
urnor av mera anonymt slag, vardagskärl eller enklare 
kärl som tillverkats för begravningen, skulle kunna 
uppfattas som symboliska hus för den döde.

Att symboliska hus uppförts redan under äldre 
bronsålder, föreslås av Helena Victor (2002) i hen
nes avhandling om de s.k. Brobyhusen. Som nämn
des ovan, finns inga indikationer på att dessa sten- 
ramskonstruktioner, ofta förekommande invid hö
gar och rösen från bronsålder, skulle ha utgjort verk
liga hus, med takkonstruktion. Till sin storlek och 
grundplan överensstämmer de dock till stor del med 
bronsålderns boningshus, varför det förefaller vara 
en god tolkning att se dem som symboliska hus för 
de döda. Sannolikt har dessa konstruktioner varit 
platsen för olika ritualer i samband med död och 
begravning, något som även fyndmaterialet från 
undersökta anläggningar kan tyda på (Viktor 2002).

I ett annat europeiskt område, den kaliska halvön, 
förekommer gravurnor med husform i stort antal. 
Där förekommer också i rik omfattning gravar i full 
skala som utformats som hus för de döda. På de stora 
etruskiska gravplatserna norr om Rom, exempelvis
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Cerveteri och Tarquinia, har sådana gravhus anlagts 
invid varandra så de bildar hela städer för de döda. 
Skandinavien var som vi vet i nära förbindelse med 
detta område under yngre bronsålder (t.ex. Kristian
sen 1998) och att en påverkan förekommit är inte alls 
osannolikt. Det vore dock i och för sig möjligt att den 
skandinaviska traditionen med hus, eller huslika kon
struktioner och symboler, har ett inhemskt ursprung. 
Man kan samtidigt mycket väl tänka sig att ackul- 
turationsfenomen uppstått genom externa kontakter 
även under denna tid, liksom vi kan föreställa oss var 
fallet ett halvt årtusende senare, under romersk tid.

Det är möjligt att det rör sig om samma typ av 
föreställning som har uttryckts i såväl byggnader 
på gravfälten som i husurnor och möjligen också 
”vanliga” gravurnor. Som beskrevs ovan, är de före
kommande byggnaderna oftast närmast kvadratiska 
eller något rundat rektangulära, med en stor öpp
ning på ena sidan. Det vore enligt min uppfattning 
inte osannolikt om dessa hus också har gestaltats i 
miniatyr i form av keramikbehållare, eller att 
keramikkärl har haft en motsvarande symbolisk 
funktion som boningar för de döda. De skandina
viska husurnorna är visserligen för fåtaliga för att 
detta enkelt ska kunna föras i bevis. I sin italienska

kontext har dock gravarna som fullskaliga hus och 
husurnorna ett tydligt samband.

Föreställningar om de döda som boende i marken 
är en seglivad föreställning som finns kvar i folktron 
långt fram i tiden. Denna föreställning har anknyt
ning till berättelser om olika väsen som anses boende 
i marken invid gården, på liknande sätt som den för
ste brukaren i gårdens hög (jfr Hagberg 1937, s. 228). 
Denna sorts föreställningar har med stor sannolikhet 
en mycket lång kontinuitet bakåt, även om också detta 
är svårt att bevisa. Om föreställningar om de döda 
som boende i berg, stenar och i marken var central i 
den fornskandinaviska föreställningsvärlden, kan be
hovet av symboliska hus för de döda ha varit påtag
ligt. Funktionen för såväl gravurnor, stenkistor som 
mera tydliga huskonstruktioner inom gravområden 
skulle kunna tolkas i ljuset av detta. Jag finner det 
samtidigt troligt att de husrester som vi påträffar på 
gravfält och i andra rituella miljöer är av något olika 
karaktär och med olika funktion. Vissa bör nog tol
kas som sakrala byggnader för religiös kult (kanske 
utgör några av dem defintionsmässigt tempel), andra 
kan vara byggnader för ritualer i samband med död 
och begravning, medan åter andra kan ha byggts i 
syfte att fungera som boningar för de avlidna.
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Uppåkraboplarsen är belägen fem kilometer söder 
om Lund. Som järnåldersboplats har den varit känd 
sedan 1930-talet (Vifot 1936). Nya undersökningar 
av platsen inleddes 1996 och pågår fortfarande (Lars
son 2002). Den har visat sig vara den största, fynd- 
rikaste och sannolikt den mest långvariga av de syd
svenska bosättningarna från järnåldern. De arkeolo
giska undersökningarna under de första åren rörde 
sig närmast om ”titthålsarkeologi” för att få en in
blick i lagerförhållanden och anläggningsformer 
inom olika delar av den ungefär 40 hektar stora bo
platsytan. Mera omfattande utgrävningar inleddes 
1999 och genom sponsormedel från Tetra Pak blev 
det möjligt att genomföra ett femårigt gravnings
projekt av platsen med inledning år 2000.

Sedan 2001 har arkeologiska undersökningar ut
förts inom en central del av boplatsen (fig. 1). An
ledningen till att just denna yta utvalts för utgräv
ning var att den utgjorde en av minst fyra koncen
trationer av kulturlager och fynd som framkommit 
genom systematiska borrningar samt sökning med 
metalldetektor (Larsson 2002, s. 23: fig. 2). Därtill 
påträffades ett betydande antal föremål av ädelme
tall, de flesta av hög kvalité, liksom skärvor av glas
bägare (Stjernquist 1999, s. 68: fig. 1), antydde att 
en storgård tillhörig de ledande på platsen kan ha 
varit belägen inom detta område.

Inom två ytor om ca 4000 m2 bortschaktades 
matjorden. Flera husgrunder påträffades i det norra 
schaktet, tyvärr var flertalet dåligt bevarade. Jord
beredning under århundraden har förstört många 
ytnära bebyggelselämningar daterade till vendeltid 
och vikingatid (Lenntorp & Piltz-Williams 2002).

En exceptionell byggnad med 
exceptionella föremål

En mycket tydlig hustomt framkom omedelbart 
under matjorden inom den södra delen av de 
avschaktade ytorna (Larsson & Lenntorp 2004). Den 
bestod av ett golv av gul lera som omgavs av vägg
rännor. Huset, som var endast 13x6,5 m stort, hade 
haft tre ingångar, två på den södra och en på den 
norra långsidan, och taket hade burits upp av två 
par stolpar (fig. 2).

Innan utgrävningen inleddes, genomfördes en 
sökning med metalldetektor över husgolvet. I husets 
mittparti gav den ett mycket kraftigt utslag. Efter 
frampreparering framgick att fyndet bestod av en 
bägare i brons och silver med tydligt avsatt fot (fig.

3A). Bägaren var försedd med flera band av tunt guld 
med dekoration i vilken huvuden och kroppar från 
människor, ormar och hästar är sammanflätade 
(Hårdh 2004) (fig. 3B). En bredmynnad glasskål 
med två lager glas i s.k. överfångsteknik hade lagts 
ned invid bägaren. Av det övre blåfärgade lagret fram
träder ett lotusmönster på buken och en bård invid 
mynningen. Sannolikt har skålen tillverkats i områ
det norr om Svarta havet (Stjernquist 2004). Såväl 
bägare som skål torde kunna dateras till omkring år 
500. Redan dessa båda föremål, nedlagda invid var
andra under lergolvet, antydde att huset haft en spe
ciell funktion.

Utgrävningen av huset visar att det har haft en 
ovanlig utformning. Det har byggts om i flera etap
per och delar av sju golvnivåer har kunnat säkerstäl
las. Därför är det inte så märkligt att hålen för de 
takbärande stolparna är ovanligt stora då de har 
omsatts flera gånger. Men stolparna har varit ned
grävda till nästan två meters djup och diametern på 
stolparna har beräknats till 0,7 meter vilket kan be
tecknas som extremt för en så liten huskonstruktion. 
Även väggrännorna i vilken väggplankorna varit ned
satta har varit ovanligt djupa - upp till ungefär en 
meter. Därtill har det funnits stolpar i alla fyra hör
nen och dessa har haft en dimension som motsvara 
den för de takbärande stolparna. Även stolparna som 
omgav de tre öppningarna var ovanligt kraftiga. 
Byggnaden var försedd med svagt konvexa lång
väggar. Detta och kraftiga stolpar i gavlarna uppträ
der i yngre romersk järnålder och folkvandringstid 
som ett speciellt drag i skånsk husbyggnadstraditio
nen (Artursson 2005, s. 106). Hela konstruktionen 
var däremot markant överdimensionerad för ett 13 
meter långt hus!

Vid den fortsatta utgrävningen påträffades fler
talet föremål i fyllningen för stolphålen och väggrän
norna. Fynden visade en märklig sammansättning. 
Något mer än ett hundratal exemplar av s.k. guld
gubbar påträffades. Benämningen är inte särskilt til
lämpligt i detta fall då ungefär en fjärdedel uppvisar 
framställningar av kvinnor (Watt 2004) (fig. 4). Här 
framträder män med lockig frisyr och koltliknande 
men andra med fotsida dräkter liksom kvinnor i 
konstfärdiga håruppsättningar med mantlar fast
hållna av stora smycken. Samma motiv uppträder i 
några fall på två och i något fall upp till åtta guld
bleck. De flesta uppvisar enstaka människoavbild- 
ningar medan ett fåtal är försedda med ett parmotiv. 
Ett mindre antal är utklippta ur tunt guldbleck. På 
en del framställningar finns halsringar markerade 
medan andra figurer har försetts med en halsring i
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Figur 1. Plan över Uppåkrafyndplatsen med undersökningsområdena och läget fór det aktuella hu
set. Befintliga högar (A—B) och påvisade högar (C—D) liksom kyrkan (E) är markerade. Kulthuset 
markeras med en fylld rektangel i södra delen av bilden (F).

form av ett guldband (fig. 5). I några fall kan kons
tateras ”gubbar” som är stämpelidentiska med de från 
den stora och fyndrika boplatsen Sorte Muld på östra 
Bornholm (Watt 2004).

Mindre bitar av guld i form av fragmentariska 
tenar och trådar framkom därtill. Spår av guld på 
insidan av deglar visar att tillverkning av föremål i 
ädelmetall förekommit i huset eller dess omedelbara 
närhet. Fragment av glasbägare, glaspärlor och en 
dörring av järn ingår bland fynden. Den senare är 
försedd med fyra knoppar samt krampen som fixe
rat den i dörren fortfarande bevarad.

Ceremoniell och riter
Husets konstruktion liksom fynden tyder på att det 
använts vid speciella ceremonier. Bägaren och glas
skålen antyder att man i huset mött gäster med en 
välkomstskål. Den ceremoniella handlingen att bjuda 
gästerna välkomna var av stor betydelse (Enright 
1996). Med en skål beseglades därtill eder eller över
enskommelser. I detta sammanhang kan dörringen 
också haft betydelse. Genom att hålla i en sådan fick 
ett uttalat åtagande eller överenskommelse större 
betydelse (Ödman 2003). Dryck kan också ha haft
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Figur 2. Plan av huset. 1: nedgrävningar, 2: takbärande 
stolpar och väggar, 3: härd. En bägare i brons och silver 
samt en glasskål hade nedlagts under golvet vid cirkeln sö
der om härden. De grå prickarna markerar läget fór guld
gubbarna.

en viktig plats i blot dvs. offerhandlingar som kan 
ha utförts i huset.

Guldgubbar liksom stämplar till dylika, har tidi
gare framkommit inom andra delar av Uppåkra- 
boplatsen. Fyra stämplar har påträffats vilket är det 
största kända fyndmaterialet från en plats i Skandina
vien. På dessa förekommer scener där kvinnor bär fram 
bägare liksom män som dricker ur dessa (Watt 2004, 
s. 188,211: fig. 20,36). Intressant är att dryckesmotivet 
endast är belagt i kombination med en kvinnoavbild- 
ning från huset (Watt 2004, s. 187: fig. 19). Med tanke 
på fyndet av bägare och skål skulle man förvänta ytter
ligare belägg för dryckesceremonien. Också intressant 
att notera är att motiven från stämplarna inte uppträ
der på guldgubbarna från det aktuella huset.

Trots att guldgubbar uppträder på platser med ka
raktär av centralorter vet vi ännu inte hur de använts. 
Möjligen har de klistrats fast på stolpar eller väggar i 
speciella hus. Detta antagande stöds av det faktum att 
guldgubbarna påträffades i fyllningen till de takbärande 
stolparna och i väggrännorna. Då stolparna utbyttes 
synes man ha rakat av de påklistrade guldblecken och

låtet dem falla ned i hålet efter stolpen. Flertalet på
träffades i direkt anslutning till den nordvästligaste 
takbärande stolpen samt i väggrännan i närheten av 
denna stolpe samt vid husets östra gavel (fig. 2). Fyn
det av guldgubbar i Uppåkra är det största som fram
kommit i en enskild huskonstruktion.

I huset påträffades också rikligt med djurben och 
intill husets västparti finns ett omfattande lager med 
skörbränd sten och ben, sannolikt rester efter omfat
tande gästabud då maten beretts på en stenlagd härd 
eller i ugnar klädda med upphettade stenar. Att väl
komna gäster med en skål och sedan förse dem med 
rik förplägnad synes vara en för järnåldersaristokratin 
betydelsefull sedvänja. De härdar som påträffats på 
de olika golvlagren är dock av begränsad omfattning 
och har knappast haft som funktion att bereda födan.

I huset har påvisats flera golvnivåer vilket anger 
att det har använts och ombyggts vid flera tillfällen. 
Men någon större förändring av grundplanen har 
inte genomförts. Inte heller har man förändrat pla
ceringen av de tre ingångarna eller härden som legat 
centralt. Enligt en radiometrisk datering kan det
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äldsta huset i sekvens dateras till omkring 200 medan 
fynd antyder att huset stått kvar in i 800-talet.

Det framgår att de tidigare omnämnda bägaren 
och skålen nedlagts i den näst sista husfasen. Kanske 
har de lagts ned när de tjänat ut sitt syfte som vik
tiga föremål i de ceremonier som förekom i huset — 
en form av epilogoffer. En betydligt enklare nedlägg
ning i form av ett lerkärl har utförts då det äldsta 
huset byggdes.

Ett ceremoniellt område
Ceremoniella handlingar har inte bara utförts inom 
huset. Tidigare hade flera spjut- och lansspetsar på
träffats som ytfynd söder om huset (Hårdh 1999, s.

A

127f). Vid bortschaktning av matjorden söder om 
huset påträffades ytterligare vapen, främst i form av 
spjut- och lansspetsar (Helgesson 2004) (fig. 6). De 
var deformerade med spetsarna böjda eller förvridna. 
Ett fynd i förgylld brons med inläggning av silver 
bör uppmärksammas. Detta har utgjort en ögonbryns- 
markering dvs. nedersta delen på en prakthjälm från 
en tidig del av vendeltid (Larsson 2004) (fig. 7).

Även norr om huset förekom vapenoffer. Här låg 
flertalet av de deformerade föremålen, spjut- och 
lansspetsar men också beslag från sköldar, tätt sam
man i två mindre och välavgränsade ytor (fig. 8). 
Vapnen tillhör sannolikt besegrade fiender. Innan de 
nedlades ”dödades” vapnen genom att man högg sön
der eller förvred dem. Totalt rör det sig om mer än 
trehundra spetsar. Dessa koncentrationer har lagts 
på lager av mindre stenar. Liknande deponeringar 
uppträder också som mossoffer, såsom i Ulerup på 
Mittjylland (Ilkjær 1990), men i Uppåkra ligger de 
på en boplats och därtill ovanpå boplatslager. De 
olika formerna av spjutspetsar visar att nedläggning 
av vapen ägt rum från romersk järnålder och till vi
kingatid, med andra ord under hela den tid som huset 
har stått på platsen. Till skillnad från vapennedlägg
ningarna i mossar så är det ett tydligt urval i form av 
lans- och spjutspetsar som förts till Uppåkra. Detta 
kan kanske hänga samman med att deponeringarna 
hade någon form av anknytning till guden Oden. I 
framställningar av denna gud avbildas han som spjut
bärare (Simek 1993, s. 124). Liknande spjutfynd men 
av mindre omfattning förekommer i Sorte Muld på 
Bornholm (Watt 1991, s. 100) och Bejsebakken på 
norra Jylland (Nielsen 2002, s. 201). Det bör också 
nämnas att ytorna med vapen norr om huset också 
rymmer omfattande ansamlingar av djurben. Även 
ben av människa ingår vilket antyder att benen kan 
vara lämningarna efter speciella offerhandlingar. 
Radiometriska dateringar av ett par människoben 
liksom ben från nötboskap anger att de sannolikt 
offrades under 500-talet.

Figur 3. Bägare i brons och silver (A) (165 mm) med deko
rerade band (B) i tunt guld.
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Figur 4. Guldgubbarfrån huset. A-C: mansframställningar och 
D: kvinnoframställning. Skala A-C: 3:1, D: 4:1.

Figur 5. Guldgubbe med 
omvirad halsring. Skala 4:1.

A

Figur 6. Kulthuset och dess närmaste omgivning. A: 
hus nedbränt omkring 400, B: stenläggning, C: om
råde med skörbränd sten och ben, D: kulthus, E: om
råde med flera långhus, F: kraftig ansamling av vapen 
och G: glesare spridning fór vapen. 50 M
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Figur 7. Ögonbrynsmarkering till en prakthjälm (68 mm). De små 
galframställningarna kan ha suttit på hjälmen som dekoration.

Figur 8. Ansamling av vapen där främst medvetet skadade spjutspetsar ingår.
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Hall, h arg eller hof?
De kraftiga takbärande stolparna i Uppåkrahuset lik
som de djupa rännorna för väggstavarna torde ha bu
rit upp en ansenlig konstruktion. Man kan inte undgå 
att dra paralleller till de norska stavkyrkorna från ti
dig medeltid. Från bl.a. hallbyggnader i det vikinga
tida Tissø på Västsjälland finns också djupa stolphål 
som antyder en kraftig överbyggnad (Jørgensen 1998).

På platser från folkvandringstid och vendeltid som 
Dej bjerg och Dankirke på Jylland, Gudme på Fyn 
och Lunda i Södermanland (Andersson m.fl. 2004) 
finns mindre hus i direkt anslutning till större bygg
nader vilka uppfattas som de verkliga bostadshusen 
(Larsson 2002). I stolpfyllningen till dessa finns bl.a. 
föremål av ädelmetall samt skärvor av glasbägare. Dessa 
byggnader har uppfattas som embryonala hallar (Her- 
schend 1993, s. 184f).

Det finns en betydande begreppsförvirring när det 
gäller termen hall. Alltför ofta omnämnes hus av större 
dimension utan mera ingående analys som hall. De 
av Herschend uppställda kriterierna för hallen som 
att den ursprungligen består av ett rum med ett mini
mum av stolpar att härden ej var avsedd för matbered
ning och att fynden särskiljer sig från ordinarie boplats
material överensstämmer väl med iakttagelserna från 
Uppåkrahuset (Herschend 1993, s. 182f).

I poemet Beowulf (Beowulf 1998) intar den danske 
kungen Hrodgers hall en central roll. Det anförs att 
byggnaden är hög och att dess inre takhöjd var impo
nerande. Det anges också att kung Hrodgers höga hall 
både ut- och invändigt hölls ihop med järnband (Her
schend 1997, s. 50). Sannolikt var detta nödvändigt 
för att hålla samman en hög konstruktion. I Uppåkra 
har lösningen för att förse konstruktionen med en 
ovanligt hög överbyggnad blivit att förse byggnaden 
med kraftiga gavelstolpar till vilka väggar och tak kun
nat fixeras (fig. 9).

Även i gudavärlden uppträder högt upptimrade 
byggnader vilka i Voluspa och Grimnismål omnämn
da som harg (Olsen 1966, s. 106). I andra samman
hang har fyndplatser med speciell konstruktion och 
fyndinnehåll med rituellt innehåll uppfattas som harg 
(Åqvist 1996, s. 111). Ett harg synes inte uteslutande 
vara en förhöjd plats i terrängen utan också en reslig 
byggnad. Den behövde inte vara särdeles stor då den 
främst fungerat som skydd för kultbilder och offer till 
guddomen.

Huset i Uppåkra är speciellt men liknande hus och/ 
eller fyndförhållanden uppträder på andra platser i 
Sydskandinavien som anses ha haft en central roll i 
j ärnålderssamhället. På de vikingatida boplatserna

Tissø och Lejre på Själland, förekommer mindre hus 
som enligt bl.a. fynden uppfattats ha haft rituell bety
delse (Jørgensen 1998, s. 245ff). Här rör det sig där
emot om huskonstruktioner som påtagligt avvikit från 
den ordinära formen. Dessa har tolkats som delar av 
ett kultområde — ett hov (Jørgensen 2002, s. 234).

Det märkliga huset i kombination med vapen
nedläggningarna markerar ett ceremoniellt och rituellt 
betydelsefullt område inom den stora boplatsen vid 
Uppåkra. Här tycks en huskonstruktion ha byggts, 
som med åren fick en allt större betydelse inom kult- 
utövelsen. Först under tidig vikingatid då den existe
rat i ett halvt årtusende kom det att överges.

Det atavistiska huset
I likhet med flera andra hallbyggnader har huset i 
Uppåkra varit föremål för flera ombyggnader. En
dast mindre ändringar av den ursprungliga grund
planen har dock genomförts. Inte heller finns det 
några tydliga spår efter att byggnaden i något skede 
medvetet skulle ha bränts ned. Uppåkraboplatsen 
skiljer sig i ett påtagligt avseende från övriga central
platser i Sydskandinavien genom sin långa använd
ningstid. Visst kan andra centralplatser uppvisa fynd 
med samma tidsspann som Uppåkra dvs. från ro
mersk järnålder till vikingatid. Men till skillnad från 
de övriga är fynd och anläggningar frekventa under 
hela den aktuella tiden. Detta skiljer platsen från 
andra platser, vilka kan uppvisa omfattande aktivi
teter av politisk, religiös och ekonomisk natur un
der en förhållandevis kortvarig existens som säte för 
en aristokrati av hög rang i samhällstrukturen.

Det kan vara något av samma speciella natur som 
också avspeglar sig i det aktuella huset i Uppåkra. 
Oförändrad av århundradenas dramatiska händel
seutveckling framstår centralplatsen vid Uppåkra som 
påfallande opåverkad.

Byggnaden kommer att representera en i vissa av
seende grundmurad samhällsordning. Dess utform
ning blir med tiden omodern — kanske till och med 
uppfattad som uråldrig — närmast av atavistisk karak
tär. Den förhållandevis begränsade ytomfattningen 
kan ha varit helt tillräcklig för en samlingslokal av
sedd för de ledande i den samhällsordningen som ex
isterade under den äldre järnåldern. Ett tjugotal per
soner kan utan problem ha samlas i denna lokal.

Under yngre järnålder kan i vissa fall husets 
ytomfattning ha varit till hinder då representanter sam
lades för de grupperingar över vilka Uppåkras ledande
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Figur 9■ Så här kan kulthuset i Uppåkra ha sett ut. Teckning Lo'ic Lecareux.

skikt hade någon form av kontroll. Men man fortsät
ter likväl att använda och vidmakthålla byggnaden. 
Den blev i likhet med kulturlagrets tilltagande tjock
lek (Larsson 2003, s. 20) ett vittnesbörd för platsens 
långvariga centrala funktion såväl sakralt som profant.

Först efter mer än ett halvt årtusende överges 
byggnaden. Den har oåterkalleligt blivit en alltför 
omodern markering för platsens styrande skikt. San
nolikt har vissa av de markörer som fanns vid, på 
och i byggnaden inte längre fungerat i ett nytt sym
bolspråk. Detta antyds redan vad avser handlingar i 
samband med nedrivningen av det näst yngsta hu
set. Under golvlagret i detta hus placeras bägaren av 
brons och silver liksom glasskålen. Dessa är vid ned
läggningen av betydande ålder och har utgjort vik
tiga föremål i samband med handlingar av ceremo
niell natur under generationer. De kan vid en tid
punkt ha mist sin betydelse. Likväl byggs ytterligare 
ett hus som sannolikt existerat fram i 800-tal. Läm
ningarna antyder att huset nedrevs under ordnade 
former och med ett handlingsmönster som tyder på 
att platsen medvetet övergavs.

Det aktuella huset i Uppåkra rymmer som tidi
gare anförts fler av de element som anförts för att

klassificeras som en hall enligt Herschends kriterier 
(Herschend 1993). Till trots för denna definition har 
termen fatt en vidgad betydelse - oftast har det räckt 
med att identifiera en större byggnad för att denna 
skall betecknas som hall. Uppåkrahuset har i form 
betydande likheter med de tidiga hallarna men avvi
ker betydligt från de under yngre järnålder. Här in
tegreras hallen i det större bostadshuset och kom
mer att utgöra ett speciellt rum (Herschend & Mik
kelsen 2003). Omfattningen av detta rum avviker 
inte nämnvärt från den hos de äldre hallbyggnaderna 
men av betydelse är att de rumsligt kom att inord
nas under samma tak som andra aktiviteter. Så är 
inte fallet för Uppåkrahuset. Att det finns ett starkt 
traditionellt drag finner man däremot för de stora 
byggnaderna med integrerade hallar där ombyggna
der med smärre förändringar kan följas under år
hundraden såsom exempelvis i Lejre, Tissø och Järre- 
stad (Söderberg 2005). Den oförändrade omfatt
ningen liksom överbyggnadens speciella karaktär är 
element vilka placerar Uppåkrahuset i en speciell 
kategori. Om man sedan vill beteckna det som ett 
kul thus, ceremonihus eller tempel beror på vilken 
innebörd man lägger i termerna.
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En rad studier som behandlar järnålderns maktcentra 
visar hur arkeologiskt och skriftligt källmaterial kan 
länkas samman för att belysa aspekter på förkristen 
kult, kosmologi och rumslighet. Härskarmiljöer som 
exempelvis Uppsala föreslås ha gestaltats som speg
lingar av ett kosmologiskt landskap. Här fanns en 
central kultplats, men platsen utgjorde också ett eko
nomiskt och politiskt maktcentrum (Sundqvist 
2004, s. 145). De nära kopplingarna mellan religion, 
ekonomi och politisk/militär kapacitet framstår över
huvudtaget som karaktäristiska för den yngre järn
ålderns härskarmiljöer. Kosmologin och kulten i 
dessa miljöer syftade till att bekräfta och reprodu
cera en rådande ordning, men också att ge legitimi
tet åt makten.

I det följande skall några uttryck för kulten i den 
yngre järnålderns härskarmiljöer diskuteras med ut
gångspunkt från Järrestad i sydöstra Skåne (fig. 1). 
Det gäller i första hand de byggnader som vanligen 
tillskrivs kultfunktioner, det vill säga hall och ”kult- 
hus”. För Järrestads vidkommande är det emellertid 
av större intresse att försöka anlägga ett helhetsper
spektiv på rumsligheten. Enskilda byggnader var inte 
särskilt väl bevarade. Materialets styrka består sna
rare i att flera aspekter av platsen kunde fångas upp, 
vilket gör det möjligt att diskutera frågor kring en 
övergripande rumsgestaltning i denna miljö. Vad kan 
vi exempelvis säga om härskarmiljön som en speg
ling av ett kosmologiskt landskap utifrån de arkeo
logiska spåren?

Järrestad ingår i en grupp av härskarmiljöer i 
Skånelandskapen och på Själland där arkeologiska 
undersökningar utförts som visar att hallområdet fick 
en viss utformning under 600-talet som sedan i stora 
drag var bestående fram till tiden omkring år 1000. 
De miljöer som har undersökts kan relateras till nå
got varierande nivåer i det översta samhällsskiktet, 
vilket för antas ha varit av betydelse för den rumsliga 
och arkitektoniska gestaltningen av dem. För att 
kunna belysa denna ”andra våg” av hallmiljöer kan 
det vara värdefullt att i korthet beröra de föregång
are som kan sägas utgöra ”den första vågen”.

De äldsta hallmiljöer som med säkerhet har iden
tifierats i södra Skandinavien återfinns i maktcentra 
som Uppåkra och Gudme, och dateras i nuläget till 
200-talet. Närmare omständigheter kring deras till
komst och utformning är inte kända, men mer ge
nerellt skall de ses mot bakgrund av interaktion mel
lan germanska stammar och det romerska imperiet 
(Wells 1999; Lund Hansen 2001). En tilltagande 
social skiktning under järnålder avspeglas inlednings
vis främst i det övre samhällsskiktets begravningar.

Flera forskare har uppmärksammat att genomgri
pande förändringar inträffade vid tiden för Marko- 
mannerkrigen, mellan år 166 och 180 e.Kr. (Stor- 
gaard 2001, s. 95 och anförd litt.). Nya behov och 
möjligheter att manifestera makt uppstår då mer 
komplexa och centraliserade hövdingdömen skapas.

Det är värt att notera att skriftliga källor inte ger 
någon vägledning om utformningen av vare sig syd- 
skandinaviska eller andra germanska maktcentra. 
Med enstaka undantag omnämns härskarresidens 
eller liknande platser överhuvudtaget inte förrän 
långt senare, och då oftast de som hade konverterats 
till romerska städer (Pohl 2001, s. 440ff). I alla hän
delser får man tänka sig att det inte bara var Medel- 
havskulturens prestigeföremål och till dessa knutna 
seder som överfördes och transformerades, men också 
idéer och exempel på hur arkitektur och rumslighet 
tillämpades i maktlegitimerande syfte.

Det har framhållits att de äldsta centralplatskomp- 
lexens idémässiga och symboliska uppbyggnad, ut
tryckt bland annat i arkitektur och landskapsutnytt- 
jande, sedan kom att bli förebildliga för utformningen 
av maktcentra (Hedeager 2001, s. 506f). Templet (el
ler hallen) som uppfördes i Uppåkra under 200-talet 
(Larsson i denna volym) och sedan återuppfördes på 
samma plats med samma grundplan under sexhundra 
år är ett slående exempel på det antika arvets bety
delse, och dess karaktär av ”seg struktur”.

I den andra vågen av hallmiljöer som formerades 
under loppet av 600-talet kan detta arv skönjas i både 
stort och smått. Samtidigt är det naturligtvis så, att 
de sociala och samhälleliga förändringar som skedde 
under 400- och 500-talen måste ha fått ett genom
slag i framförallt dessa miljöer där makten fick ett 
delvis nytt innehåll.

Också i detta skede finns det samband mellan 
utvecklingen i Skandinavien och andra delar av Eu
ropa. Dopet av kung Klodvig i Reims kring år 500 
markerar tillblivelsen av en ny maktideologi i Väst
europa: den kristna kungamakten. Också i södra 
Skandinavien förändrades ledarrollen, och härskare 
kom i större utsträckning att använde sig av religiösa 
ceremonier för att manifestera och legitimera sin 
maktutövning och självständighet (jfr Sundqvist 
2002, s. l/6ff). De kollektiva offer- och kulthand- 
lingar som tidigare ägt rum i perifert belägna våt
marker knöts till de övre samhällsskiktens bosätt
ningar (Fabech 1991).

Synen på detta förlopp har nyanserats en del under 
senare år. Så står det exempelvis klart att offerhand
lingarna i landskapets liminala zoner inte upphörde, 
utan snarare ändrade karaktär (jfr Hedeager 1999).
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Figur 1. Järrestads belägenhet i sydöstra Skåne. Häradsindelning enligt Buhrmans karta (1684).

Vi vet också att kulthandlingar i form av exempelvis 
vapenoffer ägde rum i vissa härskarmiljöer också 
under tidigare skeden; på några platser kan detta 
offerskick sedan följas fram i 600-700-talen (Hel- 
gesson 2005; Larsson denna volym). De förändringar 
i kult- och offerpraxis som skedde under 500- och 
600-talen bör ses mot bakgrund av sociala föränd
ringar. Det har föreslagits att samhället ”aristokra- 
tiserades” vid denna tid, vilket bland annat innebar 
att det övre samhällsskiktet förmådde utöva makt 
allt mer självständigt också på mellannivå (jfr Mogren

2005). Basen för maktutövningen breddades, och 
härskaren personifierade inte längre bara rollen som 
krigsherre, men också rollen som kultens ledare och 
beskyddare. I kraft av sitt ädla ursprung tillskrevs 
härskaren gränsöverskridande krafter som innebar 
att han kunde inta en förmedlande position mellan 
gudar och människor (jfr Skre 1998; Sundqvist 
2002). Kopplingen innebär rimligen att uttrycken 
för kult och kosmologi i en härskarmiljö kan variera 
starkt som en följd av härskarens inflytande och plat
sens betydelse och funktion i ett maktperspektiv.
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Skede 1

Skede 2

Skede 3

Figur 2. Hallsekvensen i Järrestad.

Järrestad
Ortnamnet Järrestad som har namngivit häradet i 
det sydöstra hörnet av Skåne betyder förmodligen 
ungefär ”Jarlens bosättning”. En sådan tolkning får 
väl anses ha stärkts ytterligare genom den arkeolo
giska undersökning som utfördes i samband med ett 
vägbygge år 2000 (Söderberg 2003; 2005). I utkan
ten av tätorten undersöktes ett tvärsnitt genom en 
25 till 30 hektar stor bosättning som var belägen på 
en platå uppbyggd av issjösediment och i ett kommu
nikativt fördelaktigt läge. Mot söder sluttar terrängen

ned mot Tommarpsåns dalgång. Hallområdet, som 
var beläget på kanten av platån, var särskilt väl expo
nerat mot ådalen och synligt på långt håll i det träd
lösa landskapet.

Den äldsta hallen i en sekvens som omfattar fem 
hallar, uppfördes kring år 600 (fig. 2). Skede 2, som 
kunde belysas bäst, och som huvudsakligen skall dis
kuteras här, har försiktigtvis daterats till perioden 
700/800-950/1000. Ytterligare en hall uppfördes 
mot slutet av 900-talet som var i bruk några decen
nier in i 1000-talet.
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Figur 3. Hallområdena i Järrestad och vid Tissø.

I skede 2 introducerades en arkitektur som bryter 
mot det äldsta skedet genom att ett tydligt samman
hållet hallområde skapas. Samma arkitektur återfinns 
på Själland, på gårdskomplexet vid Tissø. Hallen 
integrerades i en palissad, och tillsammans omslöt 
dessa ett något oregelbundet rektangulärt område 
söder om hallen. På den slutna ”gårdsplanen” fanns 
en något mindre byggnad. Flera detaljer, som exem
pelvis byggnadernas läge och orientering, palissad- 
ens angöringspunkter i hallen, och ingångarnas pla
cering är slående lika. De hallar som uppfördes i föl
jande skede är också likartade (fig. 3). Likheterna 
framstår som så stora att mer specifika samband 
måste förutsättas. De mer generella likheter som en

rad samtida hallmiljöer uppvisar kan inte jämföras 
med denna snarast programmatiska arkitektur.

Lars Jørgensen har föreslagit att komplexet vid 
Tissø kan ha fungerat som en kungsgård inom ra
men för ett ”resande kungadöme” där huvudresi
denset var beläget i Lejre (Jørgensen 2002). Det är 
en intressant tanke att också Järrestad från och med 
skede 2 kan ha fyllt en liknande funktion som kungs
gård, och att arkitekturen syftade till att framhäva 
dessa gårdars ”officiella” status (jfr Brink 1996, s. 
240).

Om så är fallet var gården vid Tissø förvisso den 
mer betydande och välbesökta av de båda. Ett om
fattande och mångfacetterat fyndmaterial belyser
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platsens funktioner i termer av representation, kult- 
och offerhandlingar, rättskipning och marknad 
(Jørgensen 2002, s. 244). Platsens karaktär av mötes
plats understryks av dess kommunikativt gynnsamma 
läge. Också i Järrestad kan sådana funktioner spåras, 
men i betydligt blygsammare omfattning. Kanske 
Järrestad skall räknas till en kategori av mer lokala 
maktcentra som sällan eller aldrig besöktes av den yp
persta eliten som istället kontrollerade dem genom 
någon form av representation (jfr Brink 1996, s. 240)?

Brunnen
Undersökningen visade att kultutövning inte bara kan 
knytas till hallområdet, men också till en anslutande 
våtmark. Denna ingick i ett stråk av överplöjda eller 
igenfyllda sänkor från området norr om platån ned 
till sluttningarna mot söder. Flera sänkor fanns ett 
stycke öster om hallen och en av dem, knappt 50 meter 
från hallområdet, kunde undersökas till viss del.

Några decennier in i 800-talet lades ett lager med 
åtskilliga kubikmeter skörbränd sten ut i denna träsk- 
liknande miljö, så att en hårdgjord yta skapades. 
Totalt lokaliserades ett tiotal brunnar i direkt anslut
ning till denna yta, varav åtta fortlöpande hade grävts 
ned i varandra under en hundraårsperiod. I brun
narnas fyllningar fanns ben av främst häst, nöt och 
svin. Intakta större ben och kraniedelar dominerade 
i materialet (Nilsson 2003). Benen framkom som 
regel i ansamlingar mellan lagerskiften. De lades så
ledes ned i samband med att brunnarna fylldes igen. 
Nedläggelserna har satts i samband med ritualer som 
utfördes då brunnarna efter hand ”stängdes”.

Bland de förvånansvärt få föremål som i övrigt 
framkom i denna kontext fanns en planka från en 
båt i en av brunnarnas plankskoning. I fyllningarna 
fanns endast några fragmenterade kärl av trä och 
keramik, däribland en svarvad dryckesskål. I en av 
brunnarnas bottenlager fanns en skålla av smides- 
slagg, och i botten av en annan fanns två isläggar av 
hästben. Föremålen uppfattas som medvetet depo
nerade fruktbarhetsoffer.

En av brunnarna tilldrog sig speciell uppmärksam
het genom att stora, fyrkantiga flisor av ljus kambrisk 
sandsten hade ställts på högkant, invid en knuttimrad 
bottenram av ek (fig. 4). Samtida brunnskar av sten, 
är inte kända från skånskt område, och torde vara säll
synta i Skandinavien överhuvudtaget. Detta gäller också 
de humlefröer som identifierades i fem av de sex lager 
i brunnarna som valdes ut för analys (Lagerås 2003).

Denna miljö sätts i samband med periodiskt åter
kommande blotfester. Flera indikationer tyder på att 
platsen varit i bruk intensivt, men under kortare

tidsrymder. Dessvärre ger materialet och den begrän
sade yta som undersöktes inte tillräckligt underlag för 
att platsens funktion skall kunna diskuteras i detalj. 
Djurbenen, brunnarna och de stora mängderna skör
bränd sten gör det troligt att i alla fall förberedelserna 
inför blotfesten - slakt och beredning av mat och dryck 
- ägde rum på platsen (jfr Pilø 2002, s. 185ff). Uti
från omfånget av lagret med skörbränd sten, och den 
yta det täckte (som inte kunde avgränsas), är det emel
lertid troligt att aktiviteterna involverade många del
tagare. Det kan väl knappast uteslutas att offer och 
festande också ägde rum i denna miljö. Frånvaron av 
avsatta kulturlager och artefakter på den hårdgjorda 
ytan tyder på att den ”städades”.

Kulthuset
Ser vi till hallområdet, så kan kultutövningen först 
och främst sättas i samband med huset på gårds
planen. Liknande små ”sidohus” har under senare år 
identifierats i anslutning till en rad hallmiljöer eller 
storgårdar runtom i Danmark och Sverige. De sätts 
ofta i samband med begreppet ”harg” som i edda- 
diktningen snarast har betydelsen ”gudaboning” (jfr 
Olsen 1966, s. 103ff). Byggnadernas grundplan kan 
variera en hel del i utformning och storlek. I en del 
fall är de omgivna av en palissad eller ett hägn, och 
som regel intar de ett iögonfallande läge i förhållan
de till hallen. Detta koncept, med en stor hallbyggnad 
och en liten sidobyggnad, kan spåras tillbaka till den 
äldsta generationen av härskarmiljöer, med Gudme 
som tydligaste exponent. Byggnadernas funktioner 
kan naturligtvis ha förändrats över tid (för exempel 
och diskussioner, se: Nielsen 1997, s. 373ff; 
Jørgensen 1998, s. 242ff; Andrén 2002, s. 315f; Sö
derberg 2005; samt artiklar av Anglert och Larsson i 
denna volym).

Analogier kan således göras med liknande hus i 
andra hallmiljöer, vilket är värdefullt eftersom kult- 
huset i Järrestad inte var särskilt väl bevarat. Tolk
ningen måste dock i huvudsak vila på egen grund, 
vilket innefattar analyser av dess konstruktion och 
rumslighet, av de fynd som kan knytas till det, och 
av kontexten det ingår i.

Det 21 meter långa och upp till 7 meter breda 
huset på innergården var beläget något skevt utmed 
palissadens långsida i väster. Huset var treskeppigt och 
bestod av fyra par stolpar. Dessa par var dubblerade i 
husets av allt att döma rakt avslutade gavlar. Av husets 
väggar, som bör ha varit konvexa snarare än raka, fanns 
inga spår i övrigt, förutom två symmetriskt belägna 
ingångspartier i öster. Gavlarnas utformning kan tyda 
på att ingångar funnits även där. Utifrån dessa
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Figur 4. Brunnskaret.

konstruktionsdrag kan man tänka sig att huset varit 
indelat i tre rum.

De fynd som kan knytas till huset framkom hu
vudsakligen i stolphålens fyllningar. Av figur 5 fram
går att antalet fyndkategorier var störst i husets norra 
delar, vilket delvis kan hänga samman med att husets 
södra del hade bevarats sämre. Dessutom framkom 
fynden som regel ytligt i fyllningarna.

Smidesslagg fanns i flertalet stolphål, ibland till
sammans med glödskal eller smält lera. Ser man till 
spridningen av smidesslagg inom undersökningsytan 
som helhet, så var den tydligt koncentrerad till hu
set. Av intresse var också ett städ och ett hammarhu
vud som framkom i och invid stolphålet närmast 
den norra av de båda ingångarna från öster. Tillsam
mans med en holkyxa och ett förmodat ringhandtag 
utgjorde de en samlad nedläggelse i detta stolphål 
där flest fyndkategorier framkom även i övrigt.

Med utgångspunkt från det smidesrelaterade ma
terialets omfattning kan det tyckas rimligt att huset 
härbärgerade en smedja. De metallurgiska analyser 
som utfördes visade att smidet var av hög kvalitet. 
Man hade tillgång till flera järnkvaliteter och behärs
kade konsten att vid behov kombinera dem, vilket 
krävs för exempelvis vapensmide. Av hammarens och 
städets ringa storlek framgår också att klensmide

förekom. Ädelmetallhantverk kunde påvisas också 
genom fynd av exempelvis smältor (Grandin & 
Hjärthner Holdar 2003).

Hustypen och läget rimmar dock illa med en 
smedja. Övriga byggnader som kunde sättas i sam
band med smide utgjordes av jämförelsevis perifert 
belägna grophus. Vidare förekom en del andra före- 
målskategorier i fyllningarna. Av dessa har visserli
gen kategorin brända och obrända ben satts i sam
band med härdning (Gansum 2004). Ett fragment 
av en glasbägare, en slipad ametistpärla, och en glas
pärla avspeglar mer generellt den status som kan till
skrivas platsen. Pärlorna kan också, i likhet med ett 
antal fossiler som fanns i husets norra del, ses mot 
bakgrund av skyddsmagi (Carlie 2004).

Det kan också noteras att stolphålsfynd i övrigt 
var tämligen sällsynta, med undantag för hallarna, 
där den regelmässighet som kännetecknar artefakt- 
spridningen i gårdshuset dock saknas helt. Fynden 
i hallarna gav i många fall intryck av att ha hamnat 
där som ett resultat av omgrävningar, även om ett 
byggnadsoffer och några andra typer av nedläggelser 
också är representerade. Vidare fanns det inte någon 
föregångare till gårdshuset, och matjorden innehöll 
inte några större mängder slagg eller andra artefak
ter.
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Teckenförklaring Kategori Förekomst (ant. stolphål)
0 Smidesslagg 10
© + glödskal/sprutslagg 7
® + smält lera 2
B Ben, brända och obrända 11
K Keramik 6
F Flinta, bearbetad 4
Fo Fossil 4
Fe Järnföremål, oidentifierade 2
BrL Bränd lera 2
Gp Glaspärla 1
Gb Glasbägare, fragment 1
Ap Ametistpärla 1
Kn Kniv, järn 1
Cu Bronsföremål, oidentifierat 1
Ms Maisten, fragment 1
Gg Granatglimmerskiffer 1
Kv Kvarts, bearbetad? 1
Deposition (i markerat stolphål) Holkyxa av järn, hammarhuvud av järn 1+1
Deposition? (vid markerat stolphål) Smidesstäd, av järn, smidd ring (ringhandtag)

Figur 5. Artefaktspridning i sto Iphålen tillhöriga ” kulthuset” Illustration Staffan Hyll.

Mot bakgrund av dessa iakttagelser, och förhållan
det att artefakterna som regel fanns ytligt i stolp
il ålen är det troligt att större delen av fyndmaterialet 
deponerades i stolphålen i samband med ritualer som 
utfördes då huset övergavs. Det nämnda ringhand
taget får väl också anses vara en indikation på detta 
(jfr Ödman 2003). Detta skedde samtidigt med upp
förandet av den stora hallen i skede 3, det vill säga 
under den senare delen av 900-talet.

Fyndomständigheter och andra iakttagelser tyder 
således snarast på att huset förknippades med smide 
på ett symboliskt plan, vilket naturligtvis inte ute
sluter att det kan ha ägt rum på gårdsplanen vid olika

tillfällen. Undersökningen av ”kulthuset” i östgötska 
Borg är för närvarande det tydligaste exemplet på 
sambanden mellan smide och kultutövning (Niel
sen 1997), och ger djupare mening åt den under se
nare år flitigt återgivna sjunde strofen i Völvans spå
dom, som beskriver hur Asgård skapades. En annan 
intressant likhet består i att båda husen tycks ha va
rit föremål för en slags rituell begravning då de upp
hörde att vara i bruk.

De mångbottnade sambanden mellan smide, my
ter, kosmologi och härskarstrategier har uppmärk
sammats och diskuterats i olika sammanhang under 
senare år (exempelvis Helms 1992; Hed Jakobsson
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2003). Det är påfallande ofta som lämningar av spe
cialiserat metallhantverk av olika slag förekommer i 
härskarmiljöer, ofta tillsammans med föremål som 
befinner sig i olika stadier av en produktionsprocess 
och föremål av mer påtagligt rituell karaktär. En sam
lad nedläggelse med fem pärlor i olika tillverknings- 
stadier framkom exempelvis i den yngsta hallen (Sö
derberg 2005, s. 240ff). Det specialiserade hantver
kets knytning till kultutövning i dessa miljöer har 
föreslagits hänga samman med härskarens behov att 
legitimera sina maktanspråk genom att demonstrera 
sin förmåga att frambringa välstånd (Hed Jakobs
son 2003, s. 121f). En sådan tolkning är tilltalande 
på flera sätt, inte minst för att den visar på hur pro
duktion, ideologi och makt kan ha vävts samman.

Hallområdet

Ser vi avslutningsvis till husets kontext, så har försök 
gjorts att belysa hallområdet genom en förenklad form 
av tillträdesanalys (Söderberg 2005). Grundtanken är 
att rumsliga arrangemang av gränser och tillträden i 
byggnader strukturerar och genererar relationer mel
lan de som använder byggnaden, och att en analys 
av tillträdesmöjligheter kan ge information om bygg
nadens ”sociala funktion” (Hillier & Hanson 1984). 
En sådan analys är naturligtvis problematisk när de 
enda kvarvarande spåren efter byggnaderna utgörs 
av stolphål. Metoden kan också kritiseras för att till
träde är beroende av sociala konventioner som inte 
bara har med ingångarnas placeringar att göra.

Det är emellertid tänkbart att formaliserad arki
tektur och byggnader av ”officiell” karaktär är bättre 
lämpade för tillträdesanalyser än exempelvis ett or
dinärt gårdshushåll, där informella konventioner i 
högre grad kan antas ha varit styrande. Flera förhål
landen tyder på detta. Så är exempelvis ingångspartier 
i hallmiljöer ofta distinkt markerade och placerade 
på ett sätt som avviker i förhållande till ingångar i 
ordinära gårdar. Detta kan hänga samman med att 
de framhävdes eftersom de fyllde specifika funktio
ner i rituella och ceremoniella sammanhang.

Figur 6 visar en tillträdesanalys av hallområdet. I 
förhållande till anläggningens storlek och dess in
delning i flera separata rumsliga enheter, är tillträdes- 
möjligheterna starkt begränsade. Ser man enbart till 
hallen (fig. 6A), så kunde tillträde endast ske från 
två ingångar, vilka dessutom var placerade långt ifrån 
varandra. Betydelsen av dem tydliggörs inte bara 
genom att de markeras av distinkta stolphål. De le
der in till genomgångsrum, eller förmak, från vilka 
den stora salen i husets mitt kunde nås. Spår efter 
härdanläggningar i salens mitt har tolkats som rester

efter en långsträckt ”multifunktionell” härd. Stolp- 
hålen utmed långsidorna uppfattas som lämningar 
efter ett fast bänkarrangemang. Från de båda för
maken kunde gavelrummen också nås. I den västra 
kammarens mitt fanns en liten härdgrop som visar 
att detta rum kunde värmas upp.

Ser vi till komplexet i sin helhet (fig. 6B) så kan 
det konstateras att den del av hallen i väster som 
befinner sig innanför palissaden också är mest otill
gänglig. Här finns passagen som förenar komplexets 
båda delar, hall och gårdsplan. Rumsligheten indi- 
kerar att högsätet var beläget vid salens västra kort
sida, där det för övrigt också fanns parvis arrange
rade stolphål (jfr Herschend 1998, s. 29; 1999, s. 
5 Iff). Högsätet utgör kontaktytan mellan hallens 
ägare, som har odelad kontroll över den slutna, övre 
delen av hallen, och besökaren, som är hänvisad till 
den öppna, nedre delen av salen. Högsätet i central
perspektiv på kortsidan kan jämföras med en teater
scen. Hillier & Hansen (1984, s. 182) har visat att 
helgedomar och palats, i likhet med teaterscenen, 
tenderar att utveckla en ”scendörr”. Med hjälp av 
denna kan framträdanden och sortier planeras och 
arrangeras. Scendörren leder i detta fall till förmaket 
och vidare till kammare eller gårdsplan. Sistnämnda 
punkt utgör ytterligare en kontaktyta.

Hallområdet som helhet kan diskuteras utifrån 
begreppet deepest space, vilket beskriver en rumslig
het som anses vara karakteristisk för helgedomar och 
byggnader för institutionaliserad religiös utövning 
inom en rad kulturer (Hillier & Hansen 1984, s. 
180f). Det heliga rummet skapas genom att en serie 
differentierande nivåer skiljer det från områden med 
en högre grad av genomtränglighet. Grundplanen 
för kulthuset tolkas så, att tillträde till rummet i dess 
mitt endast kunde ske genom förmaken. Denna typ 
av rumslighet kan påvisas tydligare i hallen.

Den rumsliga korrespondens som råder mellan 
hall och ”kulthus” kan diskuteras i relation till ett 
äldre koncept, som exempelvis gården i Lunda utan
för Strängnäs ger spännande uttryck för (Andersson 
m.fl. 2004, s. 13ff). Här undersöktes en liten bygg
nad som i ett yngre skede kan ha varit sammanbyggd 
med hallen i norr, i anslutning till den plats där hög
sätet i salen var beläget enligt ett traditionellt kon
cept. I denna rumslighet antyds ett tämligen direkt 
samband mellan kulthus och högsäte som är av intres
se i diskussionen kring härskaren som kultens ledare, 
beskyddare och förmedlare mellan gudar och män
niskor (jfr Sundqvist 2002, s. 180ff). De två guld- 
figurinerna som hade deponerats i stolphål respek
tive vägglinje tillhörig det lilla huset ger då eventuellt
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Figur 6. A: Tillträdesanalys av hallen. B: Tillträdesanalys av hallkomplexet i sin helhet.

mening åt begreppet harg när det tolkas i betydelsen 
”gudaboning”.

Med ledning av dessa resultat är det naturligtvis 
inte långsökt att tänka sig ”sidohusen” i Järrestad 
och andra hallmiljöer som gudaboningar. För Järre- 
stads del gestaltades sambandet mellan högsäte och 
kulthus genom palissadens till synes märkliga be
lägenhet i förhållande till hallen, vilken kan förkla
ras med att den sluter an till den punkt där högsätet 
var beläget. Genom denna ”ideologiskt inspirerade 
fasad”, som för övrigt har en slags motsvarighet i 
Lejrehallen, där salens storlek markeras i fasaden 
(Herschend 1994, s. 53), kan man tänka sig att flera 
aspekter av en härskarideologi framhävdes, vilket jag 
avslutningsvis skall återkomma till.

Helheten
Kulten i Järrestad kan sammanfattningsvis hänföras 
till två närbelägna platser som i olika avseenden står i 
motsatsförhållande till varandra (fig. 7). Rumsligheten 
kan struktureras utifrån dessa motsatsförhållandena, 
eller diskuteras utifrån en mer uppmjukad kognitiv 
associationsmodeli med de sammanfattande nyckel
symbolerna ”köttspettet” och ”kitteln” som lånats in 
från ett arbete som behandlar sociala aspekter på mat 
under förkristen tid (Isaksson 2000, s. 27f). En av 
många frågor som väcks rör platsbruket mer kon
kret. Det står klart att utformningen av hallområdets 
arkitektur inte bara avsåg att förmedla ett ideolo
giskt budskap; det syftade också till att fixera och 
upprätthålla sociala relationer. Om vi dessutom tar
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Figur 7. En ritualiserad rumslighet (associationsmodeller efier Isaksson 2000, s. 27).

fasta på hallområdets slutna karaktär, kan vi då ex
empelvis tänka oss att kulten i viss utsträckning var 
differentierad, så att vissa moment i kultutövningen 
som var av esoterisk art bedrevs på innergården, pa
rallellt med en kollektiv fruktbarhetskult i våtmarks- 
miljön? Eller representerade de olikartade miljöerna 
helt enkelt olika aspekter och stadier av en och samma 
kollektiva kult?

Ser vi till frågan kring det arkeologiska materialets 
möjligheter att belysa härskarmiljöns kosmologiska 
gestaltning i Järrestad, så kan rumsligheten samman
fattas genom några citat av religionshistorikern And
reas Nordberg: ”det är inte ovanligt att särskilda plat
ser för religionsutövning ges en kosmologisk symbo
lik som gestaltar platsen ifråga som en mikrokosmisk

reduplikation av världsalltet” (Nordberg 2003, s. 
170). Vidare menar Nordberg att: ”Världsaxeln är 
intimt förbundet med den kosmiska källan i de kos
mologiska myterna. Vanligen tänks denna ligga vid 
eller under världsträdets rötter. Ur denna brunn 
sprang den kosmiska vätskan som i de fornnordiska 
myterna bestod av mjöd” (a.a., s. 171).

Utformningen av våtmarken, med brunnar och 
fyndmaterial, svarar med ett undantag upp mot en 
sådan beskrivning. Trädet kunde inte spåras, trots att 
tämligen omfattande naturvetenskapliga analyser ut
fördes (Lagerås 2003; Lemdahl 2003; Liljegren & 
Björkman 2003): ”Att landskapet varit helt öppet, 
solexponerat och förmodligen nästan trädlöst visar den 
närmast totala frånvaron av trädlevande insekter”
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(Lemdahl 2003, s. 279). Man kan då tänka sig att 
den högresta hallen, i synnerhet högsätet, symboli
serade trädet. En del djupa och stenskodda stolphål 
som fanns på innergården men inte kunde passas in 
i övergripande strukturer, kan möjligen antyda att 
stolpar restes i syfte att ytterligare framhäva sådana 
vertikala förbindelser i olika sammanhang.

Slutord - kult och politik i Järrestad
Det är ett aktningsvärt avstånd räknat i både år och 
mil som skiljer det vikingatida skedet i Järrestad från 
det folkvandringstida och tidigvendeltida Lunda. 
Helt säkert är de jämförelser som har gjorts av ge
staltningen och rumsligheten i samtida hallmiljöer 
närmare Järrestad av större relevans (Söderberg 
2005). Dessa indikerar att högsätet i hallarna vid 
Slöinge i Halland och Toftegård på Sälland var pla
cerat vid den norra långsidan i den stora salen, på 
samma sätt som i Lunda. I hallarna vid Tissø och i 
Lejre föreslås högsätet ha varit placerat som i 
Järrestad under skede 2, vid västra kortsidan (jfr 
Herschend 1999, s. 5Iff). Placeringen vid kortsi
dan skall troligtvis ses i relation till den kristna 
kungamaktens framväxt. I nuläget kan en sådan

rumslighet spåras tillbaka till 600-talets andra hälft, 
då den introducerades i de hallar som uppfördes vid 
Tissø och i Lejre.

Lrands Herschend har påpekat att den nya indi- 
vidcentrerade placeringen av högsätet får antas ha 
utgjort ett skarpt brott gentemot den traditionella 
placeringen, som kan kopplas till en härskarideologi 
där ledaren var ”den främste bland jämlikar” (jfr Her
schend 1997, s. 50). Det kan då tyckas vara para
doxalt att detta koncept kan förknippas med ”den 
andra vågen av hallmiljöer” som sätts i samband med 
en ”aristokratisering”, där maktutövningen utanför 
det egna herraväldet var i hög grad beskuren.

Sett mot bakgrund av den tolkning som förts fram 
av Järrestad som kungsgård, och den fundamentala 
betydelse som kosmologin och kultutövning kan till
mätas för såväl gestaltningen av platsen som dess funk
tion, finns det således anledning att framhålla dess 
betydelse för att skapa gemensamma värden som för
mådda överbrygga och kanalisera lokala intressen och 
ambitioner. I detta perspektiv kan det vikingatida 
Järrestad ses som ett verktyg, vilket syftade att ta makt
utövningen ”ett steg längre”, det vill säga att reprodu
cera ett överherravälde snarare än ett herravälde.
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Den tidiga kristenheten, liksom förhistorisk religion 
och kult, har varit komplex och varierad. Något en
hetligt scenario har knappast funnits, utan utveck
lingen har varierat beroende av skilda förutsättningar 
i landskapet. Variationen, både inom och mellan 
grupper av människor, kan förmodas ha varit stor. 
Mötet mellan kristenheten och en äldre religionsut
övning kan därmed ha tagit sig många uttryck.

Under loppet av medeltiden växte den formali- 
serade kyrkan fram. Biskopssäten med tillhörande 
stift skapades och en sockenbildningsprocess ägde 
rum. Gestaltningen av organisationen innebar an
passning och flera omformuleringar, vilket även inne
fattade tidiga nedläggningar och omlokaliseringar av 
kyrkor och kyrkliga centralorter. Den senare medel
tiden präglades emellertid av ett i det närmaste fullt 
utbyggt sockensystem. Processen, som ledde fram till 
ett heltäckande sockennät, var igång under tidig 
medeltid, men fullföljdes först senare. Komplette
ringar genom delningar och avsöndringar av sock
nar pågick under senmedeltid och fortsatte långt fram 
i tiden i takt med befolkningsutvecklingen. I Sverige 
etablerades nya socknar under slutet av 1800-talet. 
Det utvecklade sockensystemet var territoriellt och 
avsåg att täcka allt land, och därmed innefatta alla 
människor.

Sockenbegreppet upplöstes mer eller mindre ge
nom kommunindelningen 1952, varefter begreppet 
församling blev den administrativa termen. Under 
senare halvan av 1800-talet grundades flera frikyrkor 
i Sverige, vars församlingar inte var territoriellt för
ankrade utan byggde på ett personligt engagemang. 
Detta innebar en första uppluckring av statskyrkan, 
som tidigare haft en monopolställning i kraft av la
gar. Väckelserörelsen hade tidigare varit förbjuden i 
Sverige. En betraktelse av nutida kristna kulthus av
slöjar en stor variation. Till detta kan fogas en ut
bredd sekulariserad religionsuppfattning i kombina
tion med en mångkulturell religionsutövning, vil
ket har bidragit till en mångfald. Utövandet av reli
gion kan idag ske på en mängd platser och i byggna
der av skilda karaktärer och med varierande arkitek
toniska uttryck.

Kristenheten har utvecklats från ett tillstånd präg
lat av en synkretism med rötter i senantikens allmän
na religionsblandning via en i hög grad formaliserad 
statskyrka till en idag mångfacetterad bild där kristen
heten ingår som en del av ett vitt religiöst spännings
fält. I Sverige finns idag flera religioner parallellt med 
en utbredd ström av nya religionsyttringar. Utifrån 
denna generalisering är det rimligt att förvänta sig

att de tidiga kristna uttrycken har varit olika, för
modligen uppkomna under en mångsidig påverkan, 
för att under medeltiden blivit mer enhetliga. Idag 
är åter variationen stor och kristna ritualer kan i stort 
utföras var som helst, exempelvis kan dop och vigs
lar äga rum ute i naturen, i hemmet eller i köpcent
rar. Synen på den kristna kultbyggnaden har föränd
rats i linje med detta.

I denna artikel vill jag fokusera på den tidiga 
kristenheten utifrån dess kultbyggnader, och hur 
dessa påverkats av det övriga samhällets traditioner, 
värderingar och normer. Den senare forskningen har 
tillskrivit makteliten en betydande roll för införan
det av kristendomen, och därmed även sett dem som 
initiativtagare till de tidigaste kyrkorna. Detta var 
en tydlig reaktion mot en äldre uppfattning som i 
högre grad betonade kollektiva initiativ utifrån en 
mer egalitär samhällssyn. Samhällsorganisationen har 
emellertid varit föränderlig vilket har påverkat olika 
individers och gruppers handlande. Mot denna bak
grund vill jag framkasta ett alternativt eller komplet
terande perspektiv kring kyrkornas tillkomst. Uti
från detta vill jag hävda att tillämpningen av ett strikt 
teleologiskt synsätt kan vara tämligen vanskligt. Det 
koncept som i allmänhet förknippas med en kristen 
kyrka har förmodligen inte alltid varit styrande. Kyr
kor kan och har sett annorlunda ut, och fungerat i 
olika kontexter. Kopplingen till kristna gravplatser 
kan diskuteras för den äldsta perioden; idag är ex
empelvis detta samband inte nödvändigt. Avstamp 
för denna artikel tas utifrån ett sydskandinaviskt 
perspektiv, men artikelns tankegångar kan även app
liceras på andra områden och ibland med en viss 
kronologisk förskjutning.

Kultens sammanhang
I det långa tidsperspektiv som denna bok represen
terar är det framför allt den senare järnålderns kult
hus som har intresse för den tidiga kristna utveck
lingen. Upptäckten av centralplatser och kultplatser 
från järnåldern har tillfört nya aspekter kring kult
platsens utveckling. Genom att hovet, harget och 
hallen har blivit en arkeologisk verklighet har nya 
perspektiv på kulthusen tillförts diskussionen. En 
äldre uppfattning kring mötet mellan det hedniska 
och kristna som tämligen dramatiskt har under se
nare år ersatts av en syn där religionsskiftet betraktas 
som en mer långsam och utdragen process (Nilsson 
1996; Olsen 2004). Vi kan dock inte förutsätta en
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successiv utveckling, utan snarare överväga ett för
lopp präglat av dynamik och variation både krono
logiskt och rumsligt. Inom dagens religionshistoriska 
forskning beskrivs övergången som en lång tid av 
hybridisering (Raudvere 2006).

I flera fall föreligger det rumsliga samband där 
kristna kyrkor har placerats i anslutning till platser 
med tydliga, äldre rituella inslag. Frågan om kult- 
kontinuitet har senast behandlats av Anders Andrén, 
som har visat på en variation i valet av kyrkplats i 
relation till en äldre föreställningsvärld (Andrén 
2002). Kyrkor har byggts på större gårdar, intill grav
högar, i anslutning till gravfält, men även på natur
liga platser intill vatten, stenar och träd. Han vill 
därmed nedtona frågan om kyrkor byggdes på ”hed
niska kultplatser”, och snarare fokusera på vilket el
ler vilka element i ett mångfacetterat hedniskt rituellt 
landskap som en kyrka eventuellt kan relateras till. 
Kontexten eller kultens sammanhang blir därmed 
viktig för förståelsen av kyrkornas lokalisering.

Under den yngre järnåldern har de större gårdarna 
spelat en viktig roll i vissa betydande kultsamman- 
hang. Detta gäller inte minst kultbyggnaderna. Hal
len, harget och hovet tycks ha varit en del av större 
gårdskomplex eller betydande bebyggelser (Hersch- 
end 1998; Jørgensen 2002; Söderberg 2005, s. 
107ff). I denna volym har de skånska platserna 
Uppåkra och Järrestad presenterats (se Larsson denna 
volym; Söderberg denna volym). Platserna har haft 
olika betydelser, både när det gäller innehåll och 
skala. Kulten har varit mångsidig och platserna har 
fungerat i olika sammanhang.

Den organiserade kristna kyrkan i Skandinavien 
har en nästan tusenårig historia. På 1100-talet bör
jade framväxten av en sockenorganisation med sikte 
på att erbjuda en kristen själavård åt alla människor. 
Denna process pågick länge och ett heltäckande 
sockennät, inkluderande de mest perifera delarna, 
dröjde åtskilliga århundraden. Den kristna kyrkan 
fick efter hand en allt starkare ställning, vilket ledde 
till en tydligt lokalt förankrad och administrativ kris
tenhet som genomsyrade hela samhället. Dessa kyr
kor, liksom järnålderns kul thus, har ofta varit en del 
av ett storgårdskomplex (fig. 1). I stora delar av Eu
ropa hade kristendomen emellertid etablerats långt 
tidigare, men även här dröjde det lång tid innan ett 
lokalt sockennät växte fram. Den tidiga kristenheten 
var organiserad kring ett antal huvudkyrkor. Antalet 
kyrkor var begränsat, och den kristna själasörjningen 
var långt ifrån heltäckande. Förmodligen har denna 
tidiga kristenhet även påverkat Skandinavien på olika

sätt. Den senare forskningen har fört den skandina
viska järnåldern närmare kontinentala förhållanden, 
och tydliga beröringspunkter har funnits. Den tidiga, 
skandinaviska kristenheten har tagit upp element och 
strukturer från kontinenten, som omvandlats och 
anpassats till de egna traditionerna och förhållandena.

En annan viktig aspekt är tiden. När byggdes de 
första kyrkorna? Kunskapen om de äldsta kyrkorna 
är mycket begränsad och mycket få är bevarade eller 
arkeologiskt undersökta. Från 1000-talet eller tidi
gare finns enstaka stenkyrkor bevarade och de arke
ologiskt undersökta är inte många fler. Indirekta spår 
som tidiga kristna gravar, gravmonument och kyr
kogårdar tyder dock på att antalet har varit avsevärt 
större. Inom Sydskandinavisk forskning anses vanli
gen att kyrka och kyrkogård är ett sammanhållet 
koncept (se exempelvis Kieffer-Olsen 1993). Åter
använt byggnadsmaterial i senare kyrkor, framför allt 
daterbart trä, är ytterligare ett källmaterial. Den käll- 
kritiske forskaren kan emellertid hävda att det inte 
är givet att gravarna eller byggnadsmaterialet nöd
vändigtvis måste ha tillhört en kyrka. Begravnings
platsen (kyrkogården) kan under en (kortare) period 
ha använts utan kyrka (Vibe Müller 1989; Hårby 
1994; för brittiska förhållanden se exempelvis Tho
mas 1971). Det omvända förhållandet att ett äldre 
”hedniskt” gravfält har brukats för kristna begrav
ningar, utan att någon kyrka byggts, har även före
kommit (Gräslund 2001; Andersson 2005; jfr Arte- 
lius 2000, s. 180). Andra former av kult-, lik- eller 
dödshus kan ha förekommit. I dessa fall har den 
kristna symboliken tagit sig andra uttryck. Ett grav
monument kan exempelvis ha varit tillräckligt för 
att markera gravplatsen, eller en del av den, som kris
ten.

Kyrkorna har i hög grad lokaliserats i anslutning 
till den yngre järnålderns aristokratiska landskap. 
Detta ska i första hand ses som ett kontinuerligt nytt
jande av ett gemensamt landskap, med olika investe
ringar och ett utbyggt kommunikationsnät, och inte 
enskilda platsers betydelse och lokalisering. Det är 
landskapet som utgjort kontinuiteten och inte de ele
ment kring vilket samhället har varit organiserat 
(Lihammer 2003; Anglert 2006). Förändringar till 
följd av nya strategier har inneburit omlokaliseringar 
av betydande platser, vilket även kan ses som ett sätt 
att manipulera landskapet. Den tidiga kyrkliga eta
bleringen kan därmed ses som en strategi i en med
veten omvandling av landskapet. Kristianiseringen har 
varit en del av den stora, genomgripande omvand
lingen som ledde fram till det medeltida samhället.
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Figur 1. Sammanhanget fór den yngre järnålderns kulthus och den äldre medeltidens kyr
kor hade många likheter. Efter Schmidt Sabo 2006.

Kulthusen
Järnålderns hallbyggnader var mångfunktionella. De 
var samlings- och gästabudssalen där delar av kulten 
och ceremonier ägde rum. Dessa byggnader har kon
tinentala förebilder där utvecklingen gick från en 
frikopplad byggnad till en integrerad del av en aris
tokratisk eller kunglig miljö (Herschend 1998, s. 16; 
se även Söderberg 2005, s. 107ff). Enligt Frands 
Herschend har den typiska hallen karakteriserats mer 
eller mindre av ett antal kännetecken. Den tillhörde

en stor gård och hade ett utmärkande läge på denna. 
Ursprungligen bestod den av ett rum, där härden 
inte använts för matlagning eller hantverk. Slutligen 
var fyndmaterialet av en helt annan karaktär än de 
som påträffades i bostadsdelen i gårdens huvudbygg
nad.

De tidiga stenkyrkorna, och en del träkyrkor, var 
även mångfunktionella. I kyrkorna skapades en tyd
lig rumsuppdelning, som kunde relateras till olika
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grupperingar i samhället. Koret var det viktigaste 
rummet ur ett religiöst perspektiv och altarets bety
delse för kulten kan inte nog understrykas. Det var 
här som prästerskapet kommunicerade med det he
liga. Under den äldre medeltiden var koret ofta ett 
stängt och slutet rum för andra än de initierade dvs. 
prästerna. Skrank och murar ut mot långhuset har 
gjort det svårt att följa vad som föregick där. Dess
utom har det kyrkliga språket, latinet, varit ytterli
gare ett hinder för förståelse. I vissa kyrkor, och vissa 
områden, har det funnits speciella ingångar, så kal
lade korportaler. I flera fall artikulerades koret av en 
absid längst i öster och koret täcktes många gånger 
av ett tunnvalv. Tidiga kalkmålningar förkom ofta i 
absidens hjälmvalv med motivet Majestas Domini. 
Det religiöst kristna uttrycket var alltså starkt arti
kulerat i koret.

Långhuset, eller skeppet, var menighetens del av 
kyrkobyggnaden. Det centrala elementet var dopfun
ten med en placering mitt i rummet. Vilka som ur
sprungligen hade tillgång till kyrkan, och därmed 
utgjorde menigheten, är oklart. Vissa äldre träkyrkor 
har varit alltför små för att hysa någon större menig
het. Samtidigt kan flera kyrkor knytas till storgårdar 
(Anglert 1989; Anglert 1995, s. 99ff). Gårdskyrkor, 
egenkyrkor, privatkyrkor och stormannakyrkor är 
termer som återkommit i forskningen under lång tid, 
och idag betraktas de som en vanligt förekommande 
och betydande grupp kyrkor (Nyborg 1979; Ferm 
& Rahmqvist 1985; Claesson 1989; Dahlberg 1998, 
s. 68ff; Ffagerman & Gabrielsson 2003, s. 215ff).

Det tredje rummet i kyrkan under äldre medel
tid var västtornet. I denna byggnadsdel kunde ”kyrk- 
ägaren” manifestera sig och sin familj. Tornet i sig 
kan uppfattas som en maktsymbol, och det var inte 
vid alla kyrkor som det byggdes ett sådant (se exem
pelvis Nyborg 1985; Wienberg 1993, s. 153ff). 
Olika funktioner kom till uttryck i tornens våningar. 
Bottenvåningen har i flera fall använts för begrav
ningar, och i forskningen har de gått under benäm
ningen ”stiftargravar” eller ”patronatsgravar”. I flera 
torn slogs valv i bottenvåningen som en ytterligare 
markering av rummet. Förekomsten av empor- 
våningar eller herrskapsläktare inrymda i tornens 
första våning understryker deras betydelse som makt
symbol.

Kunskapen om de allra äldsta kyrkobyggnaderna 
är mycket begränsad. Inga är bevarade och få är arke
ologiskt undersökta. Det är över huvud taget vansk
ligt att uttala sig om dessa tidiga, kristna kulthus 
gestaltning och utformning. Har det funnits ett med
vetet och allmänt utbrett koncept för hur en kyrka

skulle se ut? Kyrkan som institution har knappast 
varit så etablerad att några enhetliga riktlinjer har 
utformats och följts. En förebild har säkerligen före
kommit, men att förutsätta att denna fått ett allmänt 
genomslag, även lokalt, är osannolikt. Både äldre och 
lokala traditioner för byggnadsskick och gestaltning 
har säkerligen påverkat kultbyggnaderna. Även längre 
fram under medeltiden genomgår kyrkobyggnaden 
förändringar, både till innehåll och till form. Detta 
hänger samman med kyrkans frigörelse från det 
världsliga inflytandet och framväxten av församlingar 
(menigheter) med ett inflytande på kyrkliga angelä
genheter (se Wienberg 1993; Anglert 1995). Detta 
innebar för kyrkobyggnaden bl.a. att emporvåningar- 
na och herrskapsläktarna försvann, nordportalerna 
murades igen och de olika kyrkorummen integrera
des. Kyrkan blev helt enkelt mera publik. Omvand
lingen till sockenkyrkor har medfört att kyrkorna 
har fått en ökad offentlighet och öppnats upp för 
hela församlingen. Detta innebar även att aristo
kratin, som ”kyrkägare”, sökte en ny exponering.

Hallen och kyrkan 
— en jämförelse av några element

Det världsliga och aristokratiska inflytandet över 
järnålderns senare hallbyggnad och de högmedeltida 
kyrkorna har, som redan nämnts, på olika sätt tagit 
sig uttryck i själva byggnaderna. Som byggnader 
betraktat har de båda utmärkt sig gentemot övrig 
bebyggelse. Ofta har de haft en markant och iögon
fallande placering. Arkitekturen har även varit ut
märkande. I hallbyggnaden har ägaren strävat efter 
att spegla sin position i samhället (Herschend 1998, 
s. 37). Hallen var en unik och egenartad byggnad i 
sitt sammanhang, och en måttstock på ägarens ställ
ning inom aristokratin. På samma sätt har kyrkorna 
gestaltats. De är också unika byggnader med varie
rande uttryck i detaljerna, vilket kan relateras till 
ägarens ambitioner. De äldre stenkyrkorna var unika 
utifrån byggnadsmaterial, men även i utsmyckning 
och detaljer. Förekomsten av västtorn kan även ses 
som ett tydligt uttryck i denna riktning. De kan ha 
gestaltats i form av ett massivt stenhus som i Simris 
i Skåne eller i form av ett högt torn som i Rone på 
Gotland (se fig. 2). På södra Gotland tycks det ha 
legat mycket prestige i att bygga höga torn ända in 
på 1300-talet. Det högsta fanns i Vamlingbo med 
sina 76 meter, vilket rasade efter ett blixtnedslag i 
början på 1800-talet.
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Figur 2. Manifestationerna 
i kyrkornas västparti kan ha 
tagit sig olika uttryck som i
(a) Simris kyrka, Skåne, och
(b) Rone kyrka (Lange Ja
kob), Gotland. Andersson
1926; Lagerlöf & Stolt 1973.

I en del äldre västtorn har spåren efter emporer eller 
herrskapsplatser bevarats. Den upphöjda, och dis
tanserade, platsen var en tydlig markering gentemot 
en menighet med en underordnad roll på flera plan, 
inte bara det religiösa. Behovet har väl först uppstått 
i och med det kyrkliga rummets ökade offentlighet. 
En mer blygsamt artikulerad markering i form av en 
förhöjd golvyta, ett podium, i långhusets västra del 
har påträffats i ett antal kyrkor (fig. 3, se även bänk
inredning, förhöjda golvnivåer i koret och absiden 
med altaret). Om båda typerna av västmarkeringar 
ska uppfattas likartat eller om de har olika bakgrund 
har diskuterats (Nilsson 2003). I Norra Åsum i Skåne 
har man av någon anledning tillämpat båda sätten i 
samma kyrka, möjligen till följd av att både ärkebis
kopen och en lokal patronus har varit inblandade i 
kyrkobygget. Av särskilt intresse är i så fall att ärke
biskopen, som den institutionella kyrkans främste 
företrädare, tillämpar samma symbolspråk (jfr den 
tronande Kristus). Detta förhållande förändras först 
i och med kyrkans frigörelse.

Likheterna med den yngre järnålderns högsäten 
(,kdsæti eller undvegi) är påfallande, framför allt kyr
kornas västpodier med bänkar. Emporen kan ses som 
ett förstärkande av denna markering. Även högsätet 
i järnåldershallen tycks ha ändrat karaktär över tid, 
åtminstone skedde en förflyttning från långsidan av

huset till hallens övre kortända (Herschend 1997, s. 
49ff). Hur själva högsätet var utformat är i stort sett 
okänt. Liksom dess placering kan även dess utform
ning ha förändrats. I äldre hallar tycks enkla bänkar 
ha fyllt uppgiften, där flera personer kan ha haft sitt
platser. En placering vid kortsidan antyder dock en 
markering av en speciell plats, vilken även kan ha 
haft en upphöjd position, närmast liknande en tron. 
Fanns det likheter med scenariot i de äldre kyrkorna?

En annan aspekt som inte ägnats något större 
utrymme är förknippat med byggnadernas ingångar. 
Tillträdet till hallen och kyrkan har varit förbundet 
med regler och förhållningssätt. Passager mellan, 
samt in och ut ur rum, har varit förknippade med 
ritualer (Herschend 1997, s. 49; jfr Andrén 1993). 
Dörrarnas betydelse aktualiserades i samband med 
fynden av ringhandtag i huset i Uppåkra (Ödman 
2003). Speciella ingångar förknippade med kulten 
kan förmodas ha förekommit i hallkomplexen (se Sö
derberg denna volym). Dörrarna kan tänkas ha haft 
karaktären av ”sceningångar” och parallellerna till 
kyrkornas korportaler är slående. Det är långt ifrån 
alla kyrkor som haft korportal, men med tanke på att 
det centrala dramat i den kristna liturgin har utspelats 
vid altaret kan dessa dörrar ha spelat en betydande 
roll i sammanhanget. Betydelsen av avgränsade rum 
eller byggnader framstår tydligt i exemplet från
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Järrestad. Härmed kommer vi in på de till hallarna 
anslutande, i vissa fall inhägnade, kultbyggnaderna.

De mångfunktionella hallarna och de små ”sido- 
husen” var förmodligen knutna till ritualer som i 
funktionell mening kan ha haft vissa likheter med 
liturgin i de kristna kyrkorna. Troligtvis ser vi i dessa 
byggnader en första ansats till en uppdelning mellan

profant och sakralt, vilket kan ses som en tilltagande 
markering av de sociala skillnader som aristokrati- 
seringen innebar (Andrén 2002; se även Mogren 
2005). Hovet eller harget (templet) var separerade 
från hallen (samlingssalen). Detta kan jämföras med 
korets (altarets) avskärmning från långhuset eller 
skeppet.
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Figur 3. Den rumsliga gestaltningen i Butterups kyrka pä Själland. Under 1100-talet 
fanns ett podium i väst och bänkar längs långhusets sidor, som senare kompletterades 
med ytterligare bänkrader; se även perspektivskiss från koret i öster. Efter Hansen & 
Sørensen 1979.
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Jämförelsen skulle kunna utvecklas mycket längre 
med utgångspunkt i den materiella kulturen (se t.ex. 
Andrén 2002). Likheterna har betonats, men det 
fanns uppenbara skillnader. Tydligast är kulthusens 
koppling till begravningsplatser. För den kristna kyr
kan var sambandet med kyrkogården tydligt. Under 
den yngre järnåldern förelåg inte detta samband. Den 
rituella praxisen har även till stora delar varit olika, 
vilket inte diskuterats i någon större utsträckning i 
denna artikel.

De tidiga kristna kulthusen
Kunskapen om 1000-talets kyrkor är, som redan 
nämnts, högst begränsad. Endast enstaka stenkyrkor 
är bevarade och inga träkyrkor, så kännedomen om 
dessa byggnader vilar främst på arkeologiska resul
tat. Det är framför allt från de tidiga städerna som 
kunskapen kommer. För den tidiga, lokala kyrkliga 
etableringen är läget sämre. Detta gäller inte minst 
kyrkornas utseende och gestaltning. Oftast grundas 
antaganden om tidiga kyrkor på mer eller mindre 
tydliga indikationer, exempelvis avtryck efter äldre 
byggnader, förekomst av äldre kristna gravar eller 
återanvänt byggnadsmaterial. Detta är naturligtvis 
förknippat med många källkritiska problem. I de fall 
en senare kyrkbyggnad har funnits på platsen tilläm
pas ofta ett teleologiskt synsätt. Alla spår och läm
ningar behöver dock inte ha tillhört den kristna kon
texten, även om de kronologiskt ligger nära kyrkplat- 
sens ianspråktagande. Andra aktiviteter, religiösa el
ler inte, kan ha ägt rum på platsen före den kyrkliga. 
Kontinuitet behöver inte heller nödvändigtvis ha fun
nits, varför dateringarna blir viktiga.

Utifrån de enstaka arkeologiskt undersökta kyr
korna på landsbygden från 1000-talet är det inte 
möjligt att uttala sig om det funnits en allmänt ut
bredd och accepterad uppfattning om kyrkobyggnad
ens grundplan och gestaltning. Fiar bilden av den 
medeltida kyrkan med långhus och ett smalare kor 
även varit giltig utanför städerna under 1000-talet? 
De undersökta kyrkorna på landsbygden var mycket 
mindre, och ett smalare kor har ofta varit svårt att 
belägga (se Nyborg 1986, s. 29). I likhet med flera 
av de tidiga engelska kyrkorna från 900- och 1000- 
talet kan man förmoda att vissa saknat kor och en
dast bestått av ett enda rum. Arkeologiska undersök
ningar av tidiga kyrkor i England har även visat att 
de varit små, rektangulära byggnader utan smalare 
kor (Morris 1989, s. 152). Detta gäller även den 
äldsta kyrkan i Lund från slutet av 900-talet, som

ursprungligen inte hade något kor (Cinthio 2004). 
Den var inte heller byggd i stawerksteknik som de 
något yngre träkyrkorna, utan påminde mer om en 
hallbyggnads konstruktion (jfr de yngsta hallbygg
naderna i Järrestad och Tissø). Utanför ringvalls- 
borgen Trelleborg på Själland har även ett mindre 
hus tolkats som en kyrka tillhörande den kristna 
delen av gravplatsen utanför borgen (Nielsen 1991). 
Byggnaden har bestått av ett rum, som haft en nord- 
sydlig riktning.

De ovan beskrivna kyrkorna har samtliga legat i 
anslutning till en kristen begravningsplats eller kyr
kogård. Det finns dock en grupp byggnader som 
tolkats som kyrkor, men där inga gravar konstate
rats i närheten. Ett viktigt kriterium har varit en 
kyrkliknande grundplan med långhus och kor (Niel
sen 1991, s. 258f). Av det ovanstående framgår att 
en sådan grundplan inte alltid funnits, och därmed 
inte har varit ett nödvändigt kriterium. Även längre 
fram i tiden när kyrkan var strikt organiserad har 
andra gestaltningar av byggnaderna förekommit. 
Under hög- och senmedeltiden har exempelvis sals- 
kyrkan med ett öppet och integrerat kyrkorum efter
strävats i vissa områden. Över huvud taget öppna
des kyrkorna upp och indelningen i olika rum ned
tonades. Förändringen av kyrkorummet har varit av- 
hängigt sociala och liturgiska förändringar. Samti
digt kunde mode och tradition påskynda respektive 
bromsa en förändring.

Kontinuitet eller kris?
Elur kan då de likheter som uppträder mellan kult
husens arkitektur under yngre järnålder och högme
deltid förstås? Mellan de jämförda uttrycken i bygg
naderna låg några århundraden och ett ”religions
skifte”. Ar kyrkorna bara en fortsättning på utveck
lingen av kultpraxisen under den yngre järnåldern 
eller representerar de ett helt annat koncept? Något 
entydigt svar är knappast möjligt att ge, och resulta
tet blir ofta ett både och. Ett funktionellt samband 
mellan de norröna och de kristna riterna kan kon
stateras, då de båda har inspirerats av utvecklingen i 
Medelhavsområdet, inte minst ur ett aristokratiskt 
perspektiv (se Andrén 2002). Samtidigt framstår 
skillnaderna som stora för kultens innehåll.

En självklar aristokrati har manifesterat sig ge
nom kulten och därmed i kulthusen. Elitens förhål
lande till religionen under den senare järnåldern in
gick i en maktideologi som var föränderlig, medan 
vanligt folk har förlitat sig till mer utbredda religiösa
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strömningar som hade utvecklats under en mycket 
lång period (Artelius 2000, s. 37ff). Dessa traditio
ner var primärt förankrade i en historisk identitet 
knuten till de egna förfäderna, och därmed en fort
levnad genom regeneration. Trots dessa ideologiska 
skillnader kan uttrycken sägas vara likartade, fram
för allt inom gravskicket. När det gäller kult- 
byggnaderna, som beskrivs här, har de däremot le
gat i händerna på aristokratin. Även under den äldre 
medeltiden har religionen varit en del av makt
ideologin, vilket kom till tydligt uttryck i de tidiga 
stenkyrkorna. Parallellt med att stenkyrkorna bygg
des började emellertid den världsliga elitens infly
tande över religionen att förändras och minska. Från 
kyrkans sida fanns en tydlig strategi att begränsa det 
världsliga inflytandet över religiösa angelägenheter. 
Kyrkorna blev efter hand mer offentliga och den in
stitutionella kyrkan tog ett fastare grepp även över 
de lokala kyrkorna. Detta kunde innebära att de lo
kala kyrkorna inte längre var en bricka i aristokratins 
maktspel, utan de kom primärt att fylla församling
ens religiösa behov. Sockenborna, som kollektiv, hade 
inget motiv för att manifestera sig i kyrkobyggnaden, 
utan det primära för dem var att genom reparation 
och underhåll se till att kyrkan hölls istånd (repro
ducera ideologin).

Förändringen i kyrkobyggnaden sammanföll med 
att maktsituationen i byarna upplöstes. Investeringar 
gjordes i menighetens utrymmen genom att valv slogs 
i många långhus. Tillkomsten av vapenhus kan ses 
som ett led i ett förändrat inflytande över kyrkobygg
naden och dess angelägenheter. Detta sammanfaller 
med genomgripande organisatoriska förändringar i 
byarna. Från att hela byns ägor, ibland hela socknens 
ägor, har varit en egendom under en ägare splittras 
egendomen på flera jordägare. Nya egendomar upp
stod som byggde på ett spritt ägande i flera byar och 
över stora områden. I en större by kunde kronan, 
kyrkan (en eller flera institutioner), adeln (en eller 
flera familjer) samt självägande bönder äga gårdar i 
byn. Fiärmed försvann incitamentet för en huvud
gård i byn. Eftersom egendomarna var geografiskt 
spridda kunde de nya huvud- eller residensgårdarna 
ges en mera fri lokalisering.

Under den yngre järnåldern fram till mitten av 
900-talet har aristokratin alltså använt kultbyggnaden 
som ett uttrycksmedel för en maktideologi. På 
samma sätt har kyrkorna fungerat under den senare 
halvan av 1100-talet och 1200-talet. Kunskapen om 
kultbyggnader under den mellanliggande perioden 
är begränsad till ett fåtal kyrkor. Maktens manifeste
ringar framträder inte heller lika tydligt. Stora och

centrala gårdar liknande de som förekom under järn
åldern har inte kunnat beläggas. Landskapet genom
går en fragmentarisering och någon tydlig makt
hierarki på lokal nivå är svår att avläsa. På den lokala 
nivån tycks makten ha fördelats på många händer 
och blivit begränsad till mycket små rum. Flär ska
pades förmodligen förutsättningarna för de många 
huvudgårdar som kan beläggas under äldre medel
tid. På en regional nivå skapas ett fåtal viktiga makt
koncentrationer i form av städer som Lund. Till dessa 
platser koncentrerades den framväxande centrala 
maktutövningen, både den kungliga och kyrkliga, 
och hade framför allt ett inflytande på närområdet. 
Dessa ska inte jämföras med de regionala central
platser som fanns under den yngre järnåldern. Lund 
har haft en aktiv roll i en ny samhällelig diskurs utan 
några direkta likheter med exempelvis järnålderns 
Uppåkra (Anglert 2003; Lihammer 2003). Den geo
grafiska närheten har en mångsidig orsaksgrund ba
serad på landskapets utnyttjande. Denna diskursiva 
omvandling av landskapet tycks ha inneburit en på
taglig kris för stora delar av samhällets elit och ska
pat helt nya förutsättningar för en ny samhälls- och 
maktorganisation (Anglert m.fl. in print).

Den nya samhällsordningen har utgått från ett 
fåtal centra. Detta har i högsta grad gällt kristiani- 
seringen. Platser som Lund och Sigtuna har haft en 
dominerande roll som tidiga kristna brofästen för 
den institutionella kyrkan. Med stöd från världslig 
makt och en aktiv biskopsmakt har kyrkan kunnat 
agera. Den institutionella kyrkan blev en mycket vik
tig del av den nya maktens ideologi. Men aktions
radien har varit begränsad och koncentrerad till vissa 
områden, som stod mer eller mindre under direkt 
påverkan från dessa centrum. Att enbart utgå från 
platser som Lund vid en beskrivning av ett förlopp 
som kristianiseringen kan leda fel. Lund var bara en 
del av utvecklingen, där de maktideologiska ut
trycken var kraftigt förstärkta (Larsson, i tryck).

Utanför dessa områden var situationen annor
lunda. I ett läge där järnålderns elit hade förlorat 
mycket av sin makt fanns inte de omedelbara kana
lerna för ett mottagande av den nya ideologin. Av
saknaden av det aristokratiska förhållningssättet inne
bar att de traditionella, under lång tid utvecklade, 
ideologiska underströmningarna stod som mottagare 
av de ideologiska förändringarna som pågick. 
Kristenheten var inte okänd för dessa människor, 
men den införlivades successivt och anpassades till 
de äldre föreställningarna. I en sådan situation kunde 
de äldre gravfälten fortsätta att utnyttjas, de äldre 
viktiga byggnaderna att utnyttjas som ”kyrkor” och
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KRIS KRIS

Figur 4. En idéskiss över de bredare religiösa strömningarnas 
och de maktideologiska uttryckens påverkan på kultbusens/ 
kyrkornas gestaltning och utsmyckning över tid. Grafisk form 
Stefan Larsson.

de nya ritualerna, som exempelvis dopet, att företas 
i det äldre rituella landskapet.

Kristianiseringen, som process, kan därmed sägas 
ha följt två olika vägar. Den ena kan beskrivas uti
från en maktideologisk position där centrala makt
ambitioner har tagit hjälp av det kyrkliga konceptet. 
Till de tydligaste uttrycken kan bland annat räknas 
manifestationer som Harald Blåtands monument i 
Jelling, skapandet av tidiga kyrkliga centralorter med 
flera kyrkor och försöken att upprätta en kyrklig or
ganisation med biskopssäten. Denna väg har en tyd
lig riktning uppifrån och ned, och kan förknippas 
med tydliga handlingsstrategier. Den andra vägen 
kan hänföras till de mer långsamt verkande under
strömningarna. Kontakter med och influenser från 
en kontinental kristenhet har successivt, i ett varie
rat tempo, påverkat de äldre ritualernas innehåll och 
form. Detta framtonar kanske tydligast i begravnings
ritualerna. Det kristna kulthusets utveckling kan 
förmodas ha varit sammanlänkad med båda dessa 
riktningar, som även i varierad utsträckning har 
interagerat med varandra. För de äldsta kyrkorna 
måste vi alltså dels räkna med ett mer eller mindre 
momentant införande av ett utvecklat koncept, och

dels en långsammare framväxt präglad av en stor 
hänsyn till äldre traditioner. I det första fallet är det 
lätt att identifiera kyrkorna utifrån arkitekturen och 
kontexten med kyrkogård, medan det andra fallet 
kan bjuda på stor variation och olika gestaltningar 
av ”kyrkorna”. De kan exempelvis ha varit en bygg
nad i storgårdskomplexet som omvandlats till ”kyrka” 
(se exempelvis Anglert, in print). I flera fall har även 
äldre gravfält fått en kristen fas, varför sambandet 
mellan ”kyrka” och begravningsplats inte har varit 
en nödvändig förutsättning. Gravfälten som har le
gat utanför bebyggelsen har fortsatt att användas.

*

I denna artikel har jag försökt att närma mig de kyr
kor som med största sannolikhet funnits före ca 1100. 
Att det funnits ett stort antal kyrkor med en sprid
ning i landskapet före 1100 är högst troligt (se Adam 
IV:7), men ytterst få är kända, och ännu färre till sin 
gestaltning och sitt sammanhang. Undantagen ut
görs i första hand av några få kyrkliga centrum, ex
empelvis Lund med den närmaste omgivningen. Ett 
resonemang kring dessa byggnader måste därmed bli
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hypotetiskt. Avsaknaden av ett källmaterial innebär 
att en förståelsegrund måste skapas utifrån andra ho
risonter. Ett längre tidsperspektiv blir då viktigt, inte 
minst med tanke på det nya och omfattande arkeo
logiska materialet från den yngre järnåldern. Viktiga 
är även de genomgripande förändringar som kan kon
stateras över tid. Under senare delen av 900-talet ge
nomgick samhället en kris, vilken i det närmaste var 
global. Handelsförbindelserna förändrades, vilket 
innebar att många kustbundna handelsplatser på våra 
breddgrader försvann (Callmer 1986, s. 200; Anglert 
m.fl. in print). Statusföremål och ädelmetall blev en 
bristvara. Den yngre järnålderns storgårdar och 
centralplatser förefaller även ha spelat ut sin roll. Från 
1000-talet är ytterst få gårdar och platser av denna 
typ undersökta, och frågan är om de funnits i någon 
större omfattning. I vilket fall sker en fragmentering 
av landskapet i mindre enheter, vilket även har på
verkat ”kyrkorummen” genom en tydligare lokal för
ankring. Från 1100-talet och framåt finns en god kun
skap om den kyrkliga utvecklingen. De påkostade 
och rikt utsmyckade stenkyrkorna från 1100- och 
1200-talet visar på att större gårdar funnits under 
denna tid. Kyrkorna framstår som ett tydligt makt- 
ideologiskt uttryck. Den maktideologiska återkopp
lingen har förmodligen inte enbart kommit till ut
tryck i kultbyggnaderna som sådana. Även i den 
skulpturala utsmyckningen återanvändes stilelement 
från vikingatiden. Möjligen kan även den norröna 
litteraturen från 1200-talet betraktas utifrån ett så
dant perspektiv. Från 1300-talet förlorade kyrkorna

denna roll då investeringarna i byggnaderna mins
kade radikalt. Den lokala makteliten sökte sig andra 
vägar och här kom bl.a. städernas tiggarmunkkonvent 
(franciskanerna) att spela en viktig roll (Reisnert 
1989). Krisen under detta århundrade är oomtvistad 
och drabbade samhället på olika sätt. Samtidigt för
ändrades samhället i betydande grad. Jordägandet 
koncentrerades till kyrkans institutioner och ett be
gränsat antal adelssläkter. Den centrala makten sat
sade även på utbyggnaden av ett fåtal städer och nya 
stadsgrundningar under senmedeltid fick ytterst säl
lan någon större betydelse. Efter reformationen och 
medeltidens slut blev kyrkorna åter ett maktideo- 
logiskt verktyg för eliten, vilket bland annat kommer 
till uttryck i 1600-talets många gravkor och gravka
pell samt epitafier och annan inredning. Under 1800- 
talet förändrades kyrkolandskapet radikalt genom att 
många kyrkor revs och ersattes med nya mer värdiga 
tempel, vilket även kan ses som uttryck för en kris 
(Wienberg 1989, s. 258ff). Och var står vi idag?

Religiösa byggnader, kulthus eller kyrkor, har 
alltså som uttryck för en maktideologi varierat över 
tid (fig. 4). Under perioder av kris, framför allt för 
makten på en mellannivå, har dessa byggnader fram
levt en blygsam tillvaro. Religionen har emellertid 
inte stått och fallit med detta, utan en bredare reli
giös förankring har sörjt för reproduktion. Denna 
innebar en långsammare förändring av det religiösa 
innehållet. Och ett sådant kompletterande perspek
tiv kan vara lämpligt att beakta vid en diskussion 
kring de allra tidigaste kristna kulthusen.
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Något som är mycket tydligt i det historiska och antropologiska ma
terialet är att olika typer av byggnader generellt sett har haft en rad 
rituella funktioner och symboliska betydelser. I de flesta kulturer tycks 
hyddor och hus inte bara fylla praktiska funktioner, utan också vara 
viktiga symboler inom ideologi och religion. Inte minst den symbo
liska betydelsen hos olika typer av byggnader är viktig att hålla i min
net när man sysslar med arkeologiska lämningar av skilda slag. Före
ställningarna kring olika typer av byggnader är inte bara ett allmän
mänskligt fenomen som har funnits i de flesta kulturer under histo
risk tid, utan de tycks också spänna över mycket vida tidshorisonter.

Här presenteras artiklar som bygger på föredrag som framfördes vid 
seminariet ”Kulthus - det ritualiserade rummets teori och praktik." i 
Lund den 21 november 2003. Artiklarna behandlar frågor kring bygg
nader och deras rituella funktioner samt symboliska betydelser från 

tidigneolitikum till medeltid.
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