
 

Instutionen för arkeologi  

Och antik historia 

 
           Kult och kulthus under Järnåldern i södra Skandinavien 

                                                         Filippa Wendel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Magisteruppsats 30 hp i arkeologi 

                                                                                                                                       VT 2019 

                                                                                       Handledare: Helene Martinsson-Wallin  

                                                                                                                           Campus Gotland 

                                                                                         

 



 

Abstract 

 

Wendel, F. 2019. Södra Skandinaviens järnålderns kult och kulthus. 

Wendel, F. 2019. Southern Scandinavia’s Iron age cult and cult house.  

 

The existence of the prehistoric cult buildings is a highly controversial subject in archeology. 

Perhaps the most interesting thing about the discussion is that it is not certain that these 

buildings existed. Most of the recent excavations have contributed to an increased interest in 

central places, cult centers and the discovered material associated with mansion-like 

settlements. Various exclusive discoveries link relevant interpretations and terms to kings and 

aristocracy. In some cultural contexts the larger magnate complexes during the Iron Age have 

had a significant importance. The buildings that are considered to have received a great ritual 

significance are special houses that have been interpreted as cult houses, but also the hall 

buildings had a significant role in the context of cult. In the interpretation of the Iron Age cult 

house, there are a number of aspects that should be taken into consideration, and not merely 

the material findings at the cult houses. The surrounding nature of the buildings is important, 

since the cult houses were built on settlements, where powerful chiefs of importance to the 

community lived and worked. Unlike the bronze ages cult houses, the iron age is more easily 

interpreted, due to several aspects. On the one hand, iron age cult houses are considerably 

more resourceful, on the other hand, pre-Christian scriptures have contributed to various 

aspects of the interpretation of the buildings. These interpretations can be questioned as they 

are not scientific. 
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1. Inledning 
 

För det nordiska riket före år 800, där inga textuella bevis för lokalisationen av religiös eller 

politisk makt existerade, påvisar arkeologiska fynd och toponymi av hierarkiologiska 

strukturer i bosättningskonstruktioner. Termen toponymi syftar här på kopplingar mellan 

ortnamn och lokaliteter. Konceptet ”centralplatser” har utvecklats i skandinavisk arkeologi 

under de senaste decennierna för att klassificera specifika rika bosättningar från järnåldern 

(Hedeager 2008:15). Trots att källor som berör vikingatida bosättningar i Skandinavien är 

färre än de källor rörande bosättningar från äldre perioder från järnålder, kan arkeologiskt 

fyndmaterial bekräfta att den generella karaktären i de vikingatida bosättningarna var en 

fortsättning av hur bosättningar från tidigare perioder varit utformade, placerade och 

organiserade. Större strukturella förändringar i bosättningar förekom inte under vikingatiden 

(Fallgren 2008:67). Med avsaknaden av en modern separation av ekonomiska, politiska och 

religiösa institutioner, kan det förkristna Skandinavien jämföras med traditionella icke 

västerländska och förindustriella samhällen. Flertalet nya utgrävningar har bidragit till ett ökat 

intresse för centralplatser, kultcentrum och fyndmaterialet av herrgårdsliknande bosättningar 

och guldfynd mm har bidragit till tolkningar och termer till kungar och aristokrati. Detta är en 

konkret kontrast till norrön litteratur och ger nya riktningar i forskning av religionens och 

platsnamnens historia (Hedeager 2008:11). Den arkeologiska forskningstraditionen rörande 

Skandinaviens sena järnålder har sedan 1990 präglats av tolkningar av skriftligt källmaterial 

från 1200–1400 talet. Detta beror på en utveckling som fokuserar på kognitiva strukturer, 

mentalitet, kosmologi och trossystem. Användandet av norröna källor som förklarande 

ramverk för järnåldern har dock orsakat uppenbara metodologiska problem och har varit ett 

ämne i debatter kring användandet av nya forskningstraditioner. Fastän de skriftliga källorna 

skrevs i kristen kontext och att de kan vara överdrivna och uppdiktade, innehåller de värdefull 

information kring mentaliteten och kognition av det förkristna Skandinavien. Anledningen är 

att strukturer hos kollektiva representationer i alla samhällen oftast är stabila och förändras 

sakta, vilket gör att dessa skriftliga källor är av värde (Hedeager 2008:11).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

I uppsatsen har jag utfört en komparativ studie mellan järnålderns centralplatser i Skåne och 

Danmarks. Syftet med uppsatsen är att hitta skillnader och likheter i fyndmaterialet, och 

utifrån detta utläsa förekomsten av kulthus och kulthandlingar. Kulthus jag valt att använda 

mig av är Uppåkra och Järrestad i Skåne samt Gudme, Lejre och TissØ i Danmark. Främst 

kommer fynd som anses ha kopplingar till rituella aktiviteter och kult vara i centrum, men 

även andra fynd kommer att inkluderas i studien. Jag kommer att diskutera fyndmaterialets 

relation till kulthandlingar och till centralplatser. Mina frågeställningar är följande: 

• Finns det skillnader eller likheter mellan Skåne och Danmarks centralplatser?  

• Hur kan man tolka dessa skillnader och likheter? 

• Vilka fynd på centralplatser indikerar på förekomsten av kulthus 

• Vilken roll hade kulten på de olika platserna?  
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1.2 Material och metod 
 

I uppsatsen har jag inkluderat platser med byggnader som tolkats som kulthus och tillhörande 

arkeologiskt fyndmaterial från både yngre och äldre järnålder vilket innebär från 

tidsperioderna:  

• Äldre järnåldern 550 f.Kr- 400 e.Kr 

• Folkvandringstiden 400–550 e.Kr. 

• Vendeltiden 550–800 e.Kr 

• Vikingatiden 800–1050 e.Kr. 

 

Material som jag använder mig av är från utgrävningar från centralplatser i Skåne och 

Danmark och andra forskares tolkningar av de platserna jag valt att studera. Källor jag 

använder mig av är rapporter från utgrävningar och litteratur som behandlar de valda 

centralplatserna och deras fyndmaterial och omgivande landskap samt andra forskares 

tolkningar av platserna. Min studie berör även ämnet kult och ritualer, deras definitioner och 

vilka fynd som kan tyda på förekomsten av kulthus.  

Jag använder mig av komparativa metoder med hjälp av tabeller och diagram för att 

jämföra fyndmaterial från de olika platserna, och att få en bättre överblick av likheter och 

olikheter av fyndmaterialet hos de danska och skånska centralplatserna. Den teoretiska 

utgångspunkten är handlingsteori som kan vara en framkomlig väg till förståelse om vad som 

gjorts i praktiken, dvs vilka artefakter som finns i relation till husen, och skillnader i deras 

deponeringssammanhang. Centralt i handlingsbegrepp är att något har gjorts med avsikt och 

mening och hur detta bör karaktäriseras, samt ifall orsaker eller avvikelser förklarar 

handlingar. Handlingsbegreppet menar att aktören är kapabel till att reflektera över sina 

handlingar, och att människans sociala liv utgörs av samverkan eller handlingar mellan 

individer. Människans dagliga praktik utförs med avsikt och strategi, men även med 

omedvetet utförda rutiner. En handling karaktäriseras oftast som ett beteende framkallat av en 

agency i en särskild situation. Detta perspektiv kan tillämpas i forskning kring handlingar, 

föremål och platser med rituella karaktär, och kommer vara kritiskt i uppsatsen.  

 

 

1.3 Teori  
 

En utvidgning av dialogen kring förhållandet mellan samhälle och individen, som skapades av 

Marx (1964), Weber (1978) och Durkheim (1984) kan ses i arbeten från Pierre Bourdieu 

(1977) och Anthony Giddens (1979). Vilka förmodligen är de mest inflytelserika ”agency” 

teoretikerna i samhällsvetenskapen idag. Agency har alternativt likställts med; individuellt 

unika kognitiva strukturer, motstånd mot sociala normer, motstånd mot maktskillnader, 

kapacitet för skicklig social praxis, frihet från strukturella hinder och fri vilja. Agency har 

även framställts som anknutet till målmedvetna och avsiktliga åtgärder, rationell och 

medveten handling, omedvetna dispositioner och subjektiv erfarenhet. Kring dessa agency 

definitioner har det skapats ett antal centrala problem. Exempelvis grundar dessa definitioner 
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hypoteser om individers kreativa förmågor inom sociala strukturer, om vilken kunskap en 

individ kan besitta, om det mänskliga medvetandets gränser och betydelse, och kring 

individers känslor eller motiv tillsammans med utvändiga sociala eller kulturella system. 

Mycket av den moderna kunskapen av agency och strukturförhållandet härstammar från 

Bourdieu (1977) och Giddens (1979). Bourdieus handlingsteori och Giddens 

strukturationsteori beskriver förhållandet mellan agency, vilket är en individ som kan förändra 

strukturer genom praktik eller sedvanor. Med struktur menas de större, mer långvariga 

bosättningarna och de förhållanden som härstammar från pågående relationer mellan individer 

(Dornan 2002:305).  

Handlingsteori blev populärt genom Bourdieus” Outline of a Practice Theory” (Bourdieu 

1977). Bourdieu lägger fram sin handlingsteori inom villkoren av mänskligt motstånd för 

acceptansen av olikheter i sociala mönster, och tenderar att fokusera på social asymmetri och 

klass som ett centralt element i diskussionen kring strukturer. Bourdieu försöker i sin version 

av handlingsteori ta hänsyn till mänskliga handlingars komplexitet genom att bryta ned 

sociala teorier. Bourdieus centrala koncept är "habitus", en individuell unik översikt av 

omedvetet inkluderade dispositioner (Bourdieu 1977:72f). Dessa dispositioner bestämmer hur 

vi uppfattar och agerar i världen, och är strukturer i förhållande till externa system. Då 

Bourdieu betraktar habitus som både strukturerad och strukturell, grundas möjligheten att se 

varför en del forskare menar att Bourdieu möjliggör för individer att medvetet inverka på 

större sociala strukturer. Tyvärr uppfattar Bourdieu individuella habitus som totalt präglade på 

yttre erfarenheter, då enskilda individer upplever olika sociala förhållanden nästan fullständigt 

baserade på sin klass (Dornan 2002:305). Bourdieu menar att exponering för varje individ till 

olika grupper, sociala situationer och klasser utformar en persons habitus, och att denna 

grundar och utformar sedvanor. Då uppfattningen att habitus skapas av strukturer från en viss 

social miljö, tolkar Bourdieu habitus som "ledarlöst arrangemang" av mänskliga sedvanor. Då 

kan habitus tolkas som ett system skapat av samhället, bestående av kognitiva och 

motiverande strukturer där individen engagerar sig omedvetet (Bourdieu 1977:164).  

Giddens (1979) försöker övervinna denna begränsande uppfattning om agency med sin 

struktureringsteori som fokuserar på att begränsa och möjliggöra naturen hos sociala 

strukturer. Till skillnad från Bourdieu ser inte Giddens enskilda handlingar som huvudsakligt 

bestämda av omedvetna internaliserade strukturer. Enligt Giddens social sedvana mycket mer 

föränderlig och han anser att det finns utrymme i alla former av kreativa och innovativa 

handlingar. Genom att lokalisera mänsklig praxis i den målinriktade uppläggningen av 

omedveten kunskap, betonar Giddens att människor inte ska behandlas som passiva föremål 

(Dornan 2002:307). Det praktiska medvetandet definieras som icke-diskursivt, men inte som 

omedveten kunskap om sociala institutioner som möjliggör för individer att övervaka deras 

uppträdande. Giddens argumenterar att medan de flesta typer av praktiskt medvetande inte 

kunde hållas i minnet under sociala aktiviteter, finns inga intellektuella hinder som skiljer 

diskursiv och praktisk medvetenhet, och därmed involveras och uppmärksammas även 

bestående vanor (Giddens 1979:24f). Därmed anser Giddens att det finns en vaneinriktad nivå 

för majoriteten av vardagliga handlingar, men hävdar också att individer medvetet kan 

komma åt och återspegla innehållet och innebörden av de vaneinriktade handlingarna. 

Giddens menar här att vissa individer är mer potentiellt aktiva i den kosmologiska strukturen. 

Enligt Giddens existerar strukturer bara som det reproducerade beteendet av situationer som 

uppträder med de intentioner och intressen. Uppfattningen av strukturen i resultaten av 

samhällsrelationer och interaktioner lämnar utrymme för förändring över tid i strukturer 

(Dornan 2002:307f).  
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Medan Giddens menar sig ha överkommit många av bristerna i Bourdieus 

konceptualisering av habitus, är det lite tvetydygt i förhållande till avsiktlighet. Han lämnar 

ofta utrymme för individens komplexa motivationer och önskningar i sina praktiska 

tillämpningar av struktureringsteorin. I själva verket menar Giddens att struktureringsteori 

inte hänvisar till de avsikter folk har i att utföra saker, utan till deras förmåga att göra dessa 

saker.  

  

        

1.4 Källkritik 
 

Trots att forskning kring de forntida kulthusen har ökar finns det fortfarande osäkerheter kring 

kulthusens existens. Detta är problematiskt då olika definitioner följer olika kriterier för 

klassifikationen av ett kulthus. I ett försök att klassificera kulthus är det viktigt att inkludera 

ett flertal byggnader och inte bara en, vilket är fallet i flera skriftliga verk och arkeologiska 

rapporter. Jag kommer fortsättningsvis att kalla de hus som har tolkats som kulthus för 

kulthus men i uppsatsen problematiserar jag också kring detta begrepp. De arkeologiska 

utgrävningarna vid kulthusen och platserna har visat sig vara fyndrika på olika typer av 

lämningar och fyndmaterial vilket är anledningen till att jag valde dem för min studie. 

Uppsatsen inkluderar inte alla centralplatser med kulthus från järnåldern då detta skulle 

överskrida uppsatsens omfång.  

Fler teorier kring kulthusens existens är grundade av informationen i skriftliga källor, då 

dessa källor pekar på att dessa ’mystiska’ hus har existerat. Dock är det viktigt att ha i åtanke 

att informationen i dessa skrifter kan vara manipulerande då författarna var kristna, och 

möjligtvis svartmålat eller överdrivit sin beskrivning av kulthusen och den tillhörande kulten. 

En annan relevant fakta är att i vissa fall har författarna till de skriftliga källorna inte sett 

kulthusen med egna ögon utan beskrivningen är baserad på en annans beskrivning. Detta 

bidrar även till misstro till förkristna källor. Ritualer och kult är ett fenomen som båda 

kommer att beröras i uppsatsen. Båda begreppen är mycket omdiskuterade och har ingen 

slutgiltig och bestämd innebörd eller infattning. Detta resulterar i att ämnena är svårtolkade 

och består endast av spekulationer och olika åsikter. Detta bör uppmärksammas och tas i 

åtanke vid en vetenskaplig uppsats där båda begreppen inkluderas. Det finns inte heller någon 

säkerställd slutsats av fynd som anses innehålla en rituell eller kultisk funktion, utan endast 

olika typer av materiella fynd som återkommer på platser med eventuell anknytning till kult 

eller rituella funktioner. Samma gäller fynd med kopplingar till gudomliga eller mytologiska 

avbildningar och beskrivningar om den norröna världsbilden. Att dessa fynd faktiskt 

föreställer gudar och mytologiska varelser går inte att bekräfta och är i grunden endast teorier. 
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1.5 Begränsning  
 

I uppsatsen har jag endast använt mig av fem centralplatser med kulthus daterade till olika 

perioder av järnåldern. Platserna jag har valt är Järrestad och Uppåkra i Skåne, samt TissØ, 

Gudme och Lejre i Danmark. Jag har endast använt fynd som hittats på dessa platser. Det 

arkeologiska fyndmaterialet som främst studeras och diskuteras är det som betraktas ha en 

koppling till kult eller rit. Andra fynd har inkluderats, då likaså dessa kan påverka slutsatsen. 

Förutom kulthusen har omgivande bebyggelse och miljö inkluderats då deras struktur och 

betydelse kan bidra till tolkningen av centralplatserna och om omgivningarna har förstärkt 

den rituella betydelsen av platsen och därför kan säga något om varför kulthuset placerats just 

där. Landskapet och miljön har studerats för en bättre förståelse för deras betydelse för 

människan.    
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2. Tidigare forskning 
 

I somliga kultsammanhang har de större stormannakomplexen under järnåldern haft en 

väsentlig betydelse. De byggnader som anses erhållit störst rituell betydelse är speciella hus 

som tolkats som kulthusen, men även hallbyggnaderna hade en betydande roll i 

kultsammanhang (Anglert 2006: 169). Även om järnålderns kulthus generellt sett är fyndrika 

och därför mer lättolkade, definieras ett kulthus även utifrån omkringliggande byggnader och 

miljöer. Både kulthus och kultplatser placeras ofta bredvid eller i närheten av olika 

naturformationer och vattendrag (Hultgård 2008:217). I tolkningen av järnålderns kulthus är 

det ett flertal aspekter som bör tas i åtanke, och inte enbart det materiella fyndmaterialet vid 

kulthusen. Den omgivande bebyggelsens karaktär har betydelse, då kulthus uppfördes på 

bosättningar där mäktiga hövdingar av stor betydelse för samhället bodde och vistades. Till 

skillnad från bronsålderns kulthus är järnålderns betydligt mer lättolkade, vilket beror på ett 

flertal aspekter. Dels är de mer fyndrika, dels har de förkristna skrifterna bidragit till olika 

aspekter kring byggnadernas tolkning. De skriftliga källorna ger en komplex och mångsidig 

bild av religiösa övertygelser och riter i det tidiga medeltida Skandinavien. Huruvida den här 

bilden är korrekt, eller om det endast avspeglar delar av verkligheten, kanske influerad av 

önskvärda illusioner eller påverkad av ideologier kan endast bekräftas med hjälp av andra 

källor. Här kan arkeologin inverka och spela en avgörande roll. Föremål med dekorativa 

bilder är i synnerhet av stort intresse. Bildernas tolkning och förståelse inte alltid är möjligt 

utan skriftliga källor, precis som arkeologiska fynds specifika mening och syfte inte alltid kan 

tolkas eller förstås (Pesch 2011:47). Levnadsförhållanden, sociala strukturer och rituell praxis 

har förändrats upprepade gånger med tiden vilket leder till vissa regionala skillnader. Å andra 

sidan finns det tecken på kontinuitet som knyter samman olika regioner, exempelvis under 

hela tidsperioden från den romerska järnåldern till vikingatiden utövades den polyteistiska 

nordiska religionen och dess gudar och mytologiska väsen. Gemensamma element och 

kontinuitet i nordisk religion kan också bestämmas utifrån det arkeologiska materialet. När 

arkeologiska resultat tolkas tillsammans med skriftliga källor, onomastiska studier och 

bildkällor blir vissa generaliseringar genomförbara och en inblick i den historiska 

verkligheten av "gudarnas hem” blir möjlig (Pesch 2011:48).  

 

2.1 Vad är ett kulthus? 
 

Generellt sett är existensen av de förhistoriska kultbyggnaderna ett mycket omdiskuterat ämne 

inom arkeologin. Kanske det mest intressanta med diskussionen är att det inte är säkerställt att 

dessa byggnader existerat. Trots detta finns det mycket forskning kring kulthusen. Brist på 

bevis av kulthusens existens har resulterat i att forskningsfältet till stor del består av 

individuella tolkningar kring ämnet. Runt 1990-talet kom en utveckling i forskning kring 

existensen av kulthus, och den tidigare kritiken omprövades. I dagens forskning är nya tankar 

kring tolkandet av kultbyggnaderna kritiska, men de tidigare synsätten är nödvändiga för det 

vetenskapliga tänkandet kring ämnet (Kaliff 2006: 133f). Gällande kulthusens existens i det 

forntida Skandinavien har forskare vänt sig till andra metoder än arkeologiska. Metoder 

såsom etnografiska och historiska analogier har varit ett verktyg i tolkning av arkeologiska 

lämningar med en eventuell rituell betydelse (Kaliff & Mattes 2017: 51). I dessa studier 
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använder forskare sig av nutida samhällen med byggnader som anses uppfylla liknande 

funktion som forntidens kulthus. I olika delar av Sydostasien finns konstruerade byggnader 

med olika rituella funktioner. Dessa används i komparativa studier som inkluderar 

skandinaviska kulthus. Vid boningshus i Thailand är det vanligt att mindre andehus 

förekommer i deras närhet. Här dras paralleller med kulthusens placering i relation till 

hallarna i Skandinavien, som även de var belägna direkt bredvid, eller i närheten av hallarna 

(Kaliff & Mattes 2017:54ff). Dock liknar funktion hos de indiska kulthusen mer bronsålderns 

kulthus, det vill säga att de är gravhus där avlidna anses vistas. Kulthus från geografiska 

regioner kopplas inte endast till avlidna individer, utan uppfyller även funktioner för livets 

alla ritualer. Exempel på detta är byggnader för bröllop, initiationsriter och ritualer relaterade 

till förlossning (Kaliff & Mattes 2017: 54–58).         

Diskussionens utgångspunkt gällande järnålderns kulthus grundar sig ofta på Adam av 

Bremens beskrivning av det mytomspunna Uppsalatemplet. Då Bremen var kristen och 

beskrivning är från åren kring 1075 riktas kritik mot riktigheten i innehållet. Magnus Alkarp 

är en av många forskare som menar att innehållet kan präglats av Bremens religiösa läggning. 

Och kritiserar det faktum att Bremen aldrig såg templet med egna ögon, utan skildringen är 

grundad på en beskrivning (Alkarp 1997:155). Detta har resulterat i att modern forskning 

kring de förhistoriska templen är försiktiga med användningen av dessa beskrivningar. De 

isländska sagorna är en annan skriftlig källa som omtalar de germanska kulthusen. Dessa 

skrifter är betydligt mer utförliga angående kulthusen, men är skrivna på 1200 och 1300 talet 

vilket är tvåhundra år efter kristnandet. Precis som Adam av Bremens beskrivning bör man 

källkritiskt granska de isländska sagorna, men bara för att texterna är författade under den 

kristna perioden betyder det inte att de är helt oanvändbara i forskningssammanhang. Delar av 

skrifterna har visat sig stämma, vilket komplicerar frågan kring texternas trovärdighet (Kaliff 

2006: 133). Även då starka bevis för att en byggnad var ett kulthus hittades, var ribban för 

denna tolkning så högt satt att teorin för byggnadens religiösa och rituella funktion ofta 

avfärdades. Denna starka kritik mot kulthusens existens medförde att forskning kring 

byggnaderna stod stilla under flera år. Den kritiska synen på existensen av kulthus i det 

fornskandinaviska samhället uppstod i samband med Olof Olsens skrift Hørg, hov og kirke 

från 1966. Hans skrift resulterade inte bara i frågesättningar av kultbyggnaders existens, utan 

även germanernas internationella förhållanden (Kaliff 2006: 130ff; Gräslund 2008:250). I 

forskning kring kulthus kommer ett flertal termer upp, termer som tempel, harg, hof och 

dödshus är några av dessa (Kaliff 2006:132f). Med dessa dras det ofta starka paralleller med 

kulthus, och likheter och skillnader diskuteras. Att forskning kring kulthus betraktas som 

känsligt och komplicerat, och om det inte finns en bestämd term för kultbyggnaderna, blir det 

svårt att avgöra vad som representerar ett kulthus. Begreppet tempel är enligt litteraturen en 

konstruktion med komplex uppbyggnad och funktion, medan kulthus är en mer enklare 

version. Möjligtvis beror detta på att tempel är en mer allmänkänd term, och att byggnader i 

övriga geografiska områden än Skandinavien betecknas som tempel. Tempel verkar därför få 

en mer bekräftad definition än kulthus, även om det finns byggnader i Asien som går under 

termen kulthus. Tempel definieras av forskare som byggnader med religiös funktion, då det 

inte är säkerställt vilken funktion kulthusen hade under forntiden är det möjligt att tempel inte 

är rätt beteckning för kultbyggnaderna.  
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2.1.1 Hallar och kulthus 

 

Med järnålderns kulthus dras det ofta paralleller med de så kallade hallarna. Hallbyggnaderna 

betraktas ofta haft en liknande funktion som kulthusen (Söderberg 2005:21). Dock har 

hallarna även uppfyllt såväl aristokratiska funktioner som sakrala användningar. Diskussionen 

kring hallarnas rituella funktion har haft en negativ påverkan på forskning av förekomsten av 

järnålderns kulthus (Lihammer 2012: 88). Även om kulthusens existens fortfarande är 

omdiskuterad existerar ett flertal akademiska texter som jämför byggnadernas funktion med 

varandra. Om hallarna hade en rituell funktion uppstår frågan varför det diskuterats 

förekomsten av speciella kulthus under järnåldern. I flera fall har mer fynd med rituell 

koppling hittats i hallarna än vad det görs i byggnader med definitionen kulthus och deras 

omgivning. Den största hallbyggnaden som funnits är den i Borg i Danmark, hallen var 67 

meter lång och sannolikt är den bakliggande tanken att hallen skulle spegla den makt och 

välstånd aristokraterna hade (Johansen 2003:101). Hallens utformning kopplas samman till 

mytologiska avbildningen av Odens stora hall Valhalla, vilket projicerade att människan och 

deras bostäder uppehöll sig i världens centrum precis som gudarna. Syftet med hallarnas 

utformning var alltså att människan ville uppnå en jämställdhet mellan sig och gudarna 

(Lihammer 2012: 88). Större elitmiljöer där hallar, handel och hantverksproduktion 

förekommer kallas för centralplatser, då de anses spela centrala roller i det vikingatida 

samhället. De stora hallarna var härskarsymboler med avseende att representera specifika 

budskap. De människor som levde i dessa miljöer var ofta förmögna, och hade både 

värdefulla och dyrbara föremål i sina ägor vilket också speglar platsernas stora betydelse 

under denna tidsperiod (Brink 1996:236). Hallarna var placerade på höjder i landskapet, och 

deras arkitektur skilde sig från järnålderns övriga byggnader. Syftet med hallarnas storslagna 

utformning var sannolikt att spegla bygdens makt och storhet (Lihammer 2012:101). 

      

2.2 Norrön ontologi- kult och ritualer 
 

Det finns frågor rörande studien av nordisk mytologi som sannolikt aldrig kan lösas. 

Järnålderssamhället i Skandinavien var i stort sätt ett oralt samhälle. Den mytologiska 

skapelsen existerar till stor del för oss endast genom materiella objekt och orala berättelser, 

vilket inte alltid kan spåras eller återskapas. De objekt som tillför information om nordisk 

mytologi kommer från olika samtida källor: såsom olika hällristningar och hällbilder med 

runor eller bilder. Även vikingatida poesi, och indirekt platser och personers namn är viktiga 

källor, och slutligen etnografiska redogörelser av Skandinaviens religion från icke 

skandinaviska källor (Clunies Ross 2008:231). Den norröna religionen skrevs ner av kristna i 

syfte att använda den. Ritualernas närvaro i skrifterna användes som en kontrast eller ett 

exempel på vad som ansågs vara kristet olämpligt beteende (Raudvere 2008:235). Snorre 

Sturlassons skrev Den poetiska eddan under 1200-talet, och skriften förser forskare med en 

föreställning av det mytiska landskapet och krafterna. Det är den enda kända skriften som gör 

en ingående beskrivning om ovan nämnda föreställningar (Sundqvist 2006:49). Snorres 

skrifter och dess innehåll är ofta centralt i relevanta diskussioner, och frågor uppkommer 

kring hans samling och hantering av fakta och källor. Hans skrifter är den primära källan som 
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präglat dagens förståelse och tolkning av de norröna källorna (Wallette 2006:225). Innehållet i 

de olika förkristna källorna varierar och medan den medeltida isländska litteraturen främst 

berör världsliga förhållanden, handlar Eddan och forntida sagor främst om den norröna 

religionen, gudar, hjältar och myter. I källorna nämns dock förvånansvärt lite om människans 

handlingssätt i relation till makterna. De enstaka uppgifter som finns beskriver blot och övriga 

ritualer. Avsaknaden av upplysningar kring ritualer är slående, då den forntida religionen i sin 

samtid ansågs vara ”sätter att leva”, och religionen var tydligt inpräglad och en stor del i 

människans dagliga liv (Andén 2006b:79). Religionen innefattade alla aspekter av 

människans dagliga liv under delar av järnåldern. Främst syftade den däremot till de 

trosföreställningar med kopplingar till det metafysiska. Alltså bör det religiösa eller spirituella 

betraktas som en specifik uppfattning av realiteten (Price 2006:113).  

Mytologi är långt ifrån oföränderlig, och förändras både regionalt och över tid. Den 

norröna mytologin influerades av kristendomen på olika sätt i olika tidsperioder och på 

diverse platser. Geografiskt sett kan den marginellt påverkats av islam och av samernas 

animistiska religion. På sina färder österut träffade Vikingarna på balternas och slavernas tro, 

och religionen hos de nomadiserande människorna på västra Asiens stäpp. Västerut träffade 

de ursprungsbefolkningen från Grönland och Canadas östra kust, fast det är tveksamt om de 

sistnämnda hade någon större påverkan på Vikingatidens religionen (Price 2002:55).  

 

2.2.1 Den norröna världsbilden   

 

Ordet mytologi hänvisar till en myt som utgör en del av den intellektuella strukturen i en viss 

mänsklig kultur och är känd av ett helt samhälle. I forntida samhällen och delar av dagens 

samhälle formas traditionella myter om världens skapelse, övernaturliga varelser och 

människans ursprung av ett mytologiskt system som fungerar som en referens i sociala och 

religiösa situationer (Clunies Ross 2008:231). Myter i sig definieras som en skildring av 

övernaturliga väsen och deras hemvist. Myternas handling beskriver gudar och andra 

varelsers gärningar som ger människan en grundläggande existens och mening. Myternas 

handling utspelas på hinsidan av människans värld (Sundqvist 2006:49). Världsbilden under 

järnåldern var starkt präglad av människans mytologiska föreställningar, och deras mytologi 

bestod av komplexa historier med kopplingar till varandra. Tillsammans skapar de en 

mytologisk historia av världen, människan och gudarnas skapelse, som i slutändan leder till 

dess undergång. Det finns ett flertal myter som förutspådde människans, gudarnas och 

världens öde. Ragnarök beskrivs som världens undergång, och är en strid bland gudarna som 

leder till gudarnas fall och världens undergång. Detta beskrivs som oundvikligt, och Oden 

som är medveten om ödet spenderar hela sitt liv till att förgäves försöka stoppa världens 

undergång (Egerkrans 2016:146ff).  

En viktig skapelse i nordisk mytologin är Yggdrasil. I den nordiska kosmologi är 

Yggdrasil universums obestridda centrum, och Asgård betraktas vara gudarnas hem 

(Hedeager 2002:12f). Yggdrasil är en viktig del i nordisk mytologi, och beskrivs som ett 

enormt träd i världens centrum. Dess krona når upp till himmeln och dess rötter till tre 

världar. Yggdrasil representerar både tid och rum och flätar samman de nio olika världarna 

(Andrén 2014:28ff). Yggdrasil är ett bra exempel på hur den forntida människans världsbild 

präglade deras vardag, och har lett till olika tolkningar kring trädets betydelse för den forntida 

människan. Under en konstruktion av kyrkan i Frösö hittades benmaterial och en stubbe som 

skapar intressanta kopplingar till Yggdrasil. Benmaterial som hittades tillhörde offrade djur i 
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form av kronhjort och ekorre, vilka båda två nämns i myter relaterade till Yggdrasil. Detta 

fyndet ger upphov till frågor kring trädets liknelse med Yggdrasil, då det även är placerat på 

religiös mark (Sandberg 2016:16). Ett annat träd där det kan dras paralleller till Yggdrasil är 

offerträdet i Gamla Uppsala, ditt skriftliga källor kopplar rituella offerceremonier. Vid 

ceremonierna ska människor och djur hängts i ett träd för rituella syften (Adam av Bremen 

fjärde boken, kap 27:224). Myter menar att Oden hängde sig själv i Yggdrasil för att få stor 

kunskap (Egerkrans 2016:35).  

Människan hade en mycket komplex världsbild besående av olika myter som var starkt 

inpräglad i samhället. Människan bodde i Midgård, som ansågs ligga i skapelsens mitt 

(Sundqvist 2006:54). Utöver Midgård fanns det åtta andra världar som alla innehöll olika 

varelser och levnadsmiljöer. Asgård ligger i mitten av Midgård och beskrivs som världens 

centrum (Egerkrans 2016:19). Asgård är byggd på Idavallen, vilket beskrivs som en vacker 

slätt. I Asgårds centrum ligger Odins högsäte Lidskjalf, varifrån han övervakar hela världen. 

Gudarnas hem var Gladsheim, medans gudinnorna hade en separat hall kallad Vingolf. 

Gladsheim beskrivs även som Odins residens, och kanske även hans högsäte Lidskjalf. Vidare 

fanns Valhall, där Odin samlade sina krigare och hjältar. Hallens tak är täckt av spjut och 

sköldar, och rustningar placerade på hallens bänkar. Snorre Sturlassons antyder att Gladsheim 

var Odins tempel, delat med tolv andra gudars. Gladsheims interiör och exteriör var helt av 

guld, och lovordas som den bästa och största byggnaden i världen. Den övriga viktiga delen 

av Idavallen och enda andra byggnaden var smedjan. I början skapades hammare, städ och 

tänger. Sedan var gudarna själva kapabla att producera alla deras redskap. De smidde 

järnmalm, tillverkade träsniderier och hade tillräckligt med guld för att tillverka och 

konstruera sina bostäder och möbler i guld. Att döma av den imponerande salen Valhalla, 

representerade Asgård idealet av kungamakt. Från Odins högsäte var han länken mellan 

jorden och himmel. Odin höll kontakt med omvärlden genom hans schamanistiska andar, de 

två korparna. På vissa sätt kan Asgård betraktas som Skandinaviens Jerusalem, en ideal 

förlorad värld med möjligheter att återskapas (Hedeager 2002:12f). 

Oden beskrivs som den mäktigaste och visaste av asagudarna, han var krigsgud och 

beskrivs som en förförare och bedragare. Samtidigt behärskade han storartad magi, och kunde 

kontrollera vädret och elementen. Snorre beskriver även Oden som beskyddare av de utstötta 

och ensamma. Han har över tvåhundra kända namn och hans mytologiska attribut och 

historier är välkända. Människornas uppfattning av Oden är däremot svårtolkad (Price 

2002:91f). Oden är den gud vi vet mest om, han dyrkades särskilt av kungar, hövdingar och 

krigare. Han beskrivs som kung av gudarna, och är en av forntidens viktigaste gudar. Precis 

som kungen var ansvarig för sitt folks välmående och för kommunikation med världen, var 

Oden ansvarig för världens välmående (Schjødt 2008:219f).  

Utöver Oden är Frej, Tor och Freja viktiga gudar i nordisk mytologi. Frej beskrivs som en 

fertilitets gud, han är den noblaste av asagudarna och styr över regn, solsken och jordens 

vegetation. Han tillbeds även för välstånd och fred. Enligt Snorres skrifter är Frej begravd i en 

av de välkända högarna i Uppsala (Wiener & Lindow 2002: 181–185). Freja är en viktig 

karaktär i de norröna myterna och beskrivs som fertilitets gud, med kopplingar till rikedom 

och sexualitet. Hon är en av de få kvinnliga gudinnorna med en större roll i den offentliga 

religiösa kulten (Schjødt 2008:221). Tor anses vara Odens enda son, och benämns som 

”åskguden”. Människan hade en nära relation till Tor, vilket bestyrks av det materiella 

föremålet, Tors hammare. Torshammare är även miniatyrsmycken, och är det enda kända 

talismanen med koppling till mänskliga accessoarer och gudarna. Tor var troligen den 

viktigaste av hedendomens gudar (Wiener & Lindow 2002:415f).  
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2.2.2 Järnålderns kult 

 

Generellt är kult ett begrepp som kopplas till människans religiösa föreställningar och 

livsyttringar, och inkluderar de religiösa osynliga makterna som människan anser styr över 

dess existens. Kulthandlingar kan utföras i samband med människans kommunikation med 

gudarna eller med övernaturliga krafter. De kan även inkluderas i hanteringen av den 

kosmiska ordningen, vilket inkluderar det mänskliga livet. Kulten är så pass varierande i olika 

kulturer att begreppet inte rättvist kan gå under en korrekt beskrivning, utan kult måste 

beskrivas utifrån olika religioners utformning (Svanberg 2006:145). Kult och religion var en 

viktig aspekt i järnålderns samhälle, och centralplatserna fungerade som ett centrum för kult. 

Dessa platser symboliserade makt och ett politiska inflytande, där härskarna på 

centralplatserna blev en beskyddare av kulten och religionen. Till följd av härskarnas stigande 

inflytande, förflyttades kulthandlingar som utförts utomhus och i våtmarker till 

bosättningarna. Detta resulterade i att kulten under yngre järnåldern blev mer privat i 

jämförelse med den äldre järnålderns kult (Söderberg 2006: 153f). Kultplatser inkluderade 

under järnåldern och vikingatiden olika miljöer i naturen. Platser såsom berg, backar, lundar, 

ängar, öar, olika vattendrag och gravkonstruktioner användes i kultsammanhang. På dessa 

platser kunde det uppföras olika konstruktioner av rituell karaktär, och olika typer av 

stenformationer var vanligt. Kulthandlingar utfördes inte enbart utomhus, utan även i olika 

typer av byggnader. På många platser uppfördes speciella typer av byggnader där endast 

rituella handlingar av olika slag utfördes (Hultgård 2008:217). I den skandinaviska forntiden 

har det troligen inte funnits professionella präster eller liknande yrken, utan olika rituella 

handlingar utfördes av människor med olika ordinära typer av arbeten. Dock är det bekräftat 

att kungar och hövdingar hade en betydelsefull roll i offentliga offerfester (Hultgård 

2008:208). Vad som är problematiskt i studier av kult, religion och ritualer är att de inte helt 

går att spåra genom materiella fynd. Till en viss grad är det möjligt, men ceremonier och 

ritualer är mycket komplicerat att spåra, då handlingar inte helt går att återskapa och bekräftas 

med enbart materiella föremål (Gräslund 2008:249).  

 

2.2.3 Ritualer under järnåldern 

 

Att den skandinaviska religionen var heterogen grundade sig i att den delvis var individuellt 

anpassad efter livsstil och behov. Vilka olika ritualer som utfördes i olika regioner skilde sig 

åt, och anpassades efter individernas behov (Andrén 2006a:34). Olikheterna hade separata 

motiv och var helt beroende på utövaren. Religionen betraktas därför som levande och i 

ständig utveckling (Lihammer 2012: 125f). Ritualer under denna tidsperiod utfördes inte 

enbart på separat utvalda platser. Utan deras omgivning och innehåll var individuellt 

utformad, och skiftade mellan olika bygder och sociala miljöer. Deras innehåll och omfattning 

går endast delvis att urskilja, då endast materiella spår kan avslöja deras syfte och utformning. 

Vilka handlingar som utfördes och syftet bakom dem är därför omöjligt att bekräfta (Andrén 

2006b:86). Ritualer bör betraktas som en konstruktion uppbyggd av människans religiösa 

föreställningar. Religion är i grunden idéer och sedvanor som binder samman människor och 



16 
 

samhällen. Religion och ritualer bör därför betraktas som ett fenomen som stärker en 

kommunal identifikation. Även om ritualer betraktas som ett svårtolkat ämne finns det 

materiella föremål, miljöer och mänskliga handlingar med kopplingar till både ritualer och 

kulthus (Bell 2009:24f). Olika typer av ritualer utfördes i både hallarna och kulthusen, och de 

olika ritualerna lämnar olika materiella spår efter sig. I tolkning av ritualer och kult är 

fyndkontexten och dess fyndkombination mycket viktiga. Fynd som deponerats innefattar 

vanligtvis inte fynd som betraktas uppfylla en rituell funktion, utan i flera fall är det 

fyndkategorier som benmaterial, vapen, djur, människor, smycken och olika hushållsföremål 

(Helgesson 2002: 27).  

Tre centrala riter förekom i den förkristna skandinaviska religionen: gåvooffret, det 

gemensamma offret och försoningsoffret. Gåvoroffret användes främst i anslutning till 

säsongs- eller kalenderritualer där offer utfördes för att säkerställa en god skörd, fred eller 

som offer åt grödorna. Skriftliga källor menar att i Lejre, samlades människor vart nionde år 

och offrade 99 människor, hästar, hundar, kycklingar etc. till gudarna i form av gåvooffer. Det 

gemensamma offret var troligen det vanligaste offret i skandinavisk kult, och inkluderade dels 

det blot och ceremoniella måltider där människor delade sin måltid med guden eller gudar i 

kollektiva fester. Dessa offer tillhör kalenderriter med offer av stora djur, rituella måltider och 

libations i form av rituell öldrickning och därefter offer av vätskor till gudarna. Skriftliga 

källor menar att dessa offer borde lämnat distinkta arkeologiskt materiella fynd i form av 

matrester och möjliga spår från stor ölproduktion. Försoningsoffret är den tredje offerformen 

som nämns i skriftliga källor. Det tar ofta form av stora dramatiska offer inklusive 

människooffer, och utförs exempelvis när relationerna mellan människan och gudarna ska 

återställas (Jørgensen 2012:131). Varje offerritual utfördes enligt mönster och föreställningar 

som speglade människans tolkning av deras mytologiska och religiösa föreställningar. Även 

om spår av offerhandlingar är svåra att tolka, finns det föremål som tyder på rituella 

handlingar. Under järnåldern utfördes ett flertal olika ritualer som alla hade olika syften. De 

materiella föremålen och utförandet av ritualen formades efter syftet med ritualen. Vilket 

material som hittas på forntida fyndplatser med rituell karaktär kan avgöra vilken typ av ritual 

eller kulthandling som utfördes på platsen (Kaliff 2006:138f).  

Djuroffer är ett vanligt fenomen som påträffas både i ordinära byggnader och kulthus från 

400-talet. Djurbenen kan visa spår från våldsamma hugg (Jennbert 2006:98). Ritualer där 

djuroffer förekommer har länge förekommit i människans ritualer. Deras ändamål i ritualer 

varierade, och rester av dessa påträffas inte endast i gårdsmiljöer utan även i våtmarker och 

gravplatser. Under forntiden representerade djur makt, vilket kan vara en bakomliggande 

tanke i ritualer där de förekommer (Jennbert 2006:108f). En gemensam nämnare som dessa 

rituella platser har, är spår av slaktade tamdjur (Andrén, A. 2006b:86). Vapen är även en 

föremålskategori som förekommer i olika rituella kontexter. Vapen hittas ofta i gravar, och 

sammansättningen av olika vapentyper varierar kraftigt i olika orter. Baserat på 

kombinationen av utvalda artefakter för begravningar hos olika lokala eller regionala 

områden, har vapnens mening och syfte varierat i begravningsriter. Deras betydelse var alltså 

inte enhetlig i Skandinavien. Vapen hade inte bara betydelse i strid och 

begravningssammanhang, utan vapen kunde representera makt, rank och förmögenhet. Vapen 

är även en vanlig fyndkategori i olika deponeringssamanhang, och i framförallt Danmark har 

många lösfynd som inkluderar vapen hittats i olika våtmarksmiljöer. Många av Danmarks 

vapendeponeringar i våtmarker har hittats i närheten av vattendrag vid bosättningar. Vapens 

rituella användning under järnåldern och vikingatiden stärks av miniatyrfynd av vapen och 

amuletter bland vapenoffer. Syfte med vapenoffer är inte helt säkerställs, men en teori menar 
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att de är ett offer till guden Oden (Pedersen 2008:208f). Vapenoffer hade sin begynnelse 

redan under yngre Bronsåldern, och fick sin nedgång runt år 450 (Andrén 2006a:42).  

Det var vid denna tid som kulthusen hade sin uppgång, och den äldsta rituella byggnaden 

är kulthuset i Uppåkra. Kulthusen anses därför representera en övergång ifrån utomhusritualer 

till de som nu skedde inomhus (Andrén 2006a:42). Andra traditionella platser för ritualer är 

vattendrag och olika våtmarksmiljöer. Dessa riter kan spåras till tidigast yngre Stenåldern med 

en kontinuitet till Vikingatiden. Vilket betyder att fenomenet varade i cirka 5600 tusen år. 

Vilka föremål som deponerats eller offrats beror på olika tidsperioder, men dessa kan vara 

vapen, djur, bronsföremål, lerkärl, flintyxor och ibland människor. Vilken tidsperiod 

deponeringen skett i avslöjas dels av deras mönster. Samt var de deponerats, men även av 

riternas innebörd (Jennbert 2006:98). I Skåne är deponeringar av bronsföremål med 

offerkaraktär sällsynta, vilket kan indikera att bronsföremål i deponeringar endast utförts av 

de samhällen med stor politisk betydelse eller god ekonomi. Då endast personerna i dessa 

bebyggelser hade tillgång till bronsföremål, kan bronsföremål betraktas som en möjlig 

indikation på centralplatser i Skåne. Omvandlingar med rituell betydelse kan kopplas till 

ombyggnader av byggnader. I sammanband med reparationer och ombyggnad av byggnader, 

stolphål, trösklar och golv har föremål deponerats. Denna typ av deponering dateras tidigast 

till yngre bronsåldern 1100 f.Kr. och den senaste till 1900-talet e.Kr. Ritualens innebörd och 

selektionen av deponerade föremål förändrades mellan dessa tidperioder. Under järnåldern 

deponerades keramikkärl, vapen, olika typer spetsiga redskap och djurskallar. Deponeringens 

syfte var troligen att stärka och värna lycka i byggnaden (Andrén 2006b: 90). En annan typ av 

ritual, som baserades på destruktion av föremål, är den som inkluderar destruktionen av vapen 

och övrig krigsutrustning. Detta är en kulthandling som utfördes under äldre järnåldern. Spår 

av detta hittas vid Uppåkras kulthus i Skåne (Helgesson 2002:24).  
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3. Fallstudie 
 

I forskning kring järnåldern används även ofta begreppet centralplats, begreppet har delvis en 

oviss betydelse och har använts i tolkning av platser med olika karaktärer. En stor del av den 

tidiga järnåldernsforskningen inkluderade de politiska och hierarkiska samhällsförhållanden. 

Denna forskning inkluderade forntida lämningar såsom gravar och deras prestigefyllda 

gravgåvor, vilket indikerar på samhällselitens individer. I forskningen under 1990-talet 

stärktes kunskaperna kring platser som indikerade på stor politisk betydelse, och fungerade 

som ett centrum för en region. Spåren av en centralplats ansågs nu vara importerade 

värdefyllda fynd, storslagna lämningar och spår av olika aktiviteter (Hårdh 1999: 198).   

 

3.1 Skånes kulthus 
     

 

3.1.1 Uppåkra 
 

Uppåkras järnålders centrum är beläget fyra kilometer utanför Lund i sydvästra Skåne. 

Fyndmaterialet från platsen visar att Uppåkra varit en centralplats under ett helt millenium. 

Tillsammans med platsens fynd, två meter djupa kulturlager och dess storlek på 40 hektar är 

Uppåkra en av södra Skandinaviens största järnåldersbosättning (Larsson & Söderberg 

2013:238). Till skillnad från större delen av vikingatida centralplatser är Uppåkra lokaliserad 

sju kilometer från havet. Detta indikerar att handel och frakt från havet knappast var Uppåkras 

primära aktivitet. Uppåkra är inte heller grundat av kungar eller stormakter, då Uppåkra vid 

vikingatidens uppgång redan hade existerat i minst 800 år. Platsen har därför haft en 

exceptionell betydelse och position under stora delar forntiden, och tolkas som ett mäktigt 

centrum med en betydlig lång kontinuitet (Hårdh 2008:147). Uppåkra betraktas vara en av de 

rikaste vikingatida platserna, speciellt i avseende kring fynd av ornament, smycken och 

prydnader. Platsens variation av olika fyndtyper saknar motstycke med tidigare funna platser i 

Skåne (Hårdh 2008: 146).  

År 1997 utfördes en mindre utgrävning i dagens kyrka som konstruerades år 1860. Här 

hittades grunden av en romansk medeltida kyrka. I området söder om kyrkan hittades under 

utgrävningar från år 2014 spår av kult och ritualer. I centrum av platsen påträffades resterna 

av ett hus med en kontinuitet från romersk järnålder till början av vikingatiden. Byggnaden 

tolkas som ett kulthus, och i byggnaden och dess omgivning har ett stort antal föremål hittats 

(Larsson & Söderberg 2013:238f). Under utgrävningen hittades rester av en mindre byggnad 

som stod ut med en klar kontrast till det omgivande mörka ockuperade jordlagret. 

Kvarlevorna av byggnaden var så väl bevarad att byggnadens konturer direkt kunde urskiljas. 

Byggnaden hade raka gavlar och något konvexa väggar. Huset var 13,5 meter långt och 6 

meter brett, och på insidan upptäcktes spår av fyra stora stolphål vilket visar att taket burits 

upp av stolpar. Stolphålen syntes förvånansvärt bra på grund av den gula leran som utgjorde 

golvets yta. Hålen för de stora stolparna var ca två meter djupa. I tre av de inre stolphålen 

hittades stenpackning vars syfte var att stabilisera den takbärande strukturen, vilket visade att 
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stolparna hade varit minst 0,7 m i diameter. I botten av schakten påträffades uppenbara 

fördjupningar, cirkulära eller halvcirkelformiga, vilket indikerar på användning av 

stavkonstruktionstekniken (Larsson 2011:189ff). Spår av tre ingångar har hittats, en vänd mot 

norr och två i sydlig riktning. Byggnaden hade uppenbara särskiljande drag, omgiven av en 

yta exceptionellt rik på fynd. Ytan var 

fylld med en koncentration skörbrända 

stenar, benmaterial och en avsevärd 

mängd artefakter. I utgrävningen av 

golvet hittades i det övre lagret en 

metallbägare och en glasskål. 

Stratigrafiska analyser visar att dessa 

föremål deponerades medans 

byggnaden fortfarande användes, då  

lergolvet hade grävts upp för att 

deponera skålen och bägaren. Följande 

grävningar avslöjade en mycket 

komplex sekvens av skikt, vilket 

visade att en hög stavtimmerbyggnad 

hade blivit konstruerad och ombyggd sju gånger. Formen och strukturen hos dessa successiva 

stavbyggnader upprätthölls strikt under hela sekvensen, som varade i flera generationer. Det 

var bara i sydvästra hörnet och längs den östra gaveln som positionen av mindre delar av 

väggen ändrades något över tiden. De speciella fynden och strukturella elementen, liksom 

husets sekvens utgör resterna av en mycket ovanlig byggnad. Att huset hade fasta hörnposter 

kan bara förklaras av behovet att stärka kulthusets kraftiga struktur. Om huset hade extremt 

höga väggar och tak, skulle de stora hörnstolparna och de inre stolparna varit viktiga bärande 

komponenter. Väggens konvexa form på husets långsidor skulle försett ytterligare stöd till en 

hög byggnad (Larsson 2011:195). Fynden i fyllskikten i väggarna och stolphålen var särskilt 

fyndrika. Fynden inkluderar fibulor, pärlor, fragment av deglar och krukskärvor med datering 

från den förromerska järnåldern till vikingatiden (Larsson 2011:189–192). I fyllningen från 

den nordvästra takstödjande stolpen hittades ett ringformat dörrhandtag av järn. Ringen har en 

diameter på ca 15 cm, med fyra smidda knoppar som placerats med ett periodiskt avstånd runt 

ringen. Vid en metalldetektorundersökning hittades ett annat större ringhandtag ca 10 m från 

byggnaden. Dörrhandtaget är ett symboliskt laddat föremål. Ringen som symbol var ett tecken 

på makt och rikedom, samt en representation för gudarna (Larsson 2011:193). 

Under en utgrävning år 2006 påträffades en större byggnad väst om kulthuset som brunnit 

ner. Under utgrävning registrerades ett lager av bränt lera. Detta visade sig vara väggarna som 

hade kollapsat inåt av värmen (Larsson & Söderberg 2013:240). De mest påfallande fynden 

bestod av resterna av tre människliga individer som avlidit i branden. Kroppar hittades på 

golvet under de kollapsade lerväggarna. Ytterligare utgrävningar i ett område något längre 

söder ut, avslöjade två rader stora stolphål för takbärande stolpar som skar genom lerskikten. 

Husets längd kan inte bekräftats då byggnaden fortsätter under de nutida gårdsbyggnaderna, 

men den hitintills bekräftade längden är mer än 30 meter och bredden ca 10 meter, och med 

hjälp av stolphålen dateras den till 800-talet e.Kr. Men på grund av plöjning kvarstår inga 

rester av byggnadens golv (Larsson 2011:197, Larsson 2006:148). De flesta djupa stolphålen 

visar spår av ett flertal användningar. Ett jordlager rikt på fynd upptäcktes på golvet i den bäst 

bevarade byggnaden. Det innehöll ett antal fragment av glaskärl, och guldobjekt såsom en 

ring tillverkad av flera metalltrådar med ett guldband som lindades runt dem samt en 

Figur 1. Uppåkras kulthus (Larsson 2006) 
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guldbrakteat. Fragment av lerkärl och en avsevärd mängd bevarade frön indikerar på 

hushållsaktiviteter i byggnaden (Larsson 2011: 197).  

 
 

 

Det kanske de mest unika föremålen är den metallbägare som deponeras i huset tillsammans 

med glasskålen. De väldokumenterade omständigheterna, och det faktum att det upptäcktes 

som en del av en deponering inom ett hus på en bosättningsplats, ger den en exceptionell 

position. Dessutom är bägaren ett unikt objekt utan ordentliga paralleller med kopplingar till 

föremål och ornament från migrationsperioden. Bägaren tillverkades av brons och silver, täckt 

med präglade guldband med figurativa mönster. Den producerades förmodligen kring 500 e. 

Kr. och är inte minst genom sitt sammanhang ett viktigt fynd 

för diskussioner om ritualistiska fenomen, ideologier av 

makt och ikonografi i Uppåkra (Hårdh 2004a:49–52). Den 

består av två lager av glas: ett klart underlag och ett 

koboltblått överdrag som är skuren så att band bildar en 

rosett med kronblad som omger kroppen (Stjernquist 

2004a:103). Förutom denna skål hittades ett antal bitar från 

andra skålar och bägare (Stjernquist 2004b:153). De flesta av 

glasbitarna består endast av små fragment, och daterades 

genom sin form, färg och dekoration. Undersökningen av 

glasskålen härkomst vänder sig från Skandinavien till 

kontinenten och så långt bort som Svarta havets omgivning, 

de östra medelhavsområdena och Sassanian-distrikten. 

Kopplingar till Egypten har även gjorts baserat på bägarens 

blomsterdekoration med lotusdesign (Stjernquist 

2004a:103). Både bägaren och skålen indikerar på husets 

rituella funktion, då de används till speciella ceremonier. De 

kan antyda att kulthuset varit en plats för möte och 

välkomst av gäster, då välkomstskålen betraktas som en ceremoniell handling (Stjernquist 

2004a:141).  

Ett intressant fynd i Uppåkra är de vapen som deponerats norr och söder om kulthuset 

(Helgesson 2002:23). Delar av vapnen var förstörda och deformerade, medans andra var av 

bra kvalitet. En typologisk datering av andra föremål i deponeringen, och dess udda placering 

på platsen har resulterat i att deponeringen tolkats som krigsoffer och daterats till romersk 

järnålder (Andersson 2012:80). Väst om kulthuset hittades ett område med skärvsten och 

djurben, och koncentrationen i norr bestod av mer än 300 föremål, med lanshuvuden och 

spjutspetsar som bildar en distinkt grupp. Det påträffades även, sköldhandtag, pilhuvud och 

ett stort antal andra järnredskap, inklusive många vars funktion inte kan bekräftas. Ett stort 

Figur 2. Uppåkra kulthus och hall (Larsson 2006) 

Figur 2. Bägaren hittad i Uppåkra 

kulthuset 
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antal ben hittades i samband med dessa vapenkoncentrationer, inklusive mänskliga (Larsson 

2011:195). Indikationer av rituella aktiviteter hittades även i Gullåkra mossen, belägen ca två 

km sydost om kulthuset. Fyndet inkluderade neolitiska flintaxlar, en fiskbete av brons med 

datering till tidig bronsåldern och slutligen fyra romerska järnålderspjutspetsarna. Mossen på 

Gullåkra kan enligt fynden varit en 

plats för rituella deponeringar över 

flera århundraden (Larsson 

2011:196). 

Totalt 111 guldgubbar har hittats i 

Uppåkra och mer än 50 gjutformar till 

dessa, vilket är den största samlingen i 

Skandinavien. Flera av guldgubbarna 

verkar tillverkats i samma gjutformar, 

och nästan alla hittades i väggarnas 

och i stolphålens fyllning. I kulthuset 

är två rumsliga koncentrationer 

distinkt synbara: vid den nordvästra 

inre stolpen och nära den östra gaveln. 

I kulthuset hittades även andra guldobjekt, dessa inkluderar ett hängsmycke, socket och en 

kapsel fylld med granulerad dekoration. Guldfynden innehåller även fragment av föremål 

tillverkade av folier och guld rester, såsom tvinnad tråd och fragment av små stänger. 

Guldföremål tillverkades söder om kulthuset, vilket framgår av fragmenten av deglar med 

rester av guld (Larsson 2011:193). 

Mer än 180 både hela och fragment av olika typer av broscher har också hittats i Uppåkra. 

Värt att uppmärksamma är de 40 runda guldsmyckade broscher eller hänge av brons, med 

dekorationer av spiraler. Då ett flertal av broscherna är fragment är det troligt att de var 

avsedda för att smältas ner och bli råmaterial för metallhantverk. Indikationen tyder på 

högskalig produktion och tillverkning av metallhantverk av hög kvalité (Hårdh 2008:145).  

I Uppåkra har 277 mynt daterade till vikingatiden hittats, den dominerande gruppen är de 

250 arabiska mynten. Det hittades även en mindre andel mynt från Danmark, Tyskland och 

England vilket betyder att hela senare delen av vikingatiden är representerad. Förutom mynten 

hittades ornament och beslag som tyder på långväga kontakter både från vikingatiden och 

tidigare perioder. Föremål med härstamning från västra Europa, brittiska öarna och möjligtvis 

från Kazakstan har hittats (Hårdh 2008:146).  

 

 

 

3.1.2 Järrestad 

 

I samband med planerade vägarbeten utanför Simrishamn i sydöstra Skåne inleddes ett 

arkeologiskt projekt. Projektet startade år 1999 men de flesta fältarbeten utfördes år 2000 

(Söderberg 2005:283). Boplatsen bestod av en ca 30 hektar stor rektangulär yta belägen ca 50 

meter ifrån ett våtmarksområde. På det sydöstra ytterområdet av gården låg en forntida 

bosättning daterad till perioden ca 100 f. Kr till 700 e. Kr. (Söderberg 2005:283f).  

Figur 3. Guldgubbar hittade i Uppåkra  
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Hallområdet ligger på kanten av en platå i sluttning mot Tommarpfloden. Den stora 

hallen utvecklas i fem följande byggfaser på samma plats, varav den äldsta går tillbaka till 

runt år 600. Det andra byggnadsfasen från år 700–800 till 950–1000 e. Kr. påvisar relationen 

mellan hallen och ett mindre rektangulär inhägnat område. Hallen är 37 meter lång och 8,5–9 

meter bred och förbinder till ett inhägnat område på 37 x 20–22 meter i storlek. Inom 

området, belägen med en lutande orientering mot den västra längsgående sidan av staketet, låg 

en treskeppig mindre byggnad. Med en storlek på 21 x 7 meter hade det ansedda kulthuset 

fyra par takläggningsstolpar, krökta väggar och raka gaveländar (Kalmring, Runer & Viberg 

2017:14). Hallens andra byggnadsfas och kulthuset visar på markanta likheter i orientering, 

placering, palissadens fästpunkt och 

ingångarnas position. Efterföljande hallar visar 

även på stora likheter mellan byggnaderna, 

vilket tolkades som om att det varit ett 

samband mellan byggnaderna (Söderberg 

2006:156f). Hallens och palissadens koppling 

har framställts som primärt i tolkningen av 

konstruktionens kosmologiska mening 

(Söderberg 2003a:131). Merparten av fynden 

från hallområdet hittades i stolphålen av det 

förmodade kulthuset. Trots hallens fyra 

byggnadsfaser var fyndmängden från hallen  

inte stor, dock utfördes inga kompletta 

undersökningar av hallens alla faser 

(Söderberg 2001:78).  

Utifrån kulthusets konstruktion bestod byggnaden av tre rum. Husets södra del var dåligt 

bevarat och detta kan vara anledningen till att de flesta fynd hittades i kulthusets norra delar. I 

flertalet stolphål hittades smidesslagg och i somliga glödskal eller smält lera. Tillsammans 

med hammarhuvud, ett städ, holkyxa och ett troligt ringhandtag kan byggnadens funktion 

kopplas till smide. Husets placering och utformning talar dock emot detta, men utesluter inte 

teorin att smide eventuellt utförts på gårdsplanen (Söderberg 2006:158ff). Fynden anses vara 

avsiktligen deponerade i stolphålen, och tros antingen härröra från kortvarade 

aktivitetsperioder eller från enskilda händelser i exempelvis förbindelse med 

bebyggelsefaserna (Söderberg 2003a:131). I fyllningen till stolphålen hittades även brända 

och obrända ben, delar av en glasbägare, en ametistpärla och en glaspärla. Pärlorna tillhör 

föremålskategorin som reflekterar platsens ansedda status. Tillsammans med de fossiler som 

hittades i kulthusets norra del kan pärlorna betraktas som rituellt laddade föremål med 

beskyddande funktion. I kulthus är stolphålsfynd ovanliga, vilket grundade teorin att 

föremålen deponerades i rituellt syfte i sammanband med att kulthuset övergavs (Söderberg 

2006:159f). Utifrån kulthusets kontext och artefakter har likheter och paralleller med smedjan 

i Asgård gjorts (Söderberg 2003a:131).  

I storgårdsområdet var smide den primära verksamheten inom järnhantering i Järrestad 

(Grandin & Hjärthner-Holdar 2003:317). Förekomsten av specialiserat hantverk framstår 

främst i bronsgjutning, järnsmide och ädelmetallhantering (Söderberg 2005:92). Ett fåtal fynd 

som påvisar guldsmide har även hittats (Söderberg 2005:89). Spår av bronsgjutning förekom i 

flertalet kontexter och utfördes främst periodvist. Endast enstaka fragment av deglar och 

gjutformar förekom (Söderberg 2005:92). Järnsmide har troligen utförts under gårdens hela 

befintlighet fram till avlägsnandet runt år 950–1050. Produktionen bestod främst av 

Figur 3. Järrestad hall, kulthus och palissad 

(Söderberg 2003) 
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vardagsföremål med hög kvalitet. Tillverkning av vapen är osäkert även om ett fåtal vapen 

påträffats i Järrestad (Grandin &Hjärthner-Holdar 2003:333). De metallurgiska fynd som 

påträffades bestod huvudsakligen av olika typer av slagg. Även bränd och smält lera, samt 

delar av blästermunstycken hittades. Lämningar av en smedja påträffades i ett av grophusen 

vars golv var sotigt och innehöll träkol. I olika delar av huset hittades bränd och obränd lera, 

samt lämningar av en trolig eldstad eller ugn. Ett stolphål påvisar tecken på en städstabbe. 

Stärkande bevis för existensen av städstabben är ansamlingen av gödskal på platsen. Flertalet 

avfallslämningar av järnsmide hittades i huset, dessa bestod av glödskal, ämnesjärn, 

smidesskålla och även kopparlegeringar (Grandin & Hjärthner-Holdar 2003:317ff). I Järrestad 

hittades inga guldgubbar, men däremot en patris som används i tillverkningen av guldgubbar. 

Dessa patriser är mycket sällsynta och endast ett fåtal har hittats. Patrisen i Järrestad var unik 

under en tidsperiod då skaftet var bevarat (Söderberg 2001:56).  

Graven av en rikt utrustad kvinna i Järrestad från 400 e. Kr. kan betraktas som en faktor 

till platsens centrala betydelse. Bland gravfynden fanns två exklusiva silverborstar, fyra 

bronsfibulor, fragment av en fasetterad glasbägare, ett hängsmycke, en hårnål i silver och mer 

än 300 pärlor av bärnsten och glas (Söderberg 2003b: 286f).  

I närheten av den våtmark belägen ca 50 meter från hallen, hittades ett antal brunnar med 

källsprång. En depå av skärvsten hittades i anknytning till brunnarna vars enda innehåll 

bestod av sot. Brunnarna var konstruerade av diverse träkonstruktioner och daterades till ca 

850–1000. Här påträffade ben tillhörande häst, får/get, svin, älg och hund. Majoriteten av 

hästbenen i brunnarna bestod av kranier och underkäksfragment. Skärmärken på benen vittnar 

om möjlig förekomst av festmåltider, då köttet skurits bort. Flertalet benfragment och tänder 

av svin hittades även i brunnarna, märken på dessa vittnar om styckning. Ben från nötkreatur 

representeras mest av delar från bålen och benen. Ett mindre antal av dessa ben påvisar även 

spår av slakt. I likhet med nötkreatur hittades det av får och get enstaka kranier och 

underkäkar, men desto fler benfragment av bål och benen. Från älg hittades en underkäke, och 

från hund ett skulderblad (Nilsson 2003:293–296. Förutom den stora mängden ben hittades 

svarvade träskålar, isläggar och ett trälock i brunnarna (Söderberg 2001:13f).  

En amulettring i form av en torshammare hittades i ett av grophusen i Järrestad, denna typ 

av fynd är generellt sett sällsynta i Skåne, särskilt i bebyggelsesammanhang (Söderberg 

2005:89). Flertalet artefakter från Järrestad är av utländsk härkomst och demonstrerar på 

handelsnätverk med norra Europa. Dessa fynd bestod exempelvis av en enkelkam med 

ornament, samt tyska och arabiska silvermynt. Skärvor från troliga importerade kärl har 

hittats, men kan alternativt vara tillverkade av utländska hantverkare på plats. Vissa fynd 

indikerade på mer avancerad och specialiserade tillverkningskunskaper än vad Järrestad hade, 

vilket ett tiotal spännen demonstrerar (Söderberg 2001:78).  

 

 

3.2  Danmarks kulthus 
    

3.2.1 Gudme  

 

Gudme-Lundeborgskomplexet på Fyn tillhör en exklusiv grupp av bosättningar med tydliga 

indikationer på funktion som ett viktigt regionalt centrum med både en sekulär och religiös 

betydelse, med kontroll över produktion och handelsverksamhet. Gudme är en av de få stora 

platser där större utgrävningar genomförts. Cirka 30 000 m² har hittills undersökts, även om 
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det totala bosättningsområdet är ca 100 hektar. Trots att den centrala bosättningen på Gudme 

först utvecklades kring år 200 e. Kr, demonstrerar hela regionen sin speciella status från 

romersk järnåldern och framåt. Gudme-Lundeborg-projektet startade runt år 1980 på grund av 

ett antal metalldetektorfynd i bosättningsområdet strax väster om Gudme. Gudmes mest 

aktiva tidsperiod var under åren 300–600 e. Kr, och uppfyllde då funktionen som ett 

maktcentrum för religion och produktion. Gudme komplexet ligger i ett avskilt område i 

sydöstra Fyn, tydligt separerat från resterande delar av Fyn placerat på ett högre nivå i 

landskapet (Jørgensen 2011:77f). Väster om den centrala bosättningen ligger en sjö och några 

mindre anslutande källor, dessa visar inga indikationer på offerhandlingar (Hedeager 2002:14) 

I vissa avseende passar Gudme den generella modellen av en centralplats, men ibland 

divergerar den. För det första är Gudme bland de tidigaste av dessa platser, och kan möjligtvis 

vara den tidigaste, då platsen fått sin centralposition redan under den romerska perioden. För 

det andra är Gudme större och bosättningsområdet mer utvidgat än de andra sydskandinaviska 

centralplatserna. Även den stora centralt placerade hallen är unik i avseende av dess storlek 

och konstruktion. För det tredje är den stora mängden arkeologiska fynd från området 

överväldigande, framförallt antalet guldfynd och dess enastående smycken (Hedeager 

2002:3).  

Betydelsefull för en religiös tolkning av Gudme är även den stora hallbyggnaden 

(Sundqvist 2011:64). De stora hallarna bör ha framstått som monumentala med sin storlek och 

placering i landskapet, och med sina tydliga skillnader från de mindre gårdarna och 

hantverkstäderna. Hallbyggnaderna är av solid konstruktion och var mycket välbyggda. Det 

främsta fyndmaterialet från den stora hallen består av värdefulla fynd: Romerskt hacksilver, 

brons och glasföremål, guldornamenterade silverringar, silverfiguriner och mer än 115 

denarer har hittats (Jørgensen 2011:83). Gudme komplexet är även känt för sin ackumulering 

av guldfynd från folkvandringstiden. Guldfynden inom ett område av 25 km innehöll totalt 

minst 8 kg guld. Vilket utgör nästan 20 procent av den totala guldmängden från 

folkvandringstiden i Danmark (Jørgensen 2011:79). I Gudme har det även hittats två 

guldgubbar föreställande ett kärlekspar och en kvinna (Thrane 1998:249).  

Den stora hallen är 47m lång och 10m bred, och har en storlek uppemot 500 m². Hallen är 

således det största huset i Danmark från den 

romerska järnåldern. Hålen från somliga 

takbärande stolparna hade en diameter på 

50–80 cm. Intill den stora hallbyggnaden 

ligger en mindre hall med en yta på cirka 

200–250 m². Teorier menar att en 

funktionell skillnad existerade mellan de två 

byggnaderna. Den mindre hallen även kallat 

kulthuset uppfyllde funktioner för sakrala 

aktiviteter, medan mer profana aktiviteter 

som mottagningar och festmålningar ägde 

rum i den stora hallbyggnaden (Sundqvist 

2011:64). Det finns flera fynd och 

aktivitetsområden som indikerar att rituella 

funktioner var associerade med hallarna. I området strax österut och sydost om de två 

hallbyggnaderna hittades en koncentration av gropar och kulturella lager som innehöll fynd 

långt bortom de typiska fynden från 300–600 e. Kr. Här hittades romerska denarer, smycken 

och smyckesfragment. Dessa objekt verkar inte förlorats av misstag, utan snarare deponerats 

Figur 4. Gudme hall och kulthus (Jørgensen 2012) 
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avsiktligt i området sydöst om byggnaderna. Deponeringen inkluderar exklusiva smycken och 

ädelmetaller, och både groparna och kulturlagren måste vara resultatet av speciella 

deponeringar. Det finns ett flertal möjliga förklaringar till deponeringsprocessen och för typen 

av föremål. De kunde representera primära offer eller deponeringar av värdesaker. Eller var 

de en sekundär deponering av resterna från festerna, och av föremålen från de ritualer som 

hölls i hallbyggnaderna. Detta kan inte bekräftas, men närvaron av liknande fynd och 

fyndssituationer på andra skandinaviska platser av liknande karaktär tyder på att fynden inte 

är deponering av kulturellt avfall, och bör klassificeras som fyndmaterial från ritualer och 

liknande aktiviteter kopplade till hallarna (Jørgensen 2011:84).  

Omfattande metalltillverkning utfördes troligen på Gudme under 400–600 e. Kr. Det finns 

till exempel bevis på kompetenta guldsmeder, silversmeder samt på bronsgjutning. Denna 

tillverkning kontrollerades av Gudmes elit. Gudme verkar även varit en betydande förkristen 

kultplats för Fyns befolkning. Ett viktigt argument för detta antagande är delvis namnet 

Gudme, vilket kan översättas till ”Gudhem”. Det har föreslagits att namnet är ett sammansatt 

ord som syftar på gud som hänvisar till hedniska gudar, och hem betyder "bostad". Gudme 

kan därför tolkas som "en plats där gudarna vistas och de är objekt för speciell 

tillbedjan"(Sundqvist 2011:63). Platser med kultiska namn i ett mindre område är en unik 

aspekt för södra Skandinavien. Arkeologiska fynd visar att Gudme var en religiös plats av stor 

betydelse. Flera djurliknande och antropomorfiska figuriner har hittats, både guldbrakteaters 

och guldfoliefigurer tolkas som rituella objekt (Sundqvist 2011:64).  

Från 300–600 e. Kr. var Gudme uppdelat i två huvudområden: Magnatens hemvist, och 

ett stort område med grupperingar av mindre gårdar och hantverksproduktion. Utgrävningarna 

och metallsensorundersökningar har resulterat i mer än 6000 metallföremål från översta 

jordlagret, dessa inkluderar broscher, pärlor, remfäste, vapen, verktyg, vikter, göt, mynt, 

fragment av romerska föremål och avfallsmetall från hantverksproduktion. Fördelningen av 

metallfibrerna bekräftar att många av gårdarna var specialiserade i hantverk, särskilt i 

metallbearbetning. Guld och silversmeder samt bronsgjutare arbetade på gårdar i 

bosättningens södra del. Fynden i hantverksproduktionen består av deglar, såväl som guld, 

silver och bronsfynd, och även fragment av romerska bronsstatyer. En speciell kategori fynd 

är de fibrer från halvfärdiga guldnitar, ämnad åt att sätta fast en ädelsten som dekoration på 

handtaget av ett guldsvärd (Jørgensen 2011:82).  

 

 

3.2.2 TissØ 

 

TissØ komplexet är beläget på den västra banken av Tissø sjön i västra Själland i Danmark. 

Bosättningen ligger 7 km från kusten och sträcker sig 1,6 km längst banken vid Tissø sjön 

(Jørgensen 2008:77). Sjöns area är mer än 13 km², och sjöns djupaste punkt är 14 m. Ett 

flertal vattendrag rinner ut i sjön, och dräneras av Halleby å som i sin tur leder till Stora Bält. 

Områdets vattendrag var segelbara under järnåldern, vilket innebär att Tissø var centralt 

placerad i regionen och lättillgänglig. (Söderberg 2005:137). Bosättningens totala yta är 

ungefär 50 hektar. Under 1995–2003 utfördes omfattande utgrävningar och ca 85 000 m² 

grävdes ut. Två bosättningar, hantverksområde och delar av en omfattande marknadsplats 

undersöktes. Funna metallobjekt visar att bosättningen skapades i mitten av 600-talet och 

upphörde under 1100 e. Kr. Alla bevis pekar på att hela bosättningsområdet var i bruk från 

700-talet och 400 år framåt (Jørgensen 2008:77).  
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Det första godset dateras från 600–700 e. Kr, och innefattar ett område på 10 000 m² 

vilket är fyra gånger så stort som en ordinär dansk gård från samma tidsperiod. Godset består 

av två huvudbyggnader och ett fåtal mindre. Hela godset brann troligen ner runt 750, och 

fynden dateras till 550–650 e. Kr. De fynd som hittats är broscher, svärdshandtag, en spiral 

pärla av guld och ett par guldhänge med inlagda granater (Jørgensen 2008:77ff Söderberg 

2005:141). Godset ersattes med ett nytt som konstruerades 600 meter söderut. Byggnaden 

dateras till 700 e. Kr, och visar att hallen haft fyra faser. Hallen var 36 meter lång och 11 

meter bred. Utmed hallens ena långsida konstruerades en hägnad där det troliga kulthuset 

uppfördes, och i hallens norra del låg smedjan. De djupa stolphålen kan indikera på förekomst 

av högt vindtryck eller möjligtvis två våningar. Under 

andra fasen bibehåller hallen sin struktur, men 

komplexets område ökar till 15 000 m². Både hallen och 

det separata inhängande området restaureras. Första 

fasens kulthus ersätts med en större, men smedjan är 

fortfarande lokaliserad i komplexets norra ände. Under 

tredje fasen mellan perioden 800–900 e. Kr. förändras 

komplexets struktur. Området expanderar till 18 000 m², 

men den grundläggande konstruktionen förblir 

oförändrad. Hallen byggs åter om, likaså inhägnaden och 

kulthuset. Smedjan förblir oförändrad, medans nya 

byggnader uppförs under olika tidsperioder längs den 

västra inhägnaden (Jørgensen 2008:79). Under den fjärde 

fasen runt år 950–1050 e. Kr. uppskattas ytan vara runt 

25 000 m². Det nuvarande hallområdet omformas, och 

den nya hallen uppfördes ett mindre stycke norrut. 

Förändringar som sker är att smedjan slutar nyttjas 

och ersätts inte, samt att det mindre hägnet och 

kulthuset existens inte kan konstanteras. Den nya 

hallen är hitintills den största, och är 48 meter lång och 12,5 meter bred. Hallen bestod av en 

sal vars tak burits upp av stolpar i hallens ändar och längst väggarna (Söderberg 2005:143f). 

Den mest fascinerande utvecklingen är den beslutande konservatismen av hallen, inhägnaden 

och den tillhörande mindre byggnaden från fas ett och tre. Över en period på 250 år bevaras 

denna kombination av hallen, inhägnaden och byggnaden. Jørgensen (2008:79) menar att den 

inhängande mindre byggnaden varit ett kulthus. 

Mer än 12 000 föremål har hittats i Tissø. Bland annat guld och silverskatter, smycken, 

vapen, verktyg, mynt, vikter och gjutavfall från smyckesproduktion (Jørgensen :79). Vid 

hallen och kulthuset hittades en ovanligtvis hög frekvens av hedniska amuletter och smycken 

med mytologiska motiv (Jørgensen 2010:279). Både norr och söder om det stora 

hallkomplexet låg ett omfattande hantverks- och marknads område. På marknadsområdet har 

85 grophus grävts ut, och i söder har fynd av hantverk dominerat. Aktiviteter som dominerat i 

det södra hantverksområdet är främst järnsmide och bronsgjutning. Halvfabrikat av saxar, 

knivar och pilspetsar är några fyndkategorier som hittats. Från bronsgjutningen har gjutformar 

för broscher, deformerade nycklar, broscher och Torshammare hittats. Spridningen av smält 

brons och bly indikerar på smycken produktion i stora delar av hantverks området. Att 

handelsaktiviteter ägt rum visar utspridningen av 350 vikter, fragment av hacksilver och 

arabiska mynt (Jørgensen 2008:83). 

Figur 5. Tissø kulthus, hall och palissad 

(Söderberg 2006) 
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I ett områden bortom de stora godsen hittades fynd som tolkats som offer. Området 

bestod av mörk sotig jord som innehöll djurben, brända stenar, glaspärlor, fragment av 

smycken, mynt, bränd lera, brynsten och bärnsten. Djurbenen var primärt från gris, 

nötkreatur, får och getter och häst. Benen är kraftigt fragmenterade och visar spår av slakt, 

vilket indikerar på rester från fester. Fyndet vore inte ovanligt om det inte var för fragmenten 

av en mänsklig underarm. Benet daterades till 700-talet samtidig med konstruktionen av det 

andra godset. Tillsammans med en silverskatt och fragment av smycken indikerar fynden på 

offer (Jørgensen 2013a:133).  

Redan under 1900-talet hittades vapen och andra objekt på sjöbotten i närheten av 

bosättningen. Ungefär 50 objekt har påträffats i sjön: svärd, yxor, spjut, broscher och verktyg 

där majoriteten dateras till vikingatiden. I detta samband är namnet Tissø intressant, då Tissø 

betyder Tyrs sjö. Tyr var en av vikingatidens gudar, och troligen dedikerades offringarna i 

sjön åt honom. Objekten in sjön visar att denna tradition varade i runt 600 år (Jørgensen 

2008:77). Indikationer på en annan offerplats hittades i Hallebyåns norra område. 

I ett områden på ca en km har för närvarande sex platser identifierats med olika rituella 

funktioner. I Tissø sjön hittades bl.a. svärd, lansar och smycken. I Hallebyån hittades en 

verktygslåda som innehöll bl.a. en mall för helgedombeslag från 1000 e. Kr. och ett fåtal 

svärd. I en mosse i väst, hittades flertalet hästben vilka tolkas som tänkbara offer. På en kulle 

väster om godset hittades tydliga reliker från rituella måltider tillsammans med offrade 

silverföremål, smycken, glaspärlor och även mänskligt ben. Intill bostaden påträffades 

kultbyggnader med rituella deponeringar bestående av objekt och rester av måltider. Slutligen 

hittades brunnar vid det tillhörande marknadsområdet, vars innehåll huvudsakligen bestod av 

kranier och ben från flertalet hästar, tjurar, kor, grisar, hundar, getter. Även detta fyndet 

indikerar på eventuella offeraktiviteter i samband med rituella måltider.  

 

 

3.2.3 Lejre 

 

Lejre är en liten by belägen söder om Roskilde Fjord, placerad ca 5 km upp på Lejre Å där 

flera stora och små vattendrag möts. Platsen har spelat en central roll i Danmarks historia 

under nästan ett årtusende, och legender menar att Lejre var sätet för Danmarks första 

kungliga dynasti, Scyldings. Fram till 1800-talet var diskussionen om Lejres betydelse i 

förhistorian baserats på skriftliga källor. Den historiska författaren Saxo Grammaticus 

skapade en lång sekvens av kungar som kallades Scyldings, uppkallad efter Skjold, grundare 

av dynastin, son till Odin, som skickades för att styra landet från det kungliga sätet Lejre 

(Christensen 1991:164). Även om Lejre och Lejre-kungarna har en mytisk karaktär i de 

skriftliga källorna finns det mer trovärdiga källor från 1000 e. Kr. som nämner Lejre. Även 

om dessa källor inte kan betraktas som fullt trovärdiga, har Lejre varit en viktig ort i 
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Danmarks historia (Christensen 1991:165). De samtidiga bosättningarna Mysselhøjgård och 

Fredshøj ligger på motsatt sida av Lejre å, nära byn Gammel Lejre. Bosättningsområdet på 

Mysselhøjgård delas i tre olika delar: bostadsområdet, verkstadsområdet och det som hittills 

kallas "den nordliga gården".  I Lejre är det möjligt att följa ett kontinuerligt 

bosättningsmönster från 600/700–1400 e. Kr. Existensen av två eller möjligtvis tre mindre 

järnålders- och vikingatida samhällen i detta kuperade landskap lämnar inga tvivel att Lejre 

tillhör de större bosättningarna från tidsperioden. Lejres övergripande disposition tycks bestå 

av minst en central byggnad med ett 

imponerat omfång, placerad i syfte att vara 

synlig för omgivningen (Christensen 

2008:123). Platsen verkar utgöra ett 

inneslutet område på 40 000 m², och ungefär 

ett 50-tal byggnader har grävts ut. Den totala 

bosättningen beräknas vara över 200 000 m² 

och kan delas in i två funktionella områden, 

ett hantverksområde och ett för andra 

bostäder. Bland husen i bosättningsområdet 

hittades fyra stora hallar och fyra små. 

Ungefär 4000 fynd har hittats, inkluderande 

kvalitet objekt skapade för eliten. Dessa fynd 

består av mynt, vikter, formar, ryttare 

utrustning, importerade smycken och glas från 

karolinger och anglosaxare (Jørgensen 2003:181).  

I bostadsområdet har flera byggnader med liknande form efterträtt varandra på nästan 

samma position. Fem av byggnaderna förnyades eller konstruerades om på samma plats mer 

än tre gånger (Christensen 1991:167). Hallen i Lejre är 48,5 m lång, 8 m bred vid husets gavel 

och 11,5 m bred vid husets mittpunkt. Den 500 m² stora hallen har byggts om minst tre 

gånger, och taket lyftes upp av två rader takbärande stolpar. Stolphålens storlek på en meter i 

bredd och 0.75 meter djup indikerar på att stolparna burit upp mycket av takets vikt. Fem par 

mindre stolpar indikerar att hallen delats in i fem separata sektioner. Hallen har haft fyra 

ingångar, två på respektive långsida. Tre av dörrarna var ca 1,5 m breda, medans den fjärde i 

mitten av byggnadens norra sida var två meter bred. Hallens totala höjd var 10 m, varav 

väggarna utgjorde ca 3.5–4 m. I det sydöstra hörnet av hallen hittades en källare var syfte var 

att förvara provianten. Medans i västra delen hittades ett mindre område med eldpåverkad alv. 

Detta har möjligtvis varit grunden av en eldstad som plogats sönder av jordbruk (Christensen 

2007:42–47).   

Tio meter norr om hallen hittades fyra mindre byggnader som troligtvis varit kulthus i 

olika tidsskeden och konstruerats på samma plats som det tidigare (Christensen 2007:48). Den 

yngsta rektangulära byggnaden var 5x8 meter, och spår av väggplankorna kunde tydligt ses i 

fundament diket. Det andra huset i serien hade en helt annan konstruktion. Det var 15 m lång 

och 6.5 m bred, med böjda väggar och ett par takbärande stolpar i varje gavelände. Det tredje 

var ett grophus på 4x5 m, där rester av en eldstad eller ugn hittades i mitten av husets södra 

vägg. Den sista byggnaden gick tyvärr inte att sätta i kronologisk ordning tillsammans med 

resterande byggnader. Men den var 6x10 meter i storlek och kan möjligtvis utgjort det första 

huset i sekvensen (Christensen 2007:48f). Dessa byggnader utgör det misstänkta kulthuset i 

Lejre. Dock finns det skilda åsikter kring byggandes funktion som kulthus. 

Figur 6. Lejre hall och kulthus (Christensen 

2007) 
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Smedjan utgjordes av ett minst 10 m² stort område. Utsträckt över ett massivt lager av 

korroderat järn blandat med sot och aska, hittades i mitten en solid massa av korroderat järn. 

En trolig slutsats är att den koagulerade massan av järn varit resultatet av en smedja. Ett lager 

av 10 cm torv täckte järnet, vilket tros vara rester av väggar och taket då materialet inte är 

lättantändligt, och idealt som material till en smedja. Plogmärken i torven vittnar antingen på 

dåtida förstörelse av byggnaden efter kollaps, alternativt jordbruksrelaterad plogning antingen 

i nutid eller dåtid (Christensen 2007:54).   

Arkeologiska utgrävningar startades år 1944 av Nationalmuseet i Köpenhamn. Två 

områden undersöktes, ett i byn Gammel Lejre, och ett område mellan Lejre och Kornerups 

floder öster om byn. Efter utgrävningarna kunde en skeppssättning på 86 m rekonstrueras 

öster om byn, och en vikingatida kyrkogård hittades. Totalt grävdes 55 gravar ut på 

kyrkogården. Tillsammans med skeppssättningen karaktäriseras östra Lejre även av tre 

monumentala gravhögar. En av högarna innehöll en möjlig kremationen av en hövding från 

600–700 talet, begravd tillsammans med en omfattande mängd djuroffer (Christensen 

2008:121). Resterna av de brända järnfragmenten, smält brons och guldtråden, indikerade på 

en hövdingagrav (Christensen 1991:165).  

I Lejre hittades en massivt mängd skärvsten vilket överskrider den mängd som förväntas 

genereras av vanliga hushålls aktiviteter. Högen av skärvsten var 16 m bred och 0.75 m hög, 

och i högens utkanten hittades gropar fyllda med ben och träkol. Med högens relation till 

hallbyggnaden måste då kopplas event som involverar mer människor än bosättningens 

invånare. I en tysk skriftlig text av biskopen Thietmar von Merseburg beskrivs Lejre som en 

plats för större offerritualer som hålls vart nionde år på vintersolståndet. Möjligtvis är det 

denna rituella aktivitet som speglas i hallen, den stora mängd skärvsten och animalt 

skelettmaterial. Tillsammans med de monumentala begravningshögarna, skeppssättningen och 

de arkeologiska faktorerna, kan det argumenteras att Lejre varit bostad till en furstlig eller 

kunglig järnålder eller vikingatida familj, och samtidigt varit en centralt funktionell kultplats 

jämförbar med Gamla Uppsala. Denna tolkning stärks av ackumulationen av 

skärvstenshögarna, och att hallarna övergivs samtidigt i slutet av 1000-talet när kristnandet 

började införas och Roskilde framträder på kartan (Christensen 2008:121–124).  

Ett speciellt iögonfallande typ av fynd är de ornamenterade broscherna och fästen 

tillsammans med andra dekorativa fynd. Dessa representeras av ett ovanligt högt antal vackra 

och unika broscher i Lejre. Endast ca 50 broscher primärt tillverkade av brons hittades i 

resultat av utgrävningar. Dessa artefakter ger stor insikt i hantverksarbetet mellan åren 600–

1000. En del broscher är av exklusiv kvalitet, medans andra är simplare och nästa som 

Figur 7. Lejre kulthus fyra byggnads faser (Christensen 2007) 
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imitationer av de ”riktiga exemplaren”. Artefakterna visade de karaktäristiska dragen av 

nordisk djurornamentik, med sin ofta eleganta och fantasifulla kombination av 

sammanflätande avbildningar av djur, som hade sin höjdpunkt vid dessa århundrande 

(Christensen 2007:56ff).   

Flera vanligt påträffande föremål: järnknivar, slipstenar och textilrelaterade föremål 

såsom spindelhvalar och vikter hittades i Lejre. Mindre vanligt påträffade redskap: nålar, 

pincetter och eldskapande föremål hittades i mindre skalor. Både fragment och hela ben 

kammar, vilket är typiskt föremål för vikingatiden hittades. Kammarna tillverkades i rådjurs 

ben, och var vackert tillverkade med ornament, ihophållna av järnnitar. Flera av dessa föremål 

visar att en variation av hantverk tillverkades i Lejre. Exempelvis föremål och fragment med 

kopplingar till textiler, benarbete, bronstillverkning och formgivning av smycken (Christensen 

2007:59). Vissa ordinära samt lyxföremål härstammar från platser och miljöer utöver Lejre 

(Christensen 2007:59). Baltisk keramik har troligtvis tillverkats i det slaviska området på den 

södra kusten vid det Baltiska havet. I Lejre har även skärvor av dricksglas dekorerat med 

glastrådar hittats. Skärvorna visar att glaset tillverkats i det Frankiska riket. 

Även om lokalt tillverkade smycket påträffades i Lejre, hittades även exemplar med 

härstamning från andra regioner. En järnbrosch tillverkades troligen i centrala Sverige, 

medans individuella bronsfästen härrörde från England och Irland. Materialet från 

vapentillverkning var fåtaligt i Lejre, och ett begränsat antal spjuthuvud samt två 

svärdhandtag är de ända föremål med sådan koppling.  
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4. Analys 
 

 

Kulthusens utformning och placering i relation till hallen är en intressant aspekt hos de olika 

centralplatserna, och komparativa studier påvisar stora likheter mellan hallområdets arkitektur 

i Tissø och Järrestad under konstruktionernas andra skede Fig. 8 & 9. Delar av hallarna 

integrerades i ett rektangulärt palissadområde, placerat söder om hallen. Innanför palissaden 

och det inhägnade området stod en mindre byggnad. Flera liknande företeelser existerar inom 

området, likheter i byggnadernas position och orientering, ingångarnas läge och palissadens 

utformning i relation till hallen är påfallande lika mellan Järrestad och Tissø. Likheter mellan 

hallarna under det tredje skedet är även märkbara, vilket resulterat i att specifika förbindelser 

måste antas (Söderberg 2006:157f). I jämförelse med Järrestad och Tissø uppvisar även 

kulthusen i Gudme och Lejre likheter i deras position längst hallarnas ena långsida (Jørgensen 

2011:83, Christensen 2007:49). Medans Uppåkras kulthus är beläget vid hallens ena kortsida 

(Larsson 2006:148). Kulthusens utformning skiljer sig även åt (se tabell 1). Gudmes kulthus 

är störst, och är unikt baserat på att kulthuset var en konstruerad mindre hallbyggnad på 200–

250 m² (Jørgensen 2011:83). I kontrast till Uppåkras kulthus som är minst med en storlek på 

80 m², finns det alltså markanta skillnader på kulthusens utformning och placering (Larsson 

2011:189).   
Gudme TissØ Lejre Uppåkra Järrestad 

Kulthusets storlek ca 10x20 ca 7x17 6x10 6x13,5 7x21 

Hallens storlek 10x47 12x48 8x48,5 ca 10x30 8,5-9x37 

Platsernas storlek 100 hektar 50 hektar 20 hektar 40 hektar 30 hektar 

Datering 200 fkr-1100 600–1100 600–1400 100 fkr-1000 600–1050 
    Tabell 1: Tabell över centralplatserna 

 

I Lejre anser Christensen (2007) att kulthuset uppfyllt köksfunktioner, med tanke på att ena 

sekvensen hade eldstad och daterades till 900-talet. Medens Jørgensen (1998b) argumenterar 

för byggnadens religiösa syfte och pekar på kulthusets likheter med Gudme och Tissø, och 

hänvisar till relationen mellan hallen och kulthuset. Ingen av dessa teorier behöver egentligen 

vara felaktiga. I hallens norra centrala del hittades en mindre husgrund som utseendemässigt 

påminner om de fyra överlappande byggnaderna. I jämförelse med hallens olika 

konstruktioner är denna byggnadens stratigrafiskt äldre. Eventuellt betyder detta att kulthuset 

existerade på samma plats som hallen restes på (Söderberg 2005:133). Hallarna i mina 

fallstudieområden var stora och hallen i Uppåkra är den enda vars storlek inte kunde 

bekräftas, men utgrävningar visar att den var mer än 30 meter lång (Larsson 2011:197). Under 

den andra byggnadsfasen från år 700–800 till 950–1000 var Järrestad hall ca 300 m² 

(Kalmring, Runer & Viberg 2017:14). I Gudme är den stora hallen 47m lång och 10m bred, 

och är med sin storlek uppemot 500 m² ett av det största huset i Danmark daterat till romerska 

järnåldern (Sundqvist 2011:64). Tissøs största hall är 600 m², och bestod av en stor sal 

(Söderberg 2005:143f). Lejres är 48,5 m lång och är vid sin bredaste punkt 11,5 m. Den 500 

m² stora hallen i Lejre har byggts om minst tre gånger (Christensen 2007:42–47). Här går det 

delvis att bekräfta att Danmarks hallar är storleksmässigt större är Skånes (se tabell 1), även 

om Uppåkras hall inte är helt rekonstruerats är Järrestad hall 300 m², medans Danmarks 

största hall i Tissø är 450 m². 
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Platsernas datering skiljer sig markant åt (se tabell 1), och Gudme och Uppåkra har tidigast 

datering till ca 100 f.Kr. medens både Lejre, Järrestad och Tissø daterades till ca 600 talet 

(Hårdh 2008:147, Kalmring, Runer & Vidberg 2017:14, Jørgensen 2011:77f, Jørgensen 

2008:77, Christensen 2008:123). Trotts att Gudme och Uppåkra uppvisa likheter i deras 

datering skiljer sig platserna markant åt. Medens Gudmes totala storlek är ca 100 hektar, 

består Uppåkra endast av 40 hektar. Stora skillnader syns även i kulthusen och hallarna, både 

storleksmässigt (se tabell 1) och det faktum att Gudmes kulthus är en hallbyggnad (Larsson & 

Söderberg 2013:238, Jørgensen 2011:77f, Sundqvist 2011:64). Platserna påvisar däremot 

likheter i typen av fyndmaterial och dels i förekommande aktiviteter (se tabell 2 & 3). 

Järrestad skiljer sig från Lejre och Tissö då Järrestads hallområde och kulthus inte existerade 

förrän vid 700 talet, men platsen dateras till 600 talet (Kalmring, Runer & Vidberg 2017:14). 

I platsernas omgivande landskap finns det både olikheter och likheter. Offer i vattendrag 

utöver brunnarna hittades på två av de fem centralplatserna (se tabell 2). Baserat på fynd 

verkar Gullåkramossen i Uppåkra användas som offermiljö. (Larsson 2011:196) I Tissø 

daterades majoriteten av offerfynden i sjön till vikingatiden, och fynden hade mer varierande 

karaktär än Uppåkras och bestod exempelvis av svärd, yxor, spjut, broscher och verktyg 

(Jørgensen 2008:77). Vapenoffringar och vapendeponeringar är ett intressant fenomen som 

kan kopplas till mytologiska historier. Människorna under järnåldern ansåg att dö i strid var 

den ultimata döden, genom att dö i strid kom man till Odens sa Valhalla. Strid var därför en 

viktig aspekt i människans liv. Delar av Odens sal var även konstruerad av vapen, vilket ger 

vapen en unik mytologisk betydelse. Möjligtvis var det därför vapen deponerades i vattendrag 

och vid kulthusen (Andersson 2012:80ff, Hedeager 2002:12f).  
Gudme Tissø Lejre Uppåkra Järrestad 

Djuroffer 
 

       x         x         x         x 

Människooffer 
 

       x 
 

        x 
 

Rituell matlagning och 
måltider 

 
       x         x         x         x 

Smide        x        x         x         x         x 

Övrigt hantverk 
  

        x 
  

Deponeringar i vattendrag 
 

       x 
 

        x 
 

Brunnar med offerkaraktär 
 

       x 
  

        x 

Deponeringar        x        x        x         x         x 

Dryckes ceremonier 
  

       x         x         x 

Tillverkning av guldgubbar 
   

        x         x 
            Tabell 2: Tabell över förekommande rituella handlingar på centralplatserna 

 

TissØ provinsen är definitionen av ett rituellt landskap, och troligen är bara delar av detta 

rituallandskap avslöjat. Spridda fynd indikerar att fler platser av rituell karaktär. Platser i 

Tissø vittnar även om att landskapet har strukturerats, där olikheter i deras karaktär verifierar 

på olika rituella funktioner: offer till gudar, årstider och ritualer etc. Det finns rituella aspekter 

kopplade till de flesta karakteristiska platserna i landskapet. Tissøs struktur uttrycker 

Vikingarnas kosmologisk syn på omgivningen, samt ger intryck av komplexiteten i ett 

"mentalt" och rituellt landskap (Jørgensen 2013b:79f). Fyndmaterial påvisar att människorna i 

Tissø tillhörde eliten under platsens mest funktionella period. Byggnadernas arrangemang 

visar att de inte användes som permanent residens. Det huvudsakliga residenset måste därför 

vara placerad någon annanstans. Möjligtvis bör även komplexets ägandeskap betänkas. 

Eventuellt var komplexet primärt kungligt och en del av ett mobilt monarkisystem, och inte av 
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bostadskaraktär. Teorin stärks av det faktum att inga gravar funnits i samband med platsen. 

Om abstinensen av gravar är sann, stärker det teorin att Tissø primärt inte varit en bostad, då 

en plats med Tissøs karaktär bör haft gravar rika på gravfynd i anknytning till 

huvudkomplexet (Jørgensen 2008:82). Till skillnad från Tissø är Uppåkra en plats med lång 

kontinuitet (se tabell 1), och offerfynden visar att platsen verkar ha varit av rituell betydelse 

under en längre tid än Tissø (Söderberg 2006:154).  

             Brunnarna i Järrestad är ett ovanligt fenomen och tolkningen av denna rituella miljö är 

att depån av skärvsten är relaterad till brunnarna, och att de deponerande djurbenen troligen 

härstammar från djuroffer som utfördes vid palissadområdet. Benmaterialet i brunnarna 

omfattades nästan uteslutande av större ben där kranier var den främsta kategorin, vilket kan 

tolkas som att ordinärt matavfall inte deponerades i brunnarna. Skärvstenen kan även kopplas 

till offerritualer, då de nyttjades i tillagning av offermåltider vilket förklarar varför inget annat 

fyndmaterial hittades i skärvstenslagret, då stenarna möjligtvis deponerades vid brunnarna 

efter användning (Söderberg 2001:74). Även i Tissø hittades brunnar som innehöll djurben 

med kopplingar till offer och rituella måltider. Utöver brunnen hittades två andra 

deponeringar med kopplingar till rituella måltider (Jørgensen 2013b:79f). Den massiva mängd 

skärvsten som hittades i Lejre kopplas till både förekomsten av större offerritualer och 

matlagning till ceremoniella fester, och benmaterialet i skrävstenshögen kan vara lämningar 

från djuroffer (Christensen 2008:121–124). Även i Uppåkra hittades benmaterial med 

kopplingar till rituella måltider i samband med vapenkoncentrationerna, inklusive mänskliga 

kvarlevor (Larsson 2011:195). Benmaterial påträffades även i området med skärvsten utanför 

kulthuset (Larsson 2011:195).  

I Uppåkra är möjligtvis det mest spektakulära fyndet i kulthuset glasskålen, vilket 

indikerar på förekomsten av rituella ceremonier i kulthuset (Stjernquist 2004a:103, Stjernquist 

2004b:141). Glasfragment från dricksglas har hittats i Uppåkra, Järrestad och Lejre, och 

kopplas till rituellt drickande och måltider (Larsson 2011: 197, Söderberg 2003b:286f, 

Christensen 2007:67). Då glas inte kunde utvinnas i Skandinavien transporteras antingen 

råmaterialet eller redan tillverkade föremål hit. Förekomsten av glasföremål eller 

glasfragment påvisar inte endast glastillverkning, utan även förekomsten av centralplatsernas 

långväga handelskontakter (Stjernquist 2004a:103, Stjernquist 2004b:141). Pärlor är även 

glasföremål med rituell koppling, som tillverkades av importerat råmaterial på centralplatser 

(se tabell 3) (Ljungkvist 2008:190). I Uppåkra hittades endast ett fåtal pärlor i kulthuset 

(Larsson 2011:189–192), medans i Järrestad hittade över 300 pärlor i enbart en grav 

(Söderberg 2003b: 286f). Precis som i Uppåkra hittades även pärlor i Järrestads kulthus, men 

dessa hittades till skillnad från Uppåkra i stolphålen till kulthuset (Söderberg 2006:159f). I 

Järrestad påträffades även fem pärlor ifrån ett offerfynd i hallens andra fas (Söderberg 

2001:7). Även i Tissø hittades pärlor i ett sammanhang av offerkaraktär, fyndet påträffades 

bortom godsen i en deponering, och i jämförelse med övriga platser innehöll deponeringen 

flertalet övriga fynd (Jørgensen 2013a:133). Pärlorna i Gudme hittades däremot inte i något 

speciellt rituellt sammanhang (Jørgensen 2011:82).  

Kunskap kring hanteringen av smält glas var mest troligen inte en förmåga som de 

skandinaviska hantverkana besatt. Glasföremål betraktas därför vara prestigeföremål, och 

hittas ofta på bosättningar av stor betydelse (se tabell 3). Glas har varit en lyxig importvara 

som främst förekom i järnålderns elitmiljöer. De importerades från romarriket, och har hittats 

i olika fynd kontraster under järnåldern (Andersson 2010:21ff). Det enda glasföremål som 

producerades i Skandinavien var glaspärlor. Råmaterialet importerades i större glasbitar för 



34 
 

att sedan smältas ner och tillverkas till pärlor. Dessa var material som var högt värderat av det 

skandinaviska folket. (Ljungkvist 2008:190).   
Gudme Tissø Lejre Uppåkra Järrestad 

Pärlor        x        x 
 

       x        x 

Glasföremål        x        x        x        x        x 

Guldgubbar        x 
  

       x 
 

Brakteater        x 
  

       x 
 

Statyetter/figuriner 
   

       x 
 

Broscher 
  

       x 
  

Fibulor 
   

       x        x 

Smidesverktyg        x        x        x 
 

       x 

Skärvsten 
  

       x        x        x 

Benmaterial 
 

       x        x        x        x 

Vapen        x        x        x        x        x 

                        Tabell 3: Tabell över fynd med kopplingar till kult 

                          
Gudme Tissø Lejre Uppåkra Järrestad 

Guldsmide        x 
  

       x         x 

Bronsgjutning        x        x         x 
 

        x 

Järnsmide 
 

       x 
  

        x 

Silversmide        x 
    

Vapentillverkning 
  

        x 
  

Glashantering 
     

Smycken 
  

        x 
  

                       Tabell 4: Tabell över förekomsten av olika typer hantverk 

 

Alla platserna visar tecken på förekomst av olika typer metallhantering och 

hantverksproduktion (se tabell 4). Olika sorters metaller hanterades på centralplatserna, och i 

Lejre, Uppåkra, Järrestad, och Tissø hittades spår av tillverkning av smycken, vapen, textiler, 

guldgubbar och benarbete (Larsson 2011:193 Söderberg 2001:56 Jørgensen 2008:83 

Christensen 2007:59–67). Alla typer hantverk tillverkades inte på alla platserna, benarbete 

och textiler tillverkades exempelvis endast i Lejre (Christensen 2007:59–67). Medans 

guldgubbar endast tillverkats i Järrestad och Uppåkra (Larsson 2011:193 Söderberg 2001:56). 

Metallhantering som förekom på platserna inkluderade guldsmide, bronsgjutning, järnsmide 

och silversmide. Olika typer av ädelmetallerna tillverkades på de olika platserna, förutom 

silversmide som endast förekommit i Gudme (Larsson 2011:193 Söderberg 2001:56 

Jørgensen 2008:83 Christensen 2007:59–67 Sundqvist 2011:63). Detta visar inte enbart att ett 

brett utbud smide symboliserar Skandinaviens centralplatser, utan smide med sin rituella och 

magiska karaktär var en aktivitet som tyder på förekomsten av kulthus (Kaliff 2006: 134–

136).  

Smycken är även en föremålskategori med betraktad rituell karaktär, som påträffades i 

olika miljöer på centralplatserna (Helgesson 2002: 27) och är en gemensam faktor för alla 

centralplatserna (se tabell 3). I Uppåkra hittades en stor mängd smycken, och ett hängsmycke 

påträffades i kulthuset (Hårdh 2008: 146, Larsson 2011:193). Medans i Järrestad hittades ett 

hängsmycke i en grav, och i Gudme hittades en avsevärd mängd smycken som delvis 

påträffades i deponeringar av offerkaraktär (Hedeager 2002: 3 Jørgensen 2011:84 Söderberg 

2003b: 286f). En mängd hedniska amuletter och smycken med mytologiska motiv påträffades 
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vid hallen, kulthuset och sjön i Tissø (Jørgensen 2010:279 Jørgensen 2013a:133). I Lejre 

hittades både importerade och lokaltillverkade smycken (Christensen 2007:67). Smycken 

påträffats på alla centralplatserna, men hittats i olika miljöer och inte enbart i rituella 

sammanhang. Smycken kan alltså vara en indikation på förekomsten av kulthus, men också på 

centralplatser. En annan typ av fynd med kopplingar till smycken är brakteater, vilka beskrivs 

som gyllene hängsmycken som representerar en illustrerad värld med ett brett urval bilder 

med flera olika parallella motiv. Endast brakteaternas ena sida är stämplad med en bild, och 

deras förebild är romerska mynt och medaljonger (Stenberg 1951:66f). Brakteater har hittats i 

både Uppåkra och Gudme. I Uppåkra hittades de i en nedbränd byggnad tillsammans med 

fragment av glaskärl och guldobjekt, och i Gudme påträffades brakteater i kultiska 

sammanhang (Larsson 2011: 197 Sundqvist 2011:64).  

Guldgubbar är en fyndkategori som påträffats i hela Skandinavien och dateras till ca 550–

800 e. Kr. I Skandinavien har det hittats mellan 3000–3500 guldgubbar. Problematiskt med 

guldgubbar är att de påträffats i miljöer med väldigt skiftade karaktär. De har påträffats i både 

kyrkor, sanddyner, boplatser och i byggnader av skiftande karaktär (Ratke & Simek 

2006:185). Guldgubbarna påträffas ofta på centrala platser med stor ekonomisk, politisk och 

religiös mening och hittas ofta i sammanhang med andra föremål som klassificeras som 

prestigeföremål. Därför är det inte omöjligt att guldgubbar tillhört högt rankade individer i 

samhället (Victorin 2013:2). Guldgubbar har påträffats i både Uppåkra och Gudme, och 

patriser till dess i Järrestad och Uppåkra. Den största antalet hittades i Uppåkra där 111 

guldgubbar hittades och mer än 50 patriser (Larsson 2011: 193 Thrane 1998:249 Söderberg 

2001:56). 
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5. Diskussion 
 

I tolkning av den fornnordiska religionen är en förståelse för det antropologiska synsättet att 

kulturer inte är beständiga eller begränsad nödvändigt. All kultur har flera olika element med 

varierande bakgrund och historia, vilket är resultatet av främmande komponenter som gradvis 

konstant infogas i regionala kulturer. Komponenterna består av nya val och tolkningar av 

utomstående kulturer (Andrén 2006:38). Vår kunskap om den kosmologiska och mytologiska 

föreställningen från vikingatiden baseras främst på skriftliga källor. Informationen från dessa 

isländska sagor och Eddan skapar inte en pålitlig bild av religionens identitet och aktiviteter. 

En trovärdig redogörelse för samspelet mellan befolkningen, den förkristna kulten och den 

underliggande organisatoriska struktur kräver en analys som inte omfattar endast de 

kvarstående skrifterna, men som inkluderar det omfattande tillgängliga arkeologiska 

källmaterialet (Jørgensen 2012:129).  

Den gemensamma offerritualen var troligen vanligast i den skandinaviska kulten. Den 

involverade blot och ceremoniella måltider som människor delade med gudarna i kollektiva 

fester. Här förkom offer av stora djur, ritual måltider, libations i form av rituell öldrickning 

och offringar av vätskor eller öl till gudarna (Jørgensen 2012:131). Handlingars utförande är 

skapt utifrån betydelse och de sammanhang och varianter på betydelserna som speglas i 

handlingen. Mening uppstår i handlande, men i en varierad form. Relationen mellan händelser 

definieras av gärningar och utförande, och inte av själva händelserna (Berggren 2010:110). 

Handlingsteoretiska perspektiv menar att rituell praktik inte är en handlingskategori utan 

ett agerande. Handlingar kategoriseras då inte som rituell utan som ritualiserad, då 

kategoriseringen avgör de handlingar med rituell karaktär. Ritualiseringsstrategier kan 

ritualisera alla typer av handlingar, oavsett om handlingarna har en sakral eller profan 

kategorisering. I sammanband med arkeologiskt material genererar detta både potential och 

begränsningar, och inverkar på eventuella tolkningar och frågor (Berggren 2010:130). 

Berggrens teori är relevant då verken föremål eller handlingars rituella karaktär kan bekräftas, 

och t.ex. deponeringen av verktyg i Järrestads kulthus inte behöver haft ett rituellt syfte. 

Ritualiseringsstrategier kan urskiljas i arkeologiskt källmaterial i den fysiska omgivningen, 

där en väsentlig roll är handlingar och objekts rumslighet. Strategier kan alltså eventuellt visas 

i arkeologiskt material. Enligt detta synsätt kan ritualisering betraktas som en allomfattande 

tänkbarhet där en ritualisering för alla handlingar blir möjlig. Samtidigt bör det tas i åtanke att 

handlingar inte ritualiseras i alla samhällen, och ritualisering bör inte betraktas som en 

självklarhet (Berggren 2010:130).  

Landskapets topografi, tillsammans med bosättningar, fält för jordbearbetning, 

begravningsplatser representerar inte enbart en fysisk miljö utan en social konstruktion. Vi 

kan inte skilja den mentala erfarenheten från den fysiska omgivningen eller vice versa. Den 

vardagliga levande världen är meningsfull för dem som bor i den, de olika stationerna och 

domänerna har alla tvetydiga meningar som bidrar till att skapa en ram för våra sociala 

interaktioner. Arkeologiskt material anses antingen ha en profan eller sakral betydelse, och 

separeras efter avvikelser i det ordinära boplatsmaterialet (Berggren 2010:116). Berggrens 

tanke är relevant då materialet i vattendragen anses haft en sakral betydelse, och deponeringar 

i vattendrag inte är vanligt förekommande och anses därför ha en speciell mening bakom 

deponeringen. Teoretiskt sett bör deponeringarna i vattendragen haft en unik betydelse, men i 

praktiken behöver detta inte alls stämma, vilket är en viktig tanke i alla studier rörande fynd 

med betraktad offerkaraktär.  



37 
 

De platser som jag inkluderat i studien visar tydliga spår av handel i det fyndmaterial som 

hittats, vilket även reflekteras i platsernas geografiska placering. Både Järrestad, Gudme, 

Lejre och Tissø var placerade nära vattenleder som gynnade förekomsten av handel. Uppåkra 

däremot var placerad 7 km från havet, och förekomsten av handel bör inte varit lika 

förekommande som på resterande platser (Hårdh 2008:147). Under yngre järnåldern hade 

Skandinavien goda kontakter med Europa, och både politiska allianser, giftermål, handel och 

kontakt i krigiska sammanhang förekom. Sammankomsten av två kulturer kan generera i 

grundandet av materiella och ideologiska hybrider. Likheter i mytologin och materiell kultur 

påvisar dessa kontakter. De materiella likheterna behöver däremot inte motsvara en 

gemensam bakomliggande ideologi. Vilket är en viktig genomgående grundtanke i 

arkeologisk forskning kring betydelsen av materiella föremål (Jönsson, Domeij & Nordström 

2006:27). Inte enbart centralplatsernas fyndmaterial påvisar förekomsten av kulthus (se tabell 

3), utan hallarna visar även spår efter rituell och religiösa aktiviteter. Deras existens, 

utformning och placering är kritisk i tolkningen av förekomsten av kulthus (Söderberg 

2005:21). Detta visar hur människan strukturerar sig i förhållande till omgivningen i specifika 

rum eller miljöer, och att detta utgör skillnader mellan rituellt och övrigt socialt beteende. De 

fysiska handlingarna i ritualerna är alltså vad som utgör skillnader och kontraster i företeelser, 

och spelar en avgörande faktor i viktiga handlingar (Berggren 2010:119). Ritualer anses vara 

externa och består av förutbestämda handlingar med separata karaktäristiska betydelser och 

historier (Berggren 2010:122). Att spåra och bekräfta föremål och handlingars rituella 

betydelse i forntiden är därmed svårt, då handlingar inte helt kan rekonstrueras eller bekräftas 

(Berggren 2010:116).  

Exempel på föremål med rituell karaktär är guldgubbar och brakteater (se tabell 3). I 

Skandinavien är ungefär tusen brakteater och imitationer av romerska guldmedaljonger kända. 

Brakteater förekommer i både guld och silver, och teorier menar att brakteater varit relativt 

vanliga under den skandinaviska vikingatiden. Detta baseras på föremålens förhållandevis 

stora förekomsten i skatter (Stenberg 1951:66f). Vanligtvis anses brakteaters varit 

skyddsamuletter, men de anses även vara politiska gåvor och ett tecken på skandinavisk 

identitet utanför Skandinavien (Andrén 2014:142f). Brakteaters uppfyllde olika meningar för 

ägaren, inte endast religiösa utan även sociala. Då brakteaterna kunde representera status, 

ålder och kön. Då en regional variation av favoriserade motiv existerar, samt tidsmässiga 

olikheter i användningsperioden, kan vi föreställa oss att brakteaternas betydelse ändras över 

tid (Wicker 2015:38). Men en koppling till den skandinaviska eliten är trolig (Jørgensen 

1998a:238). Guldgubbars funktion har diskuterats utifrån variationen av deras olika motiv, 

men ingen slutsats har dragits. Jørgensen menar att det inte finns någon tvekan i 

guldgubbarnas relation med mytologi, problemen börjar däremot vid identifikationen av de 

mytologiska bilderna (Jørgensen 1998a:226). 

Förekomsten av vad som kan tolkas som olika typer av offerhandlingar hittades på alla 

fem lokalisationer (se tabell 2). Vi kan betrakta människors förhållande till stationer och 

domäner som en förlängning av den befintliga världen. Men människor kan spela rollen som 

aktiva agenter som kan omorganisera inställningen av vardagliga banor genom avsiktliga 

handlingar.  Dessa handlingar kan i sin tur förändra betydelsen av centralplatser och därmed 

också påverka människans interaktion. Varje avsiktlig handling som leder till omvandling kan 

å andra sidan lägga grunden för nya strukturer. I sydskandinavien har arkeologiska 

undersökningar påvisat förekomsten av omfattande och varaktiga gårdskomplex, där 

handlingar av ideologiskt, ekonomisk och militär karaktär kan kopplas. Förekomsten av 

generella organisationsformer är empiriskt sett svårt att bevisa med arkeologisk metodik, och 
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godsens uppbyggnad är konstant ifrågasatt. Materiella lämningar på ansedda centralplatser 

avspeglar ett hierarkiskt uppbyggt järnålderssamhälle, med komplexa sociala organisationer. 

Bilden av den skandinaviska yngre järnåldern har präglats av historiska föreställningar 

etablerade av 1800-talets historiker och arkeologer. Bilden av Skandinavien med en homogen 

religion och kultur framställdes. En större mängd källmaterial och nya synsätt på starka 

kopplingar mellan gravar och ritualer har ifrågasatt de tidigare perspektiven. Ifall dödsritualer 

reflekterar religiösa föreställningar, blir det påtagligt att mer lokala skillnader i idéer och 

praktiken existerade i den förkristna religionen. Dessa olikheter menar att en enhetlig religion 

inte förekom i det yngre järnålderssamhället, utan religionen utgjordes av föränderliga 

sedvanor. Skillnaderna i centralplatserna kan tolkas efter likheter och skillnader i regionala 

och lokala rituella föreställningar. Möjligtvis är det inget sammanträffande att hallarna på 

centralplatserna är stora i storleken (se tabell 1). Stora hallar bör representera en större makt, 

vilket var vad järnålderns centralplatser representerade. Många forskare argumenterar idag för 

att hallen kan tolkas som en representativ byggnad för eliten i den sena skandinaviska 

järnålders socialiteten. Hallens exteriör kunde exempelvis betraktas som uttryck för regenters 

ideologi. Hallen konstruerades ibland på artificiellt tillverkade terrasser eller i topografiska 

positioner som uttrycker adel och kraft, och placerades således i förhöjda landskap och blev 

synligt från de allmänna vägarna. Troligen var inredningen i dessa hallbyggnader lika 

imponerande som deras exteriör. Hallbyggnaderna påvisar likheter i deras exteriör med stora 

rum och höga tak. Flertalet aktiviteter ägde rum relaterade till ekonomi, krig och rättsliga 

aspekter. Deras karaktär kan därför beskrivas som multifunktionella. Materiella fynd i några 

av dem, till exempel guldbrakteaters, guldgubbar och ceremoniella glas, indikerar att kultakter 

och ritualer utfördes. Några ceremoniella aktiviteter i hallen uppvisade förmodligen även på 

ideologiska implikationer. Hallarna var organiserade enligt en antagen mytisk modell. På så 

sätt att de betraktades som gränssnitt eller tröskelvärden till den andra världen, dvs 

mötesplatser för människor och gudomliga varelser. Ägare och användare av sådana platser 

hade en enorm kraft då dem ägde en helig plats med relation till gudarna. Hallarnas specifika 

karaktär var kanske nödvändigt för att skapa en önskvärd värdighet och kraft. I kungliga 

miljöer spelade de också en viktig roll vid rituella invigningar av nya ägare, i sammanband 

med skapandet av en symbolisk kontinuitet (Sundqvist 2014:112). Varje centralplats uppvisar 

unika aspekter, från Gudmes stora mängd guldfynd till det ovanligt välbevarade kulthuset i 

Uppåkra. Till Tissøs stora variation i fyndmaterialet (se tabell 3) och platsens likheter med 

Järrestad. Tissø och Lejre påvisar även likheter i dels att de varit möjliga kungsgårdar, men 

även likheter i dateringar, kontinuitet och delvis i platsernas struktur gällande hallarna, 

kultplatser, omgivande bebyggelse och en större mängd fyndmaterial inkluderande 

specialiserat hantverk. Varierande faktorer antyder att Lejre och Tissø hade en hög men 

varierande status. Jørgensen (2008) teorier menar att Tissø komplexet fungerat som ett 

kungligt residens för ett mobilt kungadöme, där den primära hemvisten var Lejre. Detta stärks 

av bebyggelsen i Tissø periodvis inte påvisar en varaktig bosättning, samt inga funna gravar 

från denna perioden. Även om denna teori stämmer var Tissø det väsentligaste och mest 

välbesökta av de båda platserna. Det genomgripande och varierande fyndmaterialet illustrerar 

en större variation av kult och offerhandlingar, rättskipning och marknad i Tissø. Tissøs 

geografiska läge är även mer kommunikativt gynnsamt för en mötesplats. I Järrestad kan 

likande funktioner påvisas men i mindre utsträckning. Möjligtvis var Järrestad ett mer lokalt 

maktcentrum som kontrollerades av eliten, men som sällan eller ej besöktes av dem. Detta blir 

intressant i sammanband med att Tissø och Järrestad påvisade likheter. Möjligtvis uppvisar 

platserna stora likheter ifall Tissøs elit konstruerade och kontrollerade Järrestad. Tissø 
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centralplats skapades på 600 talet och Järrestads hallområde och närliggande byggnader inte 

förrän 700–800 talet. Möjligtvis användes Tissøs struktur som modell för konstruktionen av  

Järrestads hallområden. 

 

 

 

Uppåkra är den enda centralplatsen vars placering skiljer sig. Uppåkra var lokaliserad 7 km 

från havet. Anledningen bakom detta tros bero på platsen långa kontinuitet (se tabell 1), och 

att handel inte var den primära aktiviteten vid platsens grundande runt år 200. Samtidigt 

grundades även Gudme vid år 200, vilket är placerad nära vattenleder. Möjligtvis kan detta 

vara orsakat av skillnader i samhällsutvecklingen mellan Danmark och Skåne. Hedeagers 

(2002) teori bör inte undvikas vid tolkningar av kultplatser som Gudme. Hedeagers teoretiska 

ram för tolkningen av Gudme bygger på väletablerade teorier som utvecklats i studien av 

komparativ religion. Om Gudme var en helig plats, kan det vara konstruerat för att 

representera världens centrum och en kosmisk moralisk ordning med gudarna i åtanke. 

Gudmes hela struktur och stora hallbyggnader liknar beskrivningen av Asgård och 

Gladsheims, och enligt Snorre "den bästa och största byggnaden i världen". Gladsheim kunde 

varit utgångspunkten hos dem som konstruerade Gudmes centrala hall. Med sina 500 m² är 

det den största kända byggnaden från Danmark daterad före vikingatiden (se tabell 1). Hallens 

konstruktion uppnår ett mått av tekniska kunskaper utan föregångare i lokal tradition. 

Tillsammans med de mindre byggnaderna representerar hallen komplexa och extrema 

skickliga konstruktion och hantverkskunskaper, vilket även motsvarar den mytologiska 

byggnaden Gladsheim. En annan intressant faktor är medan utgrävningarna av Gudme visar 

att den stora hallen och verkstadsområdet var belägna i den centrala respektive södra delen av 

bosättningen, så var bostaden för krigarna belägna norr om området. Enligt myterna bodde 

Odins krigare i Valhalla, belägen i delen av Asgård som ligger nära Gladsheim. Även om det 

är mycket spekulativt, kan Valhalla vara belägen i norr, där enligt nordisk mytologi Hel 

ligger, de dödas rike (Hedeager 2002:12ff).  Hedeager (2002) menar vidare att den centrala 

delen av Gudme var avsiktligt arrangerad i enlighet med en mytologisk modell. Hallen, 

hantverkstäderna och sjön organiserades på ett sätt som liknade Asgård, det mytiska hemmet 

till asagudarna, som beskrivs i 1300-talets skriftliga norska källor. Gudmes stora hall, 

representerar en motsvarighet till Gladsheim, Odens mytiska hem. Den mindre hallbyggnaden 

i Gudme, placerad söder om den stora hallen, anses vara Vingolf. Gudmes verkstadsområde 

ligger bredvid hallarna, en liknande struktur finns också på Asgård, där smeden ligger 

ansluten till Gladsheim. Sjön i Gudmes västra del och de källorna som ansluter till Gudbjerg 

Figur 8. Järrestad kulthus, hall och 

palissad (Söderberg 2006) 

Figur 9. Tissø kulthus, hall och palissad 

(Söderberg 2006) 



40 
 

med Galbjerg, relateras till Urds och Mimers mytiska brunnar. Floden Tange Å, belägen nära 

den heliga kullen av Albjerg, och som flyter nära Møllegårdsmarkens kyrkogård, relateras till 

de mytiska floderna som separerar Asgård från dödsriket Hel (Sundqvist 2011:64f). 

Gudmes stora mängd guldfynd kan möjligtvis stärka platsens definition som en 

centralplats, och påvisa en något längre kontinuitet av handel i form av betalning av guld. 

Även om imponerande fyndmaterial påträffats både i Skåne och Danmark, står Danmarks 

centralplatser ut. Inte enbart är platserna storleksmässigt större och har större hallar (se tabell 

1), utan platserna har även mer unika företeelser som Järrestad och Uppåkra inte uppvisar. 

Gudme har sin omfattande mängd guldföremål samt det största kulthuset, Lejre beskrivs som 

ett rituellt centrum i förkristna skrifter och uppvisar styrkande bevis på detta, och Tissø har 

den största kända hallbyggnaden samt en bred variation fyndmaterial. Skånes centralplatser är 

betydlig mindre, och Järrestad är minst på ca 30 hektar i jämförelse med Gudmes 100 hektar. 

Danmarks platser påvisar även större betydelse, och teorier menar att dessa varit hemvister för 

kungligheter, vilket frånvaron av gravar stärker i framförallt Tissø, och de förkristna skrifter 

från Lejre. Teoretiskt sett bör hemvister till kungligheter varit imponerande i storleken och i 

de aktiviteter som förekom där inkluderande handel, kulthandlingar och produktion. Både 

platsernas och hallarnas storlek påvisar detta, de ligger dessutom i anslutning till vattendrag 

viket främjat handeln.  

Fyndmaterialet på platserna påvisar förekomsten av kulthandlingar (se tabell 3) i form av 

tre centrala riter; gåvooffret, försoningsoffer och det gemensamma offret. Enligt fyndmaterial 

utfördes rituella måltider i Lejre, Uppåkra, Tissø och Järrestad. Spår som hittats här är 

benmaterial, bägare och skärvsten. Detta fyndmaterialet påvisar även förekomsten av 

gemensamma offer. I Uppåkra och Tissø hittades mänskligt benmaterial i offermiljöer vilket 

kan bevisa förekomsten av försoningsoffret. Gåvooffret förekom enligt skriftliga källor i 

Lejre, där det vart nionde år offrades både människor och djur i sammanband med stora fester. 

Benmaterial stödjer även teorin att djuroffer förekommit, men inga spår efter mänskliga offer 

har bekräftats.  

Kulthandlingar i form av rituella deponeringar påträffades på alla platserna, innehållet i 

deponeringarna och deponeringsmiljön skiljer sig däremot åt (se tabell 2 & 3). Smycken, 

vapen och benmaterial verkar vara de primära fyndkategorierna i deponeringar. Dock är 

deponeringarnas förmodade rituella karaktär inte säkerställd, utan består endast av 

spekulationer och teorier. De olika deponeringsmiljöerna, föremålen och fyndsammanhanget 

kan däremot skapa intressanta debatter och frågor baserade på mytologiska och rituella 

företeelser, grundade av informationen i de förkristna skrifterna. Deponeringar av rituell 

karaktär är ett fynd som stärker en plats kopplingar till kult. Deponeringar har hittats på alla 

platserna, men i Uppåkra, Järrestad, Gudme och Tissø har rituella deponeringar hittats i 

kulthusens närområde. Deponeringarna har innehållit allt från deformerade vapen till 

exklusiva smycken. Tillsammans med kulthusens relation till hallen är rituella deponeringar i 

dess närhet en indikator på en byggnadsfunktion som kulthus. Handlingsteori bör även 

begrundas i detta sammanhang, då vi endast ser spår av vissa företeelser och att det bör finnas 

skillnader i praktiken mellan nutid och dåtid. Men om vi kan tro på dagens teorier kring 

föremålens rituella betydelse, hade kulten en stor betydelse på alla centralplatserna, och det 

förekom variationer i offerkulten i både Danmarks och Skånes centralplatserna. Idag har vi 

ökade möjligheter till arkeologisk identifiering av de förkristna riterna med hjälp av skriftliga 

källor. Mot bakgrund av nya arkeologiska utredningar som relaterar stormannens bostäder till 

religiösa aktiviteter är det möjligt att bygga en tolkande modell som ger en mer specifikt 

inblick av elitens funktion och organisationen av den förkristna kulten. En sådan förklaring 
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utgår ifrån att magnatens bostäder och hela boplatsen tillhörde den absoluta eliten. Med detta 

menas inte att eliten ensam utövade kulten, snarare att primära arkeologiska källor i form av 

rituella objekt, kultbyggnader och offer komplex huvudsakligen förknippas med magnatens 

bostad. Dessa stora komplex fungerar mycket sannolikt som stora regionala kultcentra till 

vilka resterande befolkningen besökte under vissa perioder. Arkeologiska undersökningar på 

sådana platser resulterar i insikter kring riter och aktiviteter som utfördes i samband med de 

stora religiösa festerna under Skandinaviens järnålder. 

Förutom offerdeponeringar påvisar närvaron av metallhantering och föremålsproduktion 

på förekomsten av kulthus på centralplatser (se tabell 4). Detta bör främst bero på 

befintligheten av centralplatsernas handel och produktion relaterat till detta. 

Metallhanteringens rituella betydelse påvisas i exempelvis Järrestads kulthus där flera 

metallhanterings verktyg påträffades. Detta stärker metallhanteringens rituella karaktär, och 

att förekomsten av omfattande metallhantering inte endast indikerar centralplatser utan på 

religiösa centrum. På centralplatserna tillverkades och hanterades olika typer av exotiska 

råmaterial (se tabell 4) och fynd som transporterats till Skandinavien. Förekomsten av 

smycken, broscher och glasföremål med utländsk härkomst påvisar detta. Även om det finns 

skillnader i fyndmaterialet från kulthandlingar, finns det även stora likheter (se tabell 3). 

Smycken och benmaterial hittades i olika offermiljöer på alla platserna, vilket indikerar på 

både enhetliga och homogena handlingar och föreställningar. Det bör även tas i åtanke att allt 

kultmaterial möjligtvis inte hittats, vilken kan resultera i både större likheter och olikheter i 

förekommande kulthandlingar. Bakom utvalda offermiljöer och material bör funnits en 

grundtanke, vilket möjligtvis var syfte eller vilken gud som tillbads. Med sitt namn kopplas 

Tissø till guden Tyr, skrifter kopplar Lejre till Oden och Gudme kan översättas till ”gudarnas 

hem”. Möjligtvis kan dessa aspekter säga något om vilka gudar som tillbads på de olika 

centralplatserna, vilket kan påvisas i olikheter i offermaterialet. Intressant är även att endast 

danska centralplatserna har dess kopplingar till gudarna, vilket även kan spegla skillnader 

mellan danska och skånska centralplatserna. För ett samhälle där religiösa föreställningar 

starkt präglade handlingar, kan liknande kopplingar till gudarna stärka tankarna om 

centralplatsernas religiösa betydelse. I det nordiska samhället före år 800 existerar inga 

skriftliga exempel på specifika platser av religiös eller politisk makt, såsom städer eller 

kungliga palats. Arkeologiska källor utgör den enda grunden för att analysera begreppet 

"maktcentra "i det här området. Den gammalnorska litteraturen belyser endast väsentliga delar 

av dessa maktcentra i Skandinavien. Exempelvis beskriver dem hallens stora betydelse i det 

ideologiska universum som representeras i texterna. Konstruktionen, placering och 

uppbyggnaden visar att kulthus integrerades i byggnadsstrukturen av centralplatserna redan i 

det tredje århundradet. Speciella slutna områden kring förmodade kultbyggnader i samband 

med centrala hallbyggnader har identifierats vid skandinaviska magnaters bostäder. 

Exempelvis påvisas detta i Järrestad och Tissø. På andra centralplatser har byggnader med 

existerande närliggande mindre byggnader noterats, dessa med flera ombyggnadsfaser och i 

direkt anslutning till den prestigefyllda hallen. Utöver fyndmaterialet indikerar dessa 

företeelserna på förekomsten av kulthus.  Likheterna mellan placeringen av hallarna och 

kulthusen på centralplatserna bör inte vara en tillfällighet, Järrestad och Tissøs oerhörda 

likheter i palissaden och kulthusets placering (Fig. 8 & 9), samt kulthusets position i Gudme 

och Lejre (Fig. 4 & 6) är för markanta för att vara en tillfällighet. Även här påvisar Uppåkra 

olikheter, då kulthuset var placerat vid hallens kortsida. Möjligtvis beror även detta på 

platsens kontinuitet och det faktum Uppåkra är skånskt, då danska Gudme med samma 

datering påvisar större likheter med Lejre. Kulthusens placering i relation med hallen är alltså 



42 
 

en kritisk faktor i tolkningar av kulthus. Utöver detta påvisar en bred variation i rituellt 

fyndmaterial, deponeringar, hantverk och fynd med annan härkomst på förekomsten av 

kulthus och centralplatser  

I järnålderns kulthus hittas både fynd och rester av olika hantverk. Dels hittas fynd som 

tillverkats lokalt men även föremål av annan geografisk härkomst. Spår av hantverk hittas 

dock inte endast i kulthusen, utan hallarna brukar generellt sett innehålla en större mängd 

hantverk. Generellt sett finns det ett par olika fyndkategorier som främst hittas i kulthus, och 

som är en indikation på kulthus, ritualer och kult (se tabell 3). Järnålderns centralplatser visar 

ofta starka spår efter produktion av hantverk av olika slag. Produktion av metaller, ull, glas, 

trä och lera är hantverk som tillverkats på järnålderns centralplatser. Vissa platser var 

specialiserad på en typ av hantverk, och spår av alla hantverkstyper hittas inte på alla platser 

(se tabell 4). Vissa typer av föremål tillverkades på ett flertal platser medans andra var 

specifika för olika geografiska platser. Både massproduktion och tillverkning av prestigevaror 

utfördes, och det lokala källmaterialet avgjorde oftast vilka föremål som tillverkats på 

specifika platser. Föremål av speciellt värde som tillverkades bestod av källmaterial av olika 

typer av metaller och ädelstenar (Helgesson 2002: 22ff). En annan fyndkategori som tyder på 

tillverkning av hantverk är spår av restprodukter och defekta föremål, vilket innebär avfall 

eller rester av produktion. Exempel på dessa fynd är gjutformar, glasavfall, benavfall, 

smältdroppar, olika typer av metallstycken, gjuttappar och bärnstensavfall (Helgesson 2002: 

22ff). Bostads aktiviteter som ofta kopplas samman med förekomsten av kulthus är smide. 

Detta förkom ofta i stormannamiljöer (Kaliff 2006: 134–136). Omvandling av föremål och 

materia har en stark koppling till ritualer (Andrén 2006b: 87). Smedens förmåga att 

kontrollera elden och dess förmåga att tillverka och forma metall var högt värderad. Smeden 

ansågs därför kontrollera övernaturliga krafter som den vanliga människan inte besatt 

(Gansum 2006:141). 

Kunskapen kring järnåldern och vikingatidens hantverk har ökat signifikant sedan 1970-talet. 

Utgrävningar på olika kända handelsplatser i både Danmark och Sverige har genererat i 

mycket information om dessa platsers betydelse, och inte minst gällande handel och hantverk. 

I sammanband med dessa utgrävningar har platser med specialiserade kunskaper kring en typ 

av hantverk funnits. En gemensam faktor hos dessa platser är att de haft människor med 

tillhörigheter till sociala högre kretsarna. Ett signifikant kännetecken för dessa platser kan 

vara specialiserade kunskaper kring en viss typ av hantverk, detta verkar dock variera då vissa 

platser av stor betydelse inte visar spår efter detta. Utan hantverk som tillverkades kunde vara 

efter behov, eller en större mängd likadana objekt vars syfte grundade sig in tanken kring 

handel. En intressant fråga kring detta är ifall hantverkare uppehöll sig permanent på en plats, 

eller om de självständigt reste runt. Möjligtvis har detta ekonomiska kopplingar, då mindre 

platser kanske inte hade råd att behålla hantverkare (Ljungkvist 2008:190f). En traditionell 

arkeologisk tolkning är att verkstadsområden och verkstadsproduktion är obetydlig för 

existensen av socialt och politiskt liv. Men Hedeager menar att denna tolkning är för 

trångsynt. Kvalificerat hantverk, framförallt smide och smyckestillverkning men troligen även 

träsnideri, var markörer för politisk och ideologisk auktoritet på centralplatser. Denna 

tolkning återkopplar till nordisk mytologi då verkstadsområdet i Asgård var nära beläget till 

hallen. Högt kvalificerat arbete var inte bara ett hantverk, utan representerade eller 

symboliserade politisk och religiös makt vilket kopplas till idealet om kungamakt (Hedeager 

2002:13).  
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6. Slutsats 
 

Människan har alltid haft ett fundamentalt behov att förstå världen, och behöver en välmående 

organiserad världsbild att leva i för att förstå omvärlden. Beroende på omgivande miljö och 

tidsperiod har människor påvisat föränderliga kosmologier, men den grundläggande tanken 

förblev nästintill oförändrad. Organisationen av en förståelig världsbild har hjälpt 

mänskligheten att strukturera vardagen, och arkeologiska fynd förser oss med möjliga 

fragment av inblickar i det kosmologiska förflutna. Fragmenten är i regel mycket komplexa, 

och den förkristna religionen konstruerades med syftet att skapa en säker och förståelig värld. 

I detta var regelbundet återkommande riter ett mycket viktig element. Detsamma gäller för 

mindre föremål, främst i form av smycken, pärlor och amuletter, som förekommer speciellt i 

den sena järnåldern. Dem har tydliga kopplingar till nordisk mytologi och gudarnas värld. 

Den arkeologisk bilden visar att rumsliga organisationer av den förkristna religionen och 

tillhörande seder varit djupt inrotad i befolkningens mentalitet och världssyn, med tanke på 

den tidsmässiga kontinuiteten som uppvisas. Förekomsten av kulthus påvisas delvis i 

platsernas fyndmaterial och dels på kulthusens placering i relation till hallen. Fynd som tyder 

på kulthus är förekomst av benmaterial, spår efter matlagning eller stora festmåltider, rik 

variation av lokala, regionala och exklusiva hantverk samt förekomsten av metallhantering 

och högkvalitets fynd. Fyndmaterialet på centralplatserna påvisar offerhandlingar i form av 

deponeringar och rituella måltider vilket även är en indikator på förekomsten av religiösa 

byggnader i form av kulthus. Fester av rituell karaktär har troligen förekommit på vissa av 

centralplatserna, och lämningar i form av en större mängd skärvsten och benmaterial kan 

påvisa förekomsten av rituella fester. Unikt med Lejre är förekomsten av skriftliga källor 

utöver fyndmaterialet som förespråkar för festliga aktivitet. Hallarnas storlek kan även 

förespråka för större rituella sammankomster. Centralplatsernas större rituella karaktär kan 

utöver kulthusens förekomst möjligtvis speglas i hallarnas storlek. Större hallar bör indikera 

på större rituella sammankomster, och en större variation i kulthandlingar samt kultiska 

föremål. Fyndmaterialet visar även olikheter i förekomsten av ritualer, vilket innebär att det 

finns skillnader i kulten på de olika platserna. Skillnader i fyndmaterialet från kulthandlingar 

påvisar skillnader i både lokala och regionala kulthandlingar då lokala förändringar präglat 

kulten och tillhörande föreställningar. Den förkristna kulten hade ändå utan tvekan starka 

gemensamma föreställningar och synsätt, vilket påvisas i likheterna mellan kultfynd och 

kulthus. Skillnaderna finns i fyndmaterialet, bebyggelsen, platsernas omfång och närheten till 

vattendrag, men här finns även stora likheter. Likheterna indikerar på förekomsten av ett 

socialt nätverk mellan platserna, möjligtvis grundat av regelbunden handel och sociala 

kontakter. Likheterna mellan hallkomplexet i Järrestad och Tissø är troligen det bästa 

exemplet som påvisar en trolig kontakt mellan Skåne och Danmarks elitmiljöer. Likheterna 

vid hallmiljöerna är för stora för att endast vara ett sammanträffande. Skillnader mellan 

Danmark och Skåne visar även att Danmarks centralplatser haft mer imponerande aspekter i 

form av större hallar och platsernas omfång. I Skåne kan Järrestad i jämförelse Uppåkra 

jämföras med de danska centralplatserna. Uppåkra påvisar flera imponerade aspekter i form 

av rik förekomst av varierande exklusivt fyndmaterial, vilket även påvisas på Danmarks 

centralplatser. Danmark påvisar även en starkare samhörighet med kungamakter och 

elitsamhällen, vilket kan vara anledningen till mer imponerande individuella aspekter.   
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