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Abstract 

Svensson, E. 2018. En konkret beskrivning och kritik av en grundläggande mytologisk, religiös 
och praktiska kultur under den nordiska bronsåldern (1800-500 f.Kr.) 
Svensson, E. 2018. A concrete description and critique about a basic mythological, religious 
and practical culture during the Nordic bronze age (1800-1000 BC) 
 
This subject’s main focus is to look at earlier and modern archaeological studies on 
mythological, symbolical and religious enrichments during the Nordic Bronze Age (1800-500 
BC). Its aim is to give the reader a better understanding of older and modern information about 
religious and mythological enrichment during the Nordic Bronze Age that is based on earlier 
relevant studies on rock engraving, cultural artefacts, and ritual regions from that time. The 
sources that I have used for this paper are prepared to meet relevant comparison between 
different academics that I have mainly used for this main subject. The essay tries to clarify 
different critical points that those academic main sources might have, and what the readers 
should be aware of when they are eventually going to make their own relevant studying on 
religious and mythological cultures during the Nordic Bronze Age. 
 
Keywords: studies, cultural enrichment, activities, mythology, religious, investigate 
archaeological fragments, geographic areas, influential, ritual practice, comparison, critical 
points. 
 
 
 
Omslagsbild: Hällristning från kiviksgraven från 1300 f. kr. Fotevikens museum.  
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1. Introduktion 

Under tidigare delen av den nordiska bronsåldern (1800-1000 f kr) kan man syna utifrån 
samtida arkeologiska material en ökad kvantitet av väl utformade hällristningar med tydliga 
gestalter som skulle kunna efterlikna samtida mytologiska varelser som man finner inom 
den resterande delen av de samtida europeiska kultursfärerna under denna tid. Speciellt har 
man argumenterat om dess starka likheter med samtida mytologiska och religiösa gestalter 
inom främst Egypten, mykenska och hettitiska kultursfären.    

Andra relevanta kopplingar med de samtida hällristningarna och dess symbolik är den stora 
mängden inristade skålgropar med konkreta spår av både krossad sten så som kvarts och 
spår av bränts kvarts som har bränts under en kortare tid. Detta skulle kunna indikera 
specifika traditionella yttranden som hade specifika syften till att binda ihop en mytologisk 
världsbild.  

De slående likheterna med samtida nordiska hällristningar och hällristningar från södra 
medelhavsområdet, hettitiska och egyptiska imperiet i samband med den höga andelen 
skeppristningar med ett flertal aktörer, i parallell med en hög andel bärnsten från norra 
Europa inom större gravar i resten av Europa, skulle kunna indikera att ett väl utvecklad 
handelsnätverk existerade mellan Skandinavien och resten av Europa under denna tid, även 
om spåren av nordisk kontakt inom dessa samhällen är mycket vaga.  

Man finner även artefakter från denna tid som är beskaffade med en hög andel symboler av 
cirkulära, vagnliknande och skeppsliknande föremål i kombination med föremål av olika 
varelser så som fiskar, hästar och fåglar, som skulle kunna indikera enligt somliga forskare 
en konkret solkult som både skulle återspegla en religiös uppfattning om solens resa genom 
himlen med hjälp av olika andliga varelser, och världsalltets cirkulära resa från födsel till 
död och återskapande.  

Återskapande resonemang har även resonerat utifrån den stora andelen artefakter av 
samtida skeppsgravar och miniatyrhus vars syfte är att på olika sätt hjälpa de dödas andar 
för sin resa till nästa liv och ha en bostad så att de inte blir vredgade av dess levande 
släktingar som i värsta fall skulle kunna resultera till olika förbannelser.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta upp grundläggande information från tidigare relevanta 
arkeologiska studier gällande kulturella, praktiska och symboliska föremål från bronsåldern 
inom områden i Skandinavien som hade de rikaste och största artefakterna och 
hällristningslokalerna. Tanken är att då att klargöra utifrån en konkret beskrivning av ett mycket 
begränsad antal viktiga, hällristningslokaler och artefakter relevant information om hur de 
skandinaviska samhällenas grundläggande religiösa och mytologiska och rituella kultur såg ut 
under bronsåldern och vilka religiösa och mytologiska utgångspunkter, som eventuellt kunde 
ha existerat.  

Denna grundläggande insamlade information från olika författare och forskares sida, kommer 
jag sedan på ett konkret sätt, jämföra med varandra och även klargöra deras teoriers likheter 
och skillnader. Jag kommer även att kritisera dessa informationskällor och tolkningar och ge 
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Konkreta svar på vilka olika infallsvinklar som man kanske bör ha i åtanke med dessa tidigare 
studier för framtida studier inom relevanta ämnen.  

Mina huvudsakliga frågeställningar kommer att då främst basera sig på dessa utgångspunkter: 

1. Hur har man utifrån hällristningars figurer och övriga relevanta artefakter från 
bronsåldern främst beskrivit och klargjort olika religiösa och mytologiska 
uppfattningar och praktik under bronsåldern? Vilka huvudsakliga tolkningar finns 
det? 

2. Hur har man även knutit spåren av större rituella lokaler och dess syften med 
praktiska rituella ledargestalter och säger det då verkligen något konkret om 
bronsålderns rituella praktik som vi vet om?  

Uppsatsens struktur är att jag börjar med att gå igenom ett par större relevanta 
hällristningslokaler och ett par fynd av olika artefakter från ett par samtida större 
hällristningslokaler och gravhögar från bronsåldern.  

1.2. Källmaterial, teori och metod 

För att kunna utföra denna studie på ett relevant och strukturerat sätt, kommer jag att använda 
avhandlingar, litteratur och mer utförliga artiklar som är relevanta för mina frågeställningar. 

Jag kommer till att börja med att använda källor från Kristian Kristiansen och Thomas L. 
Larsson, Joachim Goldhand för att gå igenom tidigare och samtida resonemang om eventuella 
kulturella influenser inom de rituellt baserade hällristningarna för att även klargöra om det finns 
konkreta bevis för ett större idéutbyte eller inte under bronsåldern.  

Bronsartefakter som klargör en religiös och mytologisk kultur under denna era kommer jag 
främst basera på källor från Flemming Kauls större studier av en kontinuerlig rituell och religiös 
tradition under bronsåldern utifrån ett större fynd av samtida bronsbesmyckade rakknivar. Ett 
par resonemang som jag tar med i denna studie och som även är relativt relevanta för att få en 
bättre bild av liknande samhällsgemenskaper oh relevant teorier kommer att baseras sig på 
Richard Bradley och Mircea Eliade egna studier. 

Resonemang som tar upp relevanta frågor om olika gravhögar och gravkonstruktioner samt 
andra deponerade sätt av de döda kommer att främst basera sig på forskarna och författarna 
Anders Kaliff, och Ulrika Söderström och Magnus Andersson arbeten som har ett par 
intressanta teorier relevanta till detta ämne. Information som tar upp eventuella rituella lokaler, 
religiöst och mytologiskt orienterade ritualer som syftar till direkta deponeringar av diverse 
artefakter, och ritualernas främsta tolkare och rituella vägledare, kommer att utgå från Källor 
av Lars Bengtsson, Kristian Kristiansen, Katherine Hauptman Wahlgren och Kristina Jennbert.  

1.3 Avgränsning 
Eftersom detta arbete är fokuserat på den skandinaviska bronsålderns religiösa och 
mytologiska kultur kommer den huvudsakliga tanken främst att vila på att analysera specifika 
regioner som har den största andelen hällristningar, artefakter rituella lokaler och gravfynd 
från den tiden, vilket då inkluderar regioner inom främst Skåne, Halland, Bohuslän, Småland, 
Västergötland och Östergötland. 
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har oftast gått igenom den religiösa symboliken under bronsåldern på 
ett sätt som antingen tydliggör ett direkt kontaktnätverk med andra samtida kultursfärer eller att 
de religiösa och mytologiska egenskaperna bara via en slump har karaktärer som liknar samtida 
kultursfärer utanför Norden. Man har även varit allt för svag att klargöra olika rituella aktörer 
under bronsåldern som existerade. 

De samtida hällristningarnas symbolik har mer eller mindre kopplats till samtida mytologiska 
symboliska karaktärer från andra kulturella gemenskaper. En känd forskare som började göra 
det på ett större plan var Oskar Almgren som under 1920-talet försökte koppla ihop ristningar 
av yxor och hjul med babylonisk kultursymbolik och solskivor och träd, med den samtida 
egyptiska utifrån större fynd från kiviksgraven. Dessa teorier hålls fortfarande vid liv av nutida 
arkeologiska forskare som Kristian Kristiansen inte minst. (Kristiansen och Larsson, 2005).  

Kivikgraven har även enligt Mats Malmer och Kristian Kristiansen som analyserade denna 
gravhög på 1980-talet respektive i början av 2000-talet, tydliga influenser från samtida kulturer 
i Medelhavet som de även anser vara startskottet för en ny samhällsgemenskap. (Malmer, 1989) 
(Kristiansen, 2005). 

Samtida gravfynd från närliggande omgivningar har under senare år också analyserats ordentligt 
av olika forskare, de främsta studierna utifrån religiös och mytologisk symbolik har Flemming 
Kaul under senare år undersökt utifrån ett par viktiga bronsföremål för att klargöra om de 
verkligen symboliserar en mytologisk och religiös soldyrkan som även kan tolkas som att 
symbolisera en mer avancerad soldyrkan som ska återspegla en viss dagsrytm via den höga 
andelen rakknivar med cirkulära och diverse karaktärer inom en kontinuerlig struktur (Kaul, 
1998).  

När man då har resonerat kring artefakter och hällristningar, är det även möjligt att man 
granskar den inre utgångspunkten av bronsålderns andliga uppfattning om den döde, dess plats 
efter sitt jordeliv och dess resa till en eventuell annan värld. Forskaren Anders Kaliff och 
Magnus Andersson har resonerat kring vilka specifika delar av den döde som både reser till 
Den andra sidan och vilka eventuella resmöjligheter som finns. (Kaliff, 1997) (Andersson, 
1996).  

En annan forskare vid namn Ulrika Söderström har utvecklat ett liknande resonemang som 
utgår från att de dödas andars resa till nästa jordeliv och argumenterat om två olika perspektiv 
Där de samtida skeppsgravarna har en viktig roll som en förmedlare mellan olika världar 
(Söderström, 2006).  

När man har gått igenom de huvudsakliga resonemangen om de andliga karaktärerna och de 
dödas plats inom denna religion och mytologi så skulle det kunna vara bra att man även utgår 
från hur de praktiska ritualerna under bronsålderns främst utfördes inom och vilka som ledde 
de olika ritualerna.  

Rituella spår i landskapet under bronsåldern har främst analyserats av Lars Bengtsson som har 
analyserat ett flertal hällristningslokaler som kan klargöra regionala kultursymboliska 
handlingar, där den döde både bränts vid och utanför hällristningslokalen och att eldens 
symbolik var av ett viktigt slag via den höga andelen spår av slumpmässiga brända gropar som 
man finner vid samtida hällristningslokaler (Bengtsson, 2004).  
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Kristian Kristiansen och Thomas B, Larsson har även argumenterat om att de ledande rituella 
individerna skulle kunna ha ett flertalet olika sociala positioner inom de nordiska 
bronsåldersamhällena, utifrån samtida artefakter av ett högt kvalitativt värde, som indikerar att 
främst användas inom olika ritualer, men att fynden inte enbart indikerar en viss politik position 
utan också en religiös via de stora fynden av samtida fragment av ben, bronsfigurer, och 
småstenar som efterliknar samtida fynd från olika döda schamaner inom liknande 
samhällsgemenskaper (Kristiansen och Larsson, 2005).  
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3. Presentation av materialet 

3.1. De största hällristningslokalernas kulturella påverkan av omvärlden 

De slående likheterna som man kan se via dessa hällristningar och samtida hällristningar inom 
övriga Europa har tolkats som tydliga tecken på kulturell inflytande mellan olika kultursfärer 
inom både Norden och resten av Europa. Oskar Almgren argumenterade om att hällristningarna 
i Norden som har liknande skepp som kultskeppen inom samtida egyptisk mytologi skulle 
kunna vara tydliga tecken på kulturella inflytande från Egypten och Babylonien till samtida 
Norden (Almgren, 1927: 273).  

Hällristningar med tydliga skepp som var inristade med solskivor och träd kopplade han ihop 
med Egypten medan yxor och hjul kombinerade med varandra kopplade han ihop med samtida 
Babylonien. Flemming Kaul har även analyserat de klara likheterna mellan solens resa inom 
den egyptiska mytologin med de hällristningar som har likande inristningar (Kaul, 1998: 190-
250). Inom den egyptiska mytologin finner man tron om solen som reser med ett skepp via 
himlavalvet, för att transporteras till underjorden. Flemming Kaul har själv via sina större 
analyser av solsymboliken inom diverse rakknivar från bronsåldern, visat på många klara 
likheter mellan den egyptiska mytologins syn på soltransport under olika tider under dygnet, 
med liknande figurer inom de undersökta rakknivarna (Kaul, 1998: 190-250).  

Gilhus och Thomassen har argumenterat om solens resa under ett dygn även har en viktig andlig 
detalj, Nämligen den med den ormlika figuren som oftast dyker upp när solskeppet reser mot 
underjorden har starka likheter med den antika egyptiska mytologins Apofis som Alltid försöker 
att äta upp solen varje natt när solen reser mot underjorden. (Gilhus och Thomassen, 2011: 32). 

 

 

Figur 1. Hällristning från kiviksgraven. Descopera.RO:E Lumea Ta!. Redigerad av författaren. 
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Figur 2. Bronsartefakt med samtida rituella karaktärer från den mykenska högkulturen.Tumblr.  

Redigerad av författaren. 

Kristian Kristiansen och Thomas B. Larsson argumenterar istället om slående likheter mellan 
nordiska hällristningar från bronsåldern med samtida minoiska och mykenska kulturerna och 
specifikt från kulturområdena inom östra medelhavet (Kristiansen och Larsson, 2005: 186) De 
argumenterade för sina påståenden om att nordiska hövdingar valde att resa söderut med sina 
följen för att både stärka sin egen maktställning och mot de individer som de mötte via sina 
resor för att även hämta hem inspirationer till en helt ny världsbild (Kristiansen och Larsson, 
2005: 187).  

De använder via sitt resonemang en god empirisk källa för sina egna teser nämligen den samtida 
och ett av de största gravkomplexen från bronsåldern, nämligen kiviksgraven som Vars 
användning var som mest aktivast från tidig bronsåldern till en bra bit in mot järnåldern 
(Kristiansen och Larsson, 2005: 187) Kiviksgraven har från dess äldsta tidpunkter en stor Andel 
hällristningar som indikerar klara likheter med inristningar från samtida helleniska och 
minoiska inristningar (Kristiansen och Larsson, 2005: 189).   

Inristningar av skepp från denna tid är mycket förekommande, både inom arkeologiska 
artefakter som man finner i gravskicket och via de hällristningar som man hittills har funnit från 
denna tid. De äldsta fynden av skepp från detta tidserum är från en krumsabel i brons som var 
mycket opraktisk och då eventuellt bara använd inom ceremoniella syften (Malmer 1989: 19).  

Skeppens syfte har även tolkas som att kunna ses som en symbol för att begränsa riskerna för 
större olyckor under de längre och farofyllda färderna (Malmer 1989: 21). Det brukar 
Förekomma allt oftare inom den yngre delen av bronsåldern vid större hällristningar och vid 
större skeppsformade gravstrukturer.  

Bara i Bohuslän har man hittat ca 10 000 hällristningar av skepp inom regioner med dåtida och 
även med nuvarande kustband. Johan Ling har dock klargjort att mellan 60-70 procent av 
skeppsinristningarna har ristats inom och utanför skärgården, för att klargöra den relevanta 
kopplingen mellan skeppsinristningar och vatten (Ling 2010: 40).  

Skeppssättningar är också vanliga under denna tid och de är som vanligast i Gotland där man 
hittills har funnit ca 350 stycken, varav de flesta är från den yngre delen av bronsåldern 
(Larsson, 1994: 131-132). Enligt Larson så indikerade bara en av 33 undersökta 
skeppssättningar att vara från yngre bronsåldern (Larsson, 1994: 131-132).  

Utifrån den stora andelen skeppsinristningar och skeppssättningar så skulle man kunna tänka 
sig att de har som syfte att klargöra ett samhälles högre sociala status men Malmer har även 
argumenterat om att hällristningar från bronsåldern av just skepp inte skulle per automatik 
innebära att markera ens materiella och politiska maktposition utan att det snarare enligt honom 
var så att regioner med en mindre antal materiella produkter av ett högt värde istället hade en 
högre andel skeppsinristningar och att det motsatta förhållandet också gällde för regioner med 
en högre andel materiella produkter (Malmer, 1989: 27).  
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Kan man då även fråga sig enligt mig själv om skeppens position inom denna era hade fler än 
ett syfte på ett mer konkret sätt. Artelius har argumenterar om att alla hällristningar Från denna 
tid skulle kunna ha ett främst socialt syfte som skulle spegla samhället social struktur, medan 
gravarna i sig hade ett främst religiös syfte (Artelius, 1996: 43). Vilket skiljer sig lite från 
Malmer som argumenterar om ett enbart andligt syfte med de samtida hällristningarna av skepp.  

3.4. Ett par artefakters religiösa och mytologiska symbolik 

En mycket vanlig inristad symbolik inom både samtida hällristningar och artefakter är de olika 
formerna av eventuella solsymboler. De brukar då oftast ristas in som antingen likt en cirkel 
med en liten prick i mitten, en cirkel med två eller tredubbla cirklar samt en liten knopp i mitten 
och i somliga fall likt den föregående cirkeln med en tydlig gloria (Kaul, 1998: 195). 

Samtida bronsartefakter från denna tid kan då också fördjupa våra studier inom bronsålders 
mytologiska och religiösa kultur. Den berömda Trundholmsvagnen bär både på En skiva som 
är guldbelagd och en skiva som är mycket mörkare belagd än den guldbelagda skivan. Detta 
skulle kunna stärka teorierna om att symbolisera en gudavagns färd över himlavalvet när den 
Guldbelagda skivan symboliserar gudavagnens färd under dagen och den mörka skivan dess 
färd under natten i det dödas rike i underjorden (Goldhahn, 2013: 530–531).  

En relevant klargörandet om den höga andelen solsymboler från denna tid är den bredare 
fallstudien av rakknivar av den danske arkeologen Flemming Kaul. Flemming Kaul har 
analyserat ett hundratal bronsföremåls ikonografier där han då främst har inriktat sig inom 
Bronsålderns rakknivar som oftast har hittats i gravar med tydligt manliga attribut (Goldhahn, 
2013: 532).  Även i Sverige har man hittat gravar som har samma mönster som de rakknivsrika 
gravarna i Danmark, men då främst i Skåne (Goldhahn, 2013: 533).     

 

 

 

     

 

 

Figur 3. Rakkniv med ett tydligt solskepp hittad i Skåne. Oscar Montelius: Om lifvet i Sverige under hednatiden. 

Redigerad av författaren. 
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Figur 4. Rakkniv med ett tyldigt hästhuvud hittad på öland. Kalmar läns museum. Redigerad av författaren. 

De vanligaste symbolerna i rakknivarna är skepp, olika solmotiv, hästar, fåglar fiskar, 
yxliknande motiv och ibland motiv av människor (Goldhahn, 2013: 533).  Kristiansen har även 
kommit fram till att skeppens färdriktning varierar beroende på vilka andra motiv som uppträder 
med skeppen. När skeppen färdas från vänster är solmotiven återgivna ovanför skeppens skrov, 
och när skeppen reser sig från höger, är solmotiven fästa vid skeppens skrov och stävar 
(Goldhahn, 2013: 533).  

Det skulle kunna enligt honom även vara så via Trundholmsvagnen som en relevant jämförelse 
med dessa skepp, betyda att skeppen som färdas mot vänster symboliserar solen dragande över 
himlavalvet under den större delen av dygnet, medan skeppens högra riktning, skulle likt 
Trundholmsvagnens mörka skiva symbolisera solens färd ner till underjorden med Ett 
nattskepp. Via denna teori så kunde han se en mytologisk föreställning som vilade på dagens 
återfödelse (Goldhahn, 2013: 533). Skepp med solar är som vanligast i Sverige vid samtida 
hällristningar Bohuslän.  

Solsymbolerna brukar ses vi de klara kanterna inom rakknivar, andra gjutna föremål och 
hällristningar. Kanterna i korrelation med solsymbolerna är också klara indikationer enligt Kaul 
för att konkret klargöra en viss tidsperiod under dagen (Kaul, 1998: 204). När kanterna är mer 
tydligt markerade så är solen högre upp i himlen vilket ska klargöra att det är mitt på dagen och 
när de är mindre framhävande så kan de antingen indikera tidszonerna under de tidigaste 
morgontimmarna, eftermiddagen och kvällen (Kaul, 1998: 204).  

Man kan även se att under skeppens färd, så finns det bevis för att andra förekommande varelser 
var med under den längre andliga färden, främst olika figurer av fiskar, ormar och fåglar. 
Skeppen indikerar då enligt Kaul att även vara en förmedlare mellan olika andevärldar under 
solens  

  

Figur 5. Trundholmsvagnen. Fineartamerica. Redigerad av författaren. 
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Färd, och att även symbolisera via de tolv undersökta rakknivarna, en tydlig tidskontinuitet 
under ett dygn som den transporteras via den levande och andliga världen (Kaul, 1998: 262). 

Skeppens, fiskarna, fåglarna och solens mer specifika syfte inom denna tolkning är enligt Kaul 
att solen får under gryningen hjälp av fisken att puttas upp från underjorden över Himlavalvet, 
fisken hjälper solen under sin färd fram till förmiddagen då fågeln därefter tar Över och hjälper 
solen under sin dagliga resa fram till mitt på dagen då solhästen dyker upp (Kaul, 1998: 262).  

Solhästen tar sedan över och transporterar solen fram till eftermiddag då ormen tar över och 
transporterar solen ner till mot kvällen, då fågeln återkommer och transporterar solen ner till 
Underjorden, och sedan vid nattetid så transporterar fisken solen fram till nattens slut och när 
en ny dag gryr (Kaul, 1998: 262). 

Enligt Kaul kan man även klart och tydligt se ett logiskt mönster via skeppets position vid 
rakknivarna, är de riktade mot höger så indikerar den att tolkas som att representerar dygnets 
tidigaste timmar via att solen reser sig mot öster och är de riktade mot vänster så indikerar de 
att tolkas som att de representerar dygnets senare timmar via solens västra nedstigning mot 
horisonten (Kaul, 1998: 26).  

Solens transporterande hjälpmedel som brukar vara en häst, brukar även aldrig enligt Kaul 
synas längre fram än vid skeppens stäv och skepp som hade hästhuvuden som stäv skulle Kunna 
ha en andemening om att man ville använda de goda egenskaperna hos hästarna inom 
skeppskulturen för att klargöra skeppens styrka, kraft och snabbhet (Kaul, 1998: 200).  

Hästar i sig hade en mycket viktig roll inom detta samhälle och det kan man idag se via den 
höga andelen bronsåldersartefakter av hästmunderingar som man har hittat som offer i mossar 
och olika depåer, främst under den yngre bronsåldern (Burenhult, 2000: 104). Hästen är alltid i 
korrelation med skeppets resa under dygnet (Kaul, 1998: 200). Man ser inte heller oftast skepp 
som är riktade mot höger med ett hästhuvud som stäv men man har istället hittat ett par skepp 
som indikerar ett motsvarande scenario med en riktning västerut (Kaul, 1998: 200).   

De flesta hästar finner man även vid period 5 men hittas även vid period 2 alltså vid samma 
tidsspann som man finner Trundholmsvagnen, vilket skulle kunna indikera hästsymbolens 
längre kontinuerliga symboliska användning (Kaul, 1998: 200).  

 

Figur 6. Häst som drar solen från Fossum, Bohuslän. Vitlycke Museum. Redigerad av författaren. 

Fiskarna är inte lika vanliga som hästsymbolerna och de brukar inte heller ha en klar stilart som 
indikerar vilket håll de simmar på grund av att de är så likformiga och därmed även svåra att 
klargöra vilken riktning den har när den är kopplat till solskeppen (Kaul, 1998: 216). De har 
inte heller inom andra inristningar en konkret placering vid skeppen utan kan vara lite överallt 
vid skeppen, (vid fören, aktern, bak, under och ibland bredvid skeppen) (Kaul, 1998: 216). 
Ibland ser man även fisken simma i en direkt vertikal riktning, vilket kan göra det svårt att tolka 
dess syfte inom sammanhanget (Kaul, 1998: 216).   
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Figur 7. Fiskinristning från Nämforsen med liknande stil som de senare liknande inristade karaktärerna från 

bronsåldern. Hällristningar i norr, Nämforsen. Redigerad av författaren. 

Fåglarna inom dessa inristningar brukar kännetecknas med en rak näbb och med en uppåtvänd 
näbb, de fåglar med böjda näbbar ska ses som rovfåglar och brukar inte inkluderas inom 
Skeppens resa (Kaul, 1998: 244). Att man ristar in hela fågeln i sig är ovanligt och oftast brukar 
man istället enbart se dess hals och huvud (Kaul, 1998: 244).  

  

Figur 8. Samtida skeppsinristning med mänskliga gestalter och fåglar från Bohuslän. Wadbring.com. Redigerad 

av författaren. 

Solen har aldrig inom ristningarna en fast tidpunkt utan ska markera solens resa under dygnet. 
Att de flesta av dessa cirkelinristningar symboliserar främst solen och inte andra 
cirkulära/sfäriska objekt likt månen indikeras av att de klara förändringarna som man kan se 
vid rakknivarnas kanter indikerar att snarare klargöra solens dagsrytm än månens (Kaul, 1998: 
198).  

Solsymbolerna är aldrig heller vid rakknivarna fastbundna med specifika föremål tillskillnad 
från de cirkulära föremålen i hällristningarna, vilket skulle kunna indikera att hällristningarnas 
cirkulära symboler bör främst tolkas som att prägla en praktisk tolkning av de religiösa 
kulturyttringar för att stärka samhörigheten med samhällets medlemmar medan rakknivarna 
enbart bör ses som religiöst präglade symboler (Goldhahn, 2013: 533).  

Det finns även fynd från denna tid av rakknivar med flera cirkulära solobjekt. Rakknivar med 
flera solsymboler i ett ska då inte enligt Kaul ses som antingen ett sammanträffande där flera 
solar är tillsammans eller att symbolisera andra cirkulära objekt än just solen utan ska snarare 
tolkas som solens resa under ett dygn. Solen brukar inte heller synas med skeppen som reser 
mot öster eftersom solen är uppe vid dagen (Kaul, 1998: 197).  

Ett klargörande är då att den bärande solskivan inom olika bronsåldersmaterial och däribland 
vid rakknivarna som är en vanligt kulturell symbol för att symbolisera solens färd genom 
himlavalven, bör även enligt Kaul symbolisera ett cirkulärt omlopp, som ska upplevas dag för 
dag, månad för månad och år för år, för att symbolisera livets cirkulära faser från födelse till 
död till återfödelse (Kaul, 1998: 228). 

Solsymboler är inte heller det enda främsta symboliken inom en del av de samtida rakknivarna 
av den bästa kvaliteten och många av dryckesskålarna bär på en kombination av hästar, skepp 
och solsymboler, då man finner bägare som har utformade hästfigurer, skepp Och solsymboler 
likt många rakknivar som även är formade som skeppsstäv betäckta av guld, varav de allra 
flesta har hittats vid Flyn i Danmark (Goldhahn, 2013: 536).  
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Det indikeras även utifrån de analyserade rakknivarna att under period fyra och fem blev dessa 
vanligt förekommande mytologiska föreställningar som utgår från solens resa och dess 
Hjälpreda för dess dagliga färd under ett dygn, väl förekommande och utvecklade inom den 
inristade konsten både i förhållandet till dess antal och inom dess avancerade konstform (Kaul, 
1998: 209).   

 

Figur 9. Samtida solsymbol från Aspberget. Wikipedia. Redigerad av författaren. 

Andra samtida specifika materiella föremål som indikerar en traditionell världsbild är ett 
krumsvärd som indikerar att ha en liknande mytologi som de tidigare rakknivarna och vissa 
hällristningar inom Simrishamn (nr 19) har även både klara likheter med detta krumsvärd från 
Rörby av brons (Burnehult, 1999: 408).  

Krumsvärdet och vissa inristade fiskar är det äldsta föremålen som indikerar att vara bärande 
av denna eventuella mytologiska och religiösa världsbild och den är även de enda föremål från 
just period ett som uppvisar tydliga likheter med denna andliga och mytologiska världsbild 
(Burnehult, 1999: 408).  

3.5. Kvartsens symbolik 

Rester av specifika samtida material som kan ha används inom religiös och mytologisk praktisk 
symbolik under bronsåldern men som inte var av det mer direkt tillverkade sorten likt de olika 
bronsföremålen, skulle kunna vara den höga andelen kvarts som har hittas i gravskick Från både 
brons och järnåldern. Bengtson själv bevisade under sin studie att 28 av 30 undersökta 
hällristningsplatser hade spår av tydliga mängder krossat kvarts som hade Deponerats intill 
hällristningarna och även vid sprickor och skrev i hällarna (Bengtsson, 2004: 112). 
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Figur 10. Ett vasst föremål gjort på kvarts gjord för att skära med. Jönköping läns museum. Redigerad av 

författaren. 

Vid hällristningslokalen i Tossene socken hittade man 20 kg av krossade bergarter varav 17 kg 
var av kvarts, detta klargör ganska konkret kvartsstenens starka betydelse under olika ritualer 
under brons och järnålder (Håkansdotter, 2010: 35-44).  

Det fanns även fynd av små gropar med både rester av kvarts, flinta och bränd lera med lock av 
mindre stenar vilket skulle kunna symbolisera en rituell handling. På platsen hittade man även 
spår av fem kvartsbitar, vara tre av dem var av kvartsbryne och ett kvartsbryne hade även tydliga 
tecken av att ha deponerats utifrån ett religiöst syfte (Bengtsson, 2004: 127-128). 

 Men frågan är ju vilken eller vilka specifika syften skulle kvartsten förmedla och symbolisera. 
Hvidegårdsmannen hade även inom det undersökta gravmaterialet klara spår av mindre bitar 
varav de flesta var av granit men ett mindre antal var av en mycket mer stiliserad art och bestod 
då enbart av kvarts (Goldhahn, 2009: 89-92).     

Det indikeras dock att bruket av kvarts var främst utvecklad och omfattande under järnåldern 
men frågan om när detta specifika bruk uppstod är en relevant följdfråga. Den verkar inte ha 
liknande rötter under den äldre bronsåldern och indikerar då att ha utvecklats främst under den 
senare delen av bronsåldern utifrån större fynd av kvarts just från den yngre delen av 
bronsåldern.  

I södra Halland så har gravhögar från både järn och bronsålder (Esprahögen) undersökt, där 
upptäckte man att av de gravhögar från bronsåldern så hade åtminstone en samtida grav ca 196 
rester av kvarts i samband med brända mänskliga kvarlevor och var då en av det ytterst få 
gravhögar inom denna region med kvarts från bronsålder. (Charlie, 2000: 49).  

Goldhahn själv har argumenterat om att kvartsen skulle kunna ha ett magiskt syfte när det då 
har hittats inom de flesta gravar oavsett karaktär som skulle kunna indikera en hög social status.  
Det magiska syftet skulle kunna enligt honom ha som syfte att bota sjuka, se in i framtiden och 
att man lättare skulle kunna få kontakt med sina förfäder (Goldhahn, 2009: 89-92).   

Kaliff har mer gått in på en specifik egenskap om att kvartsen skulle främst användas till syften 
för att underlätta ens resa till sitt nästa liv via dess värdesynpunkt inom den andra sidan (Kaliff, 
1997: 100). 

Det finns även resonemang som utgår från att kvarts i sig kan tolkas som en symbol för 
fruktbarhet. Empirin för detta påstående utgår från en gravhög från Tiraholm från järnåldern 
där kvarts låg i gravens nedre lager, vilket skulle kunna symbolisera födelseprocessers som 
oftast börjar vid de nedre delarna, medan gravens övre välvda former skulle symbolisera 
himlavalvet och gravens runda form skulle ses som de tidigare resonemangen om livet cykel, 
vilket skapar en komplex miniatyr av skapandet av både en enskild individ i samband med 



 
 

17 

 

världens cykel som först befruktas, som sedan cirkulerar och som sedan avslutar sitt liv med att 
återgå till den andra sidan via himlavalvet (Charlie, 2000: 52). 

Bronsåldersgravars struktur och kvartsinsättning, indikerar utifrån vissa boplatser och 
gravhögar ett liknande mönster som de senare järnåldersgravarna, vilket skulle kunna indikera 
att denna tradition eventuellt fanns inom en viss utvecklad form under den yngre delen av 
bronsåldern också. (Charlie, 2000: 55-56). Han resonerar också att den blev mer och mer 
förekommande under tidens gång, vilket skulle kunna indikera en kulturell utveckling gällande 
denna specifika religiösa och mytologiska egenskap (Charlie, 2000: 55-56). 

3.4. De dödas sista resa och boplats 

Den tidigare kvartsen har som man har sagt tidigare, en klar koppling till de döda individerna 
och inom deras resa till den andra sidan, en relevant fortsättning till detta resonemang är att 
fråga sig om det finns någon konkret information om hur den dödes resa till det nästa livet 
skulle kunna ha sett ut. Anders Kaliff har då besvarat denna fråga med att klargöra att rösen, 
stensättningar, stencirklar och urnor, har ett gemensamt syfte att klargöra den ödes plats i en 
annan värld (Kaliff, 1997: 25).  Han har även resonerat om att den döde individen inte bara 
levde inom de dödas rike när hen transporterades med ett själskepp, utan även inom den dödliga 
världen. Han resonerar vidare om att en del av den döde både levde inom graven och att en del 
av den döde tog sig iväg med ett själskepp (Kaliff, 1997: 25).     

Teorier om den dödes begravda plats när hen är död och dess liv efter döden har utvecklats 
utifrån tidigare empiri som då består främst av två olika utgångspunkter: att den döde sover i 
graven, och att den dödes själ frigörs och reser antingen till en annan värld, eller att man 
återföds. (Kaliff, 1997: 25).  

Dessa perspektiv på livet efter döden som parallell med den värld som de levande främst bor i, 
borde då enligt Kaul indikeras att även existera under bronsåldern utifrån de vaga bevisen som 
svarar för motsatsen (Kaul, 2005: 268).  

De religiöst och mytologiskt präglade själskeppen har även enligt Artelius minst fyra olika 
syften som skulle ses som: en kosmologisk där skeppen klargör världsordningen, som en 
metafor över de dödas resa till dödsriket, en symbol för fruktbarhet och som en symbol för en 
kommunikation över olika världar (Artelius, 1996: 25).  

Söderström har andra uppfattningar och tolkningar av de andliga själskeppen än Kaliff 
nämligen att de istället symboliserar olika resor både inom det andliga och fysiska rummet. 
Hällristningarnas skeppsinristningar ska enligt henne representera individens resa efter hens 
Födelse, medan skeppsinristningarna vid gravarna ska representera individens liv efter döden, 
och skeppen som transporterar den döde till dödsriket (Söderström, 2006: 21-25).  

Söderström har även klargjort två olika stadier när den dödes själ lämnar den dödes kropp som: 
andedräktssjälen och frisjälen där hon argumenterar om att andedräktssjälen syftar till den själ 
som lämnar den dödes kropp direkt efter hens död medan frisjälen lämnar kroppen efter att den 
har förmultnas och bränts. Andedräktssjälen syftar då till de döda som begravs i skeppsgravar 
för att symbolisera själens direkta resa till nästa dödsrike (Söderström, 2006: 21-25).  

Denna resa är både lika viktig och relevant slutmål för alla själsresor och ska då även syfta på 
att nå ursprungsmålet av ens skapelse. Skeppet som transporterar den dödes själ har då en 
dubbel betydelse för de båda själsegenskaperna, både att symbolisera andedräkssjälens resa till 
sin ursprungsplats för både livet och döden, vilket öppnar då upp världarna för både de levande 
och de döda och som samtidigt ger frisjälen bättre möjligheter att resa till dödsriket. 
(Söderström, 2006: 21-25). 

Övrigt empiriskt stöd till de tidigare teorierna om själarvandringens relation till kulthusen är 
den högre andelen fynd av miniatyrhus som utgick från en föreställning om att den döde levde 
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I övergivna hus. (Weiler 1994: 160). De små miniatyrhusen skulle kunna ses som att en del av 
den döde levde med de levande (Weiler 1994: 160). En slags förfädersdyrkan.  

 

Figur 11. Husurna i lera från Mönsterås socken i Småland som är daterat till ca 1000 f.Kr. Ting och tankar: 

Arkeologi, Vetenskap och Aktuella Händelser. Redigerad av författaren. 

Förfädersdyrkan här var en religiös aktivitet av en ganska ambivalent symbolik som innebär 
både en konservativ stratifiering i samhället eftersom de döda krävde kontinuerliga offer och 
ritualer för att de skulle kunna hålla sig nöjda, så att de inte skulle straffa de levande med sämre 
skördar, olyckor, konflikter och sjukdomar så att de levande istället skulle kunna få ett effektivt 
skydd mot eventuella onda andar och trollkonster, samt ett gott liv med goda tillgångar till föda, 
goda skördar samt hög fertilitet. De döda blir då inte glömda och de levande kan stärka sin 
auktoritet via sitt fungerande släktskapsband. (Weiler 1994: 160). 

En annan forskare vid namn Andersson har även resonerat kring bronsåldershögarnas inre 
kantringar inom gravarnas stensättning och har då kommit fram till att deras cirkulära 
konstruktioner syftar till att symbolisera och manifestera solskivan som då ska ses som att 
Manifestera livets cirkel (Andersson, 1999: 18). Dessa teorier har sin grund inom forskaren 
Mircea Eliade teorier från främst 1959 som utgår från att husen skulle symbolisera universum 
(Eliade, 1959: 176-177).  

Huset har enligt henne även flera olika pluralistiska betydelser, om att symbolisera individens 
hem inom flera olika lager (individens direkta hem, individers mindre samhälle, Deras region, 
himlen över dem och slutligen resten av kosmos) (Eliade, 1959: 176-177).  Det är inte heller 
omöjligt att gravhusen, även hade som syfte att tolkas som att symbolisera en mänsklig kropp, 
Empirin till detta påstående utgår från studier av maorisk mytologi utifrån Richard Bradley vars 
samhällen efterliknar de nordiska bronsåldersamhällena ganska väl. Enligt honom skulle husens 
veranda representera ansiktet. Husets entré hjärnan, interiören bröstkorgen och de Talkbärande 
stolparna ryggraden (Bradley, 2005: 48). Via att man symboliserar ett hus som en levande 
varelser är det också naturligt att man också har uppfattar denna levande varelse att även förr 
eller senare dö, vilket då skulle kunna efterlikna en djupare uppfattning om organismens främsta 
egenskap som de lever efter, vilket är tid (Bradley, 2005: 48).  

3.5. Viktiga rituella lokaler och den/den rituella ledaren/ledarna 

Hur ritualerna inom de äldre bronsålderssamhällena var organiserade för att kunna bearbeta 
denna tidigare nämnda religiösa mystik inom olika hällristningslokaler och artefakter och den 
dödes sista resa är en relevant följdfråga att besvara på ett mer djupgående sätt. 

Till att börja med så skulle man kunna gå igenom resonemang från Lars Bengtsson tidigare 
studier om att det finns konkreta bevis för att diverse ritualer kopplade till begravningar vid 
närheten eller vid hällristningarna. Lars Bengtsson har då via sina egna studier av 
hällristningslokaler från bronsåldern indikerat att av 247 hällristningslokaler så var 71 av dem 
skadade via intensiv eldning som inte var slumpmässig utan organiserad, vilket indikerar även 
där tydliga rituella eldningssyften (Bengtsson, 2004: 43-44).  

Vissa hällristningar från denna tid har tydliga spår av att ha blivit brända utifrån en rituell 
struktur. Man finner även spår av liknande ritualer vid de största och mest bevarade hällarna 
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vid kiviksgraven (Eriksson, 2016: 48). Vid en annan av Sveriges största område av väl skapade 
hällristningar i Askum fann man att av dess 247 hällristningslokaler så bar 71 stycken mer eller 
mindre tydliga skador från tidigare eldnings-processer. Eldningsprocesserna var även mycket 
planerad tidsmässigt via olika experiment och analyser av de genomsnittliga skadorna som man 
fick fram via liknande eldningsprocesser (Bengtsson, 2004: 37).  

En annan viktig plats kopplad till de två tidigare hällristningslokalerna är vid en större hällokal 
i Hjortekrog i Småland där man fann i samband med en undersökning av ett röse att en grav var 
placerad över en hällristning. Graven bestod av fragment av brända ben, en pincett och ett 
lerkärl med tydliga tecken på att ha reagerat på höga temperaturer via att lerkärlen, pincetten 
och graven hade spår av sot i dess invändning och vid dess utsida (Bengtsson, 2004: 42). 

Det var inte heller så att den huvudsakliga kremeringen utfördes på hällarna eftersom skadorna 
som då skulle ha uppstått via den högre temperaturen, borde då vara både större, djupare och 
kraftigare än skadorna som man hittills har analyserat.  

 

Figur 12. Hällristningslokal vid Hjortekrog. Hällristning.se. Redigerad av författaren. 

En annan relevant fråga är då om hällristningarna vid Askum ristades in före eller innan den 
tidiga bränningen av kroppen och varför man inte heller brände kroppen till fullo inom denna 
plats som då skulle kunna tolkas som relativt helig (Bengtsson, 2004: 42-43).  

Lasse Bengtsson har även via sina egna studier av hällristningslokaler indikerat att av 247 
hällristningslokaler så var 71 av dem skadade via intensiv eldning som inte var slumpmässig 
utan organiserad vilket indikerar även där tydliga rituella eldningssyften (Bengtsson, 2004: 43-
44). 

 Det kan nog vara så att den förstnämnda bränningen var av en mer strukturerad rituell art som 
vilade på tankarna av att rena denna heliga plats med en mindre bränning av kvarlevorna, som 
även vilade på en klar balans gällande den rituella eldningen och kontrollen över 
eldningsprocessen, när den lätt kan bli okontrollerad och att den i värsta fall då skulle kunna 
skada hällristningarna (Bengtsson, 2004: 43-44). 

Bengtsson har även nämnt att hällristningarna inte hade den lika viktiga symboliska värdet som 
de rituella bränningarna, man valde då att bränna på hällen vid ristningarna som ändå skulle 
efter sitt skapande efter några år bli täckta av lav (Bengtsson, 2004: 43).  

Hällen vid Askum är även mycket ovanlig i sitt slag och kan indikera ett säreget kulturmönster 
som särskilde sig från andra samtida och närliggande samhällsgemenskaps kulturmönster i 
Skandinavien (Bengtsson, 2004: 43).  Detta utgår man från att hällens inristningar av skepp är 
av en mycket likartad stil och hällens direkta begränsning inom just en specifik stenkrets i 
förhållandet med gravformativet och spåren av dess rituella bränning (Bengtsson, 2004: 43).  

Det finns även spår från utgrävningar i Oppen i Tanum där man har hittad en härd just ovanför 
inristningen som skulle kunna ge en bild av att när härden var tänd så belystes figurerna inom 
hällristningen med ett snett släpljus (Bengtsson, 2004: 43-44).  Man har även vid senare tid 
funnit spår av härdar vid en hällristning i Ryk i Tanum och vid ett flertal hällristningar i 
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Östergötland som tydligt indikerar kopplingen mellan härdar och hällristningar (Bengtsson, 
2004: 43-44). 

Hur kunde då förhållandet mellan olika rituella handlingar och viktiga bronsartefakter se ut 
under denna tid? Det främsta mytologiska syftet med gravarnas höga andel rika artefakter 
indikerar att under ingen tidsperiod under bronsåldern, så skulle något av de väl utsmyckade 
bronsmaterialen ha bränts under större religiösa processer och ritualer, utan snarare vid olika 
tillfällen deponeras och återanvändas.  

Kristiansen har argumenterat om att de svärd som har deponerats i träsk och våtmarker skulle 
även kunna ha en specifik religiös och mytologisk syfte och utgångspunkt likt de religiösa 
ritualer som Julius Ceasar själv berättade om i sin bok:” De galliska krigen” när fiendens svärd 
och övriga vapen lades ner i träsk och våtmarker för att symbolisera tack för striden åt gudarna, 
liknande spår finner man även inom senare järnålderssamhällena med deponering av 
krigsutrustning av fallna fiender för att plikta Oden.  

 

Figur 13. Deponerad bronssköld från Fröslunda. Wadbring.com. Redigerad av författaren. 

Detta var även vanligt fenomen i antikens Grekland (Kristiansen, 2002: 330). Och samtida fynd 
från Norden med likheter med dessa ritualer är bronssköldarna från Fröslunda av en mycket 
hög kvalitet. 

Många forskare har resonerat om de sociala utrymmen för att skapa de traditionella handlingar 
för att hylla och påminna de döda vid rösen och runda stensättningar inom allmänna platser och 
viktigt mytologiskt bärande platser som var strukturerade likt stensättningar och rektangulära 
stenpartier (Jennbert, 1993: 35).  

De två olika tidigare nämna regioner vid Österlen och Hjortekrog skulle då kunna utgå från 
hyllningen av allmänna andar som ska representera andarna från de döda genomsnittliga 
individerna som för eller senare kommer att försvinna i glömska och de viktiga mytologiska 
andarna som ska symbolisera de viktiga mytologiska gudarna i samhället som i princip tillhör 
eliten då de är enda som är släkt med dessa andar (Jennbert, 1993: 35).  

Frågan är då om dessa ritualer verkligen i sin grund utgick från religiös motivering av ett 
dyrkande av sina förfäder eller om det istället vilade på praktiska spörsmål för att klargöra sina 
ägor mot grannar. Alltså som ägogränser. Hauptman utgick då från en relevant studie av olika 
hällristningslokaler i Östergötland från tidsperioden äldre bronsålder till förromersk järnålder 
(Hauptman, 2002: 20-55).  

Hon såg ett mönster som utgick från att mellan period 1-3 (1700-1100 f kr). Så brukade 
individer begravas i rösen på en högre höjd och vid vattendrag. Dessa gravhögar byggdes då på 
detta sätt via en uppfattning om att andarna levde på högre höjder i landskapet och att man då 
borde skapa konstgjorda berg för andarna så att de kunde leva inom dem (Hauptman, 2002: 20-
55). 

Hon argumenterade även om att de som då begravdes vid de högst uppsatta gravhögarna var de 
individer som hade en direkt genealogisk koppling till de döda andarna som även var Viktiga 
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mytologiska andar medan de andar som framhävdes vid hällarna var de andar av de tidigare 
genomsnittliga individerna i samhället (Hauptman, 2002: 20-55).  

Eftersom de ledande individerna inom dessa samhällen under bronsåldern hade en så stark 
kontroll över samhällets viktigaste positioner, borde de inte då ha en lika viktig kontroll över 
religiösa angelägenheter under denna era också med tanke på religionens starka position inom 
dessa samhällen? P.V. Globs beskrev och argumenterade om att förvarningsetuifynden från tre 
viktiga platser i samtida Danmark (Jaegersborg, Egtved och Hvidegård) skulle kunna användas 
som ett syfte likt amuletter, alltså att skydda individer från olyckor och som skydd mot trolldom 
(Glob, 1971: 117).   

Flemming Kaul argumenterade själv i sin bok: ”Ship on bronzes” från 1998 att benämna de 
ledande religiösa gestalterna som trollkarlar eller präster via att använda relevanta arkeologiska 
fynd för att kunna stärka sina egna teser, där ett av dem är en bältedosa från maglehöj som 
innehåller: en träask, 2 häständer, ben från en vessla eller mård, i klo möjligen från ett lodjur, 
ben från ett lamm eller en hjortkalv, i cm lång luftrör från en fågel, brända ben från en människa, 
en kvist av rönn, träkol från asp, småsten av kvarts, i bit lera, 2 bitar svavelkis, en bit från en 
bronskniv och rester från en bronshake (Kaul, 1998: 131). 

En relevant fråga är då om dessa fragment hade en rituell mening hos en enskild privatperson 
eller hos en individ av en högre auktoritär teologisk makt likt en trollkarl eller en präst (Kaul, 
1998: 132). Han fortsätter då sitt resonemang med att utgå från empiriska undersökningar från 
hvidegårdsgraven som både har fragment av fynd inom samma tidsperiod som de föregående 
fynden och som även har liknande fynd (Kaul, 1998: 134).  

Enligt hans egna studier så verkar det snarare indikera via de liknande samtida fynden som har 
hittats att man främst brukar hitta fynden inom gravar med en högre andel materiella fynd av 
ett högt kvalitativt värde och inom större gravkonstruktioner (Kaul, 1998: 135).  

Detta skulle då kunna betyda att dessa fragment hade en direkt koppling till individer av en 
högre social ställning än för genomsnittet av befolkningen. Gravskicket har även allt för ofta 
väl bevarade figurativa föremål som utifrån sina stilarter bär på liknande föremål som brukar 
hittas i gravskicket (yxor, dolkar, svärd och hjälmar) vilket skulle kunna betyda att dessa 
figurativa föremål ska så mycket som möjligt efterlikna de döda individerna (Kaul, 1998: 135). 

Kristiansen och Larsson har även relevant till detta, argumenterar om att talet två är en 
förekommande symbol under denna tid som man även har hittat inom Trundholmsskivan och 
det skulle då även enligt dem kunna symbolisera både natt och dag, detta mönster finner man 
även vid tågaborghästarna, bronsfigurinerna från Stockhult och de yxbärande figurinerna från 
Grevensvaenge (Kristianssen och Larsson, 2005: 135).  

De fortsätter att argumentera om att denna symbol har ett syfte att tolkas att ha ett dualistiskt 
budskap inom både det levande och icke levande landskapet och då som en mer gudomlig 
gestalt likt tvillingudarna Asvins inom Rig-veda och dioskouroi inom den grekiska mytologin 
(Kristianssen och Larsson, 2005: 135).  Symbolens andliga dualistiska mening om kontroll av 
världen, har då även enligt Kristiansen och Larsson en applicerad utgångspunkt i verklig praktik 
inom bronsålderssamhällets ledande hierarki, där bronsålderns ledarskap vilade på två olika 
positioner. Antingen att ledaren själv både hade en andlig ledarposition inom större religiösa 
ritualer och begravningar och en politisk ledande position inom Allmänna frågor Som rör 
samhällets grundläggande strukturer, eller att ledarskiktet helt enkelt var uppdelat mellan två 
individer (Kristianssen och Larsson, 2005: 135).   

Ett relevant empiriskt exempel för denna studie är den samtida hvidegårdsmannen som inom 
sitt gravskick har både religiöst orienterade föremål likt föremål som indikerar en större politisk 
maktposition (Kristianssen och Larsson, 2005: 135).  

Det finns även resonemang från t.ex. Goldhahn om att skaparen av både bronsföremål och 
hällristningarna var samma individ som enligt honom hade den främsta insikten inom de mest 
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fördolda delarna av dess omvärld som via sin yrkesskicklighet kunna veta hur kosmos skapade 
och förstördes, hur elden inom hans framställning både skapar och förstör och som Hade bäst 
kunskaper om trollkonster, förbannelser och sjukdomar (Goldhahn, 2007:313). Han var alltså 
bronsålderns största kosmolog. Hen hade då enligt även inom de flesta sfärer inom det dåtida 
samhället en viktig och ledande roll inom olika ritualer förutom inom den allra högsta 
samhällstoppen. (Goldhahn, 2007: 313).  
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4. Analys 

Om man ska börja analysera de viktigaste komponenterna för resultaten av denna studie så kan 
man börja med de relevanta punkterna om kulturellt inflytande utifrån som kan prägla 
bronsålderns hällristningslokaler och dess rituella roll.  

De största hällristningslokalerna från denna tid som i början har analyserats av Artelius och 
Kristiansen och Larsson, indikerar då visserligen vissa direkta kulturella religiösa likheter med 
andra kulturgemenskaper från denna tid.  

Men man bör då enligt mig ha i åtanke att spår av konkreta bevis för möten med samtida 
nordiska medborgare och medborgare i östra medelhavet från denna tid knappt finns och att 
kontaktnätverket snarare utgick från ett utvecklat distributionssystem mellan norr till söder 
vilande på olika mellanhänders kontakt mellan varandra. Kristiansen själv har även 
argumenterat om de tydliga likheterna mellan kiviksgravens större inristade yxor med samtida 
hettitiska hällristningar av större yxor fast då utan konkreta bevis för direkt konkat mellan båda 
regionerna.  

Malmers utvecklade påstående om att hällristningslokaler skulle kunna indikera en främst 
social statustmarkering än en andlig, verkar dock enligt mig förstärkas utifrån tidigare 
resonemang som indikerar att större hällristningslokaler har en allt för ostrukturerad stil för att 
kunna klargöra en konkret religiös och mytologisk praktiserande världsbild som oftast kräver 
strukturerade rituella mönster.  

Även forskaren Flemming Kaul som tar upp en liknande studie utifrån sina bredare studier 
kommer fram med en liknande slutsats om att de mänskliga karaktärer som man finner vid de 
hällristade skeppen och via de rakknivar som han har analyserat, skulle kunna symbolisera 
roddare som seglar med skeppen mot de dödas rike med den dödes själ ombord, vilket skulle 
kunna enligt mig symbolisera beskrivningar av praktiska händelser utifrån längre 
handelsbaserade och rituella resor utifrån religiösa och mytologiska uppfattningar under ett par 
gånger under årets gång, för att både fira nya tidsbelopp så som olika skördetider och för att 
samtidigt plikta gudarna. Skillnaden är bara att Kaul är mer genomgående i sina studier när han 
har en mer direkt empiri än Malmer själv som brister i sina studier mycket på grund av det.  

En vidareutveckling av denna undersökning är en relevant påpekande från min sida om att även 
hällristningar från denna tid, brukar i större grad ha en rik sammansättning av olika symboler i 
samband med varandra som snarare påminner om att tolkas som att klargöra en social symbolik 
än en religiös.  

De inristade skeppen vid den yxbärande hövdingen i korrelation med danserskor och krigare är 
för osammanhängande för att indikera en direkt religiös tradition i jämförelse med de få och 
mer strukturerade bilderna av skolskeppen och hästvagnens resa via himlavalvet inom främst 
rakknivarna). Både Kristiansen och Artelius har under sina tidigare studier ignorerat Dessa 
perspektiv och snarare försökt att analysera hällristningslokalerna inom en liknade rituell roll 
som gravlokalerna.  

Den dödes position i liver efter detta klargörs visserligen av både Kaliff och Söderström som 
utgår från en konkret struktur som vilar på att rituellt klargöra den dödes plats inom det nästa 
livet, skillnaden är bara att Söderström vidareutvecklar en teori som tenderar att bli allt för 
vidlyftig och kopplas bort från det direkta materialet av skeppsgravar och husurnor, medan 
Kaliff håller sig till en teori som utgår mer på direkt empiri med relevanta garvmaterial, och 
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kulturella ritualer från samhällen med en lika gammal rituell grund som dessa 
bronsåldersamhällen, alltså den hinduiska kultursfären.  

En vidareutveckling av denna teori som Andersson gör som liknar Bradley och Eliades egna 
teorier är den cirkulära livscykeln som starkt präglar samhällen med likande kulturella drag som 
de nordiska bronsåldersamhällena, varav en är maorisamhällen i Nya Zeeland. Andersson går 
dock igenom enligt mig mer genom direkt empiri av gravhögar från denna tid med cirkulära 
bottnar som är mycket omfattande från denna tid och riskerar inte heller att jämföra sig med 
samhällen likt maorisamhället, som eventuellt kunde ha allt för olika perspektiv på ritualens 
roll i samhället som även kan prägla den närmiljön som de båda samhällsgemenskaperna levde 
i. 

Eliade kommer dock med empiriskt belägg likt Andersson som både utgår från husurnornas 
symbolik, via ett brett geografiskt område under denna tid, och liknande rituella grunder från 
andra levande samhällen, där kan det dock uppstå likande problem som jag tidigare nämnde om 
Bradleys analyser, att andra geografiska platser under denna tid hade andra rituella syften med 
husurnorna, och man bör då enligt mig främst enbart analysera närliggande geografiska 
komplex från denna tid, för att få en bättre och ärligare bild av dessa samhällens rituella syften 
och grund.  

Rituella positioner inom dessa samhällen som utgick från information av Jennbert och 
Hauptmans analyser av de rituella lokalernas position i landskapet utifrån dess höjd över havet 
och placeringar i landskapet, utgår båda från konkret empiri som håller sig till materialet enbart, 
Hauptman riskerar då att göra likande misstag som Söderström genom att utgå allt för ofta från 
egna hemmasnickrade teorier som saknar direkta empiriska trådar och att stärka sina egna 
teorier, än att bilda sin en konkret teori när hon har analyserat klart sitt material. De rituella 
aktörerna som Kaul och Kristiansen och Larsson utgår båda från konkret materiel empiri. De 
båda finner relevant empiri som kan komplettera varandra och stärka en beskrivning av en 
enhetlig mytologisk utgångspunkt som eventuellt kunde ha existerat under denna tid. Det enda 
problemet här är att Kristiansen Och Larsson behöver mer konkret empiri till sina egna studier 
för att kunna göra denna komplettering mer konkret utifrån ett forskningsperspektiv.  

Enligt mig så verkar det då som att gravhögarna som oftast är av en större konstruktion från 
denna tid, ligger både på en högre höjd och har stora mängder av högt kvalitativt värderade 
artefakter, verkar snarare stärka denna teori än att klargöra att den har några direkta hål i sig. 
Det är även helt möjligt att denna begravningskultur skulle symbolisera att klargöra auktoritets 
släktleds kontroll och makt över detta samhälle likt de större gravhögarna vid gamla Uppsala 
som oftast är placerad vid ett större flöde eller som en kombination av de alla olika tidigare 
nämnda tolkningarna.  

Jag har dock ingen klar utgångspunkt gällande Kaul, Kristiansen och Larssons egna teorier och 
studier eftersom jag anser att de båda behöver mer material för att kunna stärkas framöver.  
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5. Diskussion 

Hällristningslokalerna indikeras visserligen att vara av ett homogent kulturell uttryck, men 
fortfarande så måste jag klargöra att man inte vet tillräckligt om dessa större 
hällristningslokalers symboliska mening indikerar att bara ha en enbart religiös eller en 
traditionell, bevisen om att hällristningarnas lokaler har en för spritt stilart för att kunna klargöra 
en strukturell och kontinuerlig kultur som krävs för att tolkas som en religiös symbolisk mening, 
förstärks mer för varje gång när jag själv granskar de olika hälristningslokalerna.  

 Det som jag då skulle kunna tänka mig utifrån den information som man har fått fram via dessa 
analyser är att det skulle vara full möjligt att det fanns en klar separation mellan praktisk 
tillämpad aktivitet och en samtida religiös och mytologisk aktivitet, den praktiska aktiviteten 
som utfördes vid hällarna där deras syften snarare var att binda de sociala banden mellan 
samhällets medlemmar och den rituella aktiviteten vid gravhögarnas huvudområden via att de 
skulle indikera en direkt religiös symbolik som klargjorde den dödes resa till den andra sidan. 
Mina utgångspunkter som eventuellt stödjer denna teori är att de större hällristningslokalernas 
oftast bär på mer ostrukturerad och icke kontinuerliga inristade figurer än figurerna vid de större 
gravhögarna.  

Teorier som utgår från olika paralleller med samtida kultursfärer i södra Europa som vissa 
forskare tidigare har tagit upp, är även alldeles för vaga för att kunna klargöras på en högre 
nivå. Det är dock inte omöjligt från min sida att senare fynd av olika artefakter, skulle kunna 
indikera just en närmare kontakt, men med tanke på att man då borde vid det här slaget hittat 
åtminstone ett par relevanta fynd som skulle kunna indikera en likande kulturell inflytande som 
denna teori utgår från så är sannolikheten för teorins existens ganska så svag.  

Att de analyserade rakknivarna indikerar någon annan kulturell symbol som skulle ta solens 
plats istället, verkar inte enligt mig heller indikeras på grund av de vaga bevisen mot just detta 
resonemang. Dessa studier skulle nog också behöva en bredare geografisk utgångspunkt med 
större andel fynd med likande symboler för att kunna finna tillräckligt med empiriskt baserad 
bevis för att stärka eller försvaga Kauls teoris hållbarhet, sannolikheten att man hittar likande 
större fynd nu är dock ganska låg.  

När man sedan går in mer inom de undersökta rakknivarna från Kauls sida så är det enligt mig 
relevant att påpeka att ett problem som man då kan påpeka med denna fallstudie är att de flesta 
av dessa mytologiska uppfattningar som han tolkar om, inte verkar vara speciellt 
Förekommande i en klar större skala förrän period fyra och fem. Det stora hoppet mellan olika 
perioder gällande denna symbolik gör det då även mycket osäkert om det verkligen förhåller 
sig så att de äldsta fynden har en annan eller en liknande andlig uppfattning under denna 
tidsperiod när man inte riktigt kan se en klar kontinuerlig utveckling av denna mytologiska och 
religiösa världsbild fram till generation fyra. Det skulle även kunna vara så att likheterna mellan 
krumssvärdens och vissa fiskinristade symbolik från den första generationen och de övriga 
artefakterna från den fjärde generationen inte ens tillhör samma traditionella släktband utan att 
dess eventuella släktband bara är präglad av ett rent Önsketänkande från Kaul själv. Men det 
kan lika gärna betyda att denna religiösa och mytologiska kulturart steg för steg utvecklades 
från en enkel soldyrkande symbol där solen i sig tillsammans med fiskvarelsen dyrkades från 
början och att de andra varelserna kom till under tidens gång. 

Bevisen som då hittills har hittats som försöker att indikera att även motbevisa en klar 
strukturell soldyrkande religion under denna tid, är också mycket vagt empiriskt baserat, vilket 
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skulle kunna betyda att det behövs fler samtida fynd som kan stödja båda påståenden för att ge 
bättre incitament att klargöra hur bronsålderns religiösa och mytologiska arv verkligen såg ut 
och hur den var utvecklad.  

Det verkar även som att bronsålderns religiösa soldyrkande symbolik har för få tolkade religiösa 
och mytologiska gestalter i förhållandet till samtida monoteistiska religioner för att kunna vara 
av en monoteistisk religiös kult som behöver fler relevanta tolkningar för att kunna förstärka 
den religiösa och mytologiska arvet under denna era och behöver fler relevanta fynd för att 
kunna stärka gestaltkulten under denna tid.  

Att man då även gör en bredare analys av bronsålders religiösa ritualer kopplade till de religiöst 
betonade materialen med olika ritualer så som artefaktsdeponering i våtmarker och kvartstenar 
i gravskicket, har sina problem med att dess empiri utgår från senare liknande kulturella uttryck 
från andra samhällsgemenskaper. Det är då enligt mig fortfarande en ganska vag utgångspunkt 
och mycket osäker, med tanke på de få liknande fynd från bronsåldern som man har hittat hittills 
i Norden, och bör då tolkas på ett mycket mer försiktigt sätt.   

Man bör även enligt mig ha i åtanke i frågan gällande förhållandet mellan ritualer som klargör 
religiösa och sociala positioner och dess skillnader, att de analyserade skeppsbegravningarna 
Som allt för ofta utgår från en direkt religiös kult, som i princip enbart skulle se som ett 
effektivare sätt för den döde att resa till den andra sidan, skulle även kunna enligt mig lika gärna 
symbolisera en hierarkisk utgångspunkt, via att de främst hittas vid lokaler som indikerar en 
hög social status och att det skulle kunna ses som en praktsymbol för den döde i ett samhälle 
där skeppen i sig har en viktig position utifrån dess effektiva transportmöjligheter för både 
handel och starkare kontaktnätverk som effektivare kan stärka ens egen makt. 

En annan viktig utgångspunkt från min sida är att de flesta artefakter så som kvarts och olika 
bronsföremål av rakknivar och skolskepp såsom Trundholmsvagnen, hittas i gravhögar från 
denna tid som indikerar en högre social status, vilket skulle kunna ställa en relevant fråga om 
det nu verkligen var så att dessa symboler hade ett lika stort inflytande för resten av 
befolkningen än för den övre hierarkin själva. Mer konkret bevis behövs då för att stärka dessa 
teorier i framtiden. Kvartsens roll under bronsåldern, utgår oftast från studier av kvartsens syfte 
inom en religiös och mytologisk världsbild som är 1 000 år yngre och att det då kanske var så 
att kvartsens inte ens hade en religiös motivering under bronsåldern utan snarare en 
statusmarkerande position, eller en helt annan andlig mening under bronsåldern. Det behövs då 
ännu mer studier av kvartsens roll inom bronsålderns rituella struktur och kultur som kan binda 
den inom en större kontinuerligt kontext, och därmed klargöra dess direkta roll under 
bronsålderns olika ritualer och världsbilder. 

Ett klargörande från min sida är att teorierna vars främsta utgångspunkter att jämföra sig med 
levande samhällen (maori), som har levt inom helt andra miljöer, politiska strukturer och med 
andra materiella resurser än de nordiska bronsåldersamhällena kan tendera att bli ganska Oärlig 
när maorisamhällenas egen samhällsutveckling var på ett helt annat sätt utvecklat än 
förhistoriska samhällen i Norden som även kan ha helt andra utgångspunkter med sina egna 
religiösa kulturella tolkningar av sina egna artefakter som också har starkt präglats av andra 
samhällsgemenskapers traditionella arv under tidens gång. Det är även fullt möjligt att den döde 
individens begravning inom skeppen, enbart skulle indikera en praktisk symbolik om den dödes 
högre sociala status inom ett samhälle där skeppen hade en viktig position som ett effektivt 
färdmedel.  

Husurnorna skulle även kunna ha ett enbart syfte att ses som ett bevaringsutrymme för den 
dödes själ än att enbart symbolisera en enhetlig världsåskådning om livets rörelse. Det kan även 
vara så att de närmaste konkreta bevisen för andetro under bronsåldern som då utgår från 
bevisen av den höga andelen miniatyrhus från den yngre delen av bronsåldern, inte klargör hur 
andetron under den äldre delen av bronsåldern såg ut, via den uppenbara bristen av liknande 
fynd från tidigare perioder under bronsåldern. 
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Teorierna om de huvudsakliga aktörer som ledde ritualerna verkar också vara av en mycket 
spretig uppfattning, och behöver fler studier för att kunna bearbeta en mer konkret beskrivning 
av just hur aktörernas roll inom ritualerna såg ut, och om det bara fanns en enbart viktig religiös 
aktör med att det även skulle kunna finnas flera, som skulle återspegla de olika väsen som ledde 
solens resa till himlavalvet än bara en enskild aktör. 

Angående de andliga utövarna så ska man även vara mycket försiktig med att i princip godta 
dessa teorier rakt ut när de allt för ofta utgår från ett par fall som inte direkt har en kontinuerlig 
regional och historisk band mellan varandra, utan hittas lite varstans inom de nordiska 
landskapen som tillhörde bronsålderns högkulturer.  

De fåtaliga samtida kvarlevorna av individer som man tolkar som viktiga rituella ledargestalter 
behöver då flera liknande fynd inom ett bredare regionalt bälte som kan både klargöra ett 
historiskt och regionalt kontinuerligt mönster inom de större gravhögarnas specifika fynd, för 
att ens våga säkerhetsställa en mer konkret bild av de andliga utövarna under denna era.  

Det är inte heller helt omöjligt att man överskattar de rituella ledande karaktärernas sociala 
status under denna tid, och att de snarare skulle kunna ses som individer med ens så farlig 
position, via sin närmande kontakt med gudarna, att man helst tog avstånd från de så mycket 
det nu gick för att minimera riskerna att få en förbannelse av dem. Denna påpekelse utgår från 
de andliga karaktärerna som levde under vikingatiden som även fruktades för sina gudomliga 
gåvor.  
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6. Sammanfattning 

Nordiska samhällen från den äldre bronsåldern indikerar via större fynd av komplexare 
gravhögar likt Kiviksgraven, specifika hällristningslokaler, bronsprodukter och övrigt 
arkeologiskt material, att ha en eventuell strukturerad religiös och mytologisk enhetlig kultur. 
Frågan är då bara hur dessa religiösa och mytologiska uppfattningar och ritualer var utformade 
under denna tid och om de då även kan ge oss en konkret förklaring till vilka Religiösa och 
mytologiska uppfattningar och traditioner som eventuellt existerade under denna tid.  

Frågeställningarna med denna studie har då utgått från hur man kan med ett mycket litet urval 
av viktiga och relevanta arkeologiska hällristningar, artefakter och fyndplatser från kulturellt 
högstående områden från denna tid (Skåne, Halland, Småland, Bohuslän, Östergötland). 
tydliggöra om hur dessa samhällens religiösa och mytologiska kultur under bronsåldern var 
strukturerade, vilka ritualer som främst utfördes och vilka individer som främst ledde de 
religiösa och mytologiska ritualerna och om detta skulle kunna klargöra en kulturell homogen 
respektive heterogen religiös och mytologisk kultur i Norden under bronsåldern.  

I början utgick jag då från ett klargörande av de största hällristningslokalernas karaktärer. De 
rituella inristade karaktärerna från hällristningarna har vissa likheter med andra samtida 
högkulturer men även tydliga drag som indikerar en mer intern kulturgemenskap som inte heller 
kan svara om de var enbart regionalt orienterade eller inte.  

Jag gick sedan in på ett par högt värderade bronsföremål så som en större andel rakknivar, ett 
par övriga bronsartefakter och Trundholmsvagnen själv. De har då visat sig främst bestå av 
symboler och gestalter som klargör en väl utvecklad soldyrkan som eventuellt även ska spegla 
både solens dagliga och individers livs egen resa och skapande. Andra samtida föremål likt den 
höga andelen husurnor, klargör även liknande teorier som hos de undersökta bronsföremålens 
kontinuerliga gestalter som reser mot skyn och ner till underjorden vid en senare tid på dagen, 
då med ett syfte av att klargöra en universell livscykel än enbart en soldyrkande tradition. ¨ 

Senare gick jag även in på undersökta artefakter inom ett par större hällristningslokaler så som 
kvarts i större mängder som är visserligen vanligare under järnåldern, men som även indikerar 
att existerat under bronsåldern med eventuellt samma rituella syften som fynden av kvarts från 
järnåldern som då främst är kopplade till rituell symbolisk förbättring för enskilda individer, till 
att man får en bättre plats i sitt nästa jordeliv och som symbol för livets skapande som en 
fruktbarhetssymbol, utifrån sin placering längre ner i de större gravhögarna. Syftet var då att 
klargöra relevanta materiella artefakter som kan ha en viss religiös koppling till olika ritualer 
under denna tid.  

Man bör även enligt mig ha i åtanke om det nu verkligen var så att rituella deponeringar av 
bronsföremål från denna hade en lika utvecklad symbolik i Norden under bronsåldern, med 
tanke på spår av större slag har hittills inte hittas i Norden under bronsåldern i närheten av 
våtmarkerna som man har deponerat denna mångfaldiga utrustning, och det är inte heller säkert 
att de nordiska kulturyttringarna varken hade liknande mytologiska likheter med de samtida 
mytologiska yttringar inom resten av Europa, i förhållandet att de nordiska ritualerna oftast är 
minst 500 år äldre än de galliska/helleniska, och depåerna och skulle då kunna ha en Helt annan 
innebörd därefter, samt att de liknande ritualerna i samtida Norden, skulle kunna Ha en helt 
annan utgångspunkt eller flera olika utgångspunkter än inom andra olika samhällsgemenskaper 
ute i övriga Europa.  

De rituella lokalerna indikeras att ha utförds främst inom hällristningslokalerna, medan de 
viktigare lokalerna oftast är placerade vid större gravar från de högra sociala samhällsskikten, 
vilket skulle kunna indikera både en social och religiös andlig hierarki inom dessa samhällen 
inte bara inom den levande världen skulle ens hierarki klargöras, utan även inom den andra 
Sidan. De ledande rituella mästarna har aningen varit både samhällets ledande gestalter, eller 
delat den rituella makten med en annan individ. 
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Det finns även resonemang som stärker att smeden i sig hade en minst lika hög religiös 
maktställning som de ledande religiösa gestalterna via sina färdigheter till att skapa föremål 
med ett så högt symbolvärde som även kan användas till kontakt med den andra sidan.  
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