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Abstract  

The design on the bronze age culthouse is very similar to the design of a common house 

construction from the Bronze Age. In addition to this, there ar very few similarities. Culthouses 

have not been used for the purpose of the accommodation or other secular context, this results 

in that the buildings lack the typical settlement finds. The study of the Bronze Age culthouses 

is an important aspect in the research on the population´s religious beliefs. As archealogists 

don´t have much knowledges about the Bronze Age religion and its religious beliefs, more 

research can be executed and a deeper understanding of both the religion and the culthouses 

can be developed. The culthouses from the Bronze Age that have been examined, show different 

characters in form of finds and remains. A summary of these findings and remains can create a 

clearer picture of culthouses and the findings that suggest religios activities. 
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1. Inledning 

 

I uppsatsen kommer jag granska vilka lämningar och fynd som tyder på ett kulthus, samt om 

kulthusen har placerats i specifika landskap. Bronsåldersmänniskan placerade sina bostäder i 

miljöer som passade deras livsstil och uppfyllde deras behov. Därför borde även kulthus 

placerats i specifika landskap som uppfyllde deras religiösa föreställningar och behov.  
     Forntida byggnader och bostäder har ofta varit centralt i tolkningen av den forntida 

människan, och byggnadernas placering och utseende har stått till grund för tolkningen kring 

människas vardag och föreställningar. Då bronsåldern var en tidsperiod med stark prägling av 

religiösa föreställningar är arkeologers förståelse av dessa kritisk i tolkningen av 

bronsåldersmänniskan och deras samhälle.  

     Under utgrävningar av kulthus från bronsåldern har det visat sig att kulthusens insida varit 

mycket fyndtomma, vilket har försvårat bedömningen av byggnadens syfte och 

användningsområden. Bronsåldern har visat sig vara en tidsperiod som erhöll komplexa 

förändringar i deras samhälle och religiösa föreställningar. Försök att återskapa deras religiösa 

handlingar och förstå deras syfte är svårt då det inte finns skriftliga källor från denna tidsperiod. 

Istället utgör de arkeologiska fynden grunden i förståelsen och tolkningen av bronsålderns 

rituella och religiösa platser.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

I uppsatsen kommer jag att jämföra fyra olika kulthus från bronsåldern då syftet med uppsatsen 

är att undersöka särdragen på bronsålderns kulthus, samt vilka arkeologiska fynd, lämningar 

och naturformationer som tyder på att kulthus förekommit i området. Uppsatsen kommer även 

att försöka svara på varför bronsålderns kulthus visat sig vara nästintill fyndtomma. Kulthusen 

jag har valt att använda är Ringeby, Ryssgärdet, Broby och Håga kulthus. Dessa kulthus är 

utvalda för att både byggnaden och dess omgivning visat sig vara rik på lämningar och fynd 

vilket kan ge ett tydligare resultat på mina frågeställningar som är följande: 

 

 

 Varför är kulthus från bronsåldern relativt fyndtomma? 

 Vad tyder på att en byggnad varit ett kulthus? 

 Är kulthus placerade i specifika landskap? 

 

 

1.2 Avgränsning 
 

I uppsatsen kommer jag endast behandla fyra utvalda kulthus med datering från bronsåldern. 

Och för en tydligare överblick över arkeologiska fynd och särdrag som tyder på kulthus, har 

jag valt att använda mig av kulthus som erhållit ett flertal omgivande lämningar och en rik 

variation på arkeologiska fynd. Uppsatsen tar endast upp relevanta fynd och lämningar som 
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hittats vid kulthusen, då kultplatserna har visat sig vara mycket fyndrika fick materialet 

begränsas på grund av uppsatsens omfång.   

    Det finns två typer av kulthus från bronsåldern, dessa är stengrundshus och stolphus. 

Uppsatsen kommer att behandla två av varje sort. Detta grundar sig i att dessa två typer är 

konstruerade på olika sätt, och möjligtvis skiljer sig åt i andra relevanta aspekter. Uppsatsen 

kommer inte att belysa dessa skillnader ingående, och kommer inte heller belysa bronsålderns 

rituella föreställningar. Detta skulle kräva ett arbete med större omfattning. Samt att 

informationen inte är relevant för att besvara frågeställningarna.   

 

1.3 Teori 
 

För att urskilja kulthus och vad som definierar dessa byggnader behövs en definition av 

begreppet kult. Det finns ingen definitiv beskrivning om vad kult som begrepp innefattar, utan 

forskare och författare tycks ha olika synsätt på begreppets innebörd.  

     Begreppet kult kan syfta på människans religiösa livsyttringar kring de osynliga makter 

som anses härskar över livet (nationalencyklopedin, kult). Även Helena Victor menar att kult 

innefattar människans andliga föreställningar och tolkningar kring världen (Victor 2002: 63).  

     I litteratur som försöker definiera kult som begrepp diskuteras ofta olika typer av kult, 

Berta Stjernkvist skriver om den privata och officiella kulten. Dessa två typer delas in efter 

vilka människor som utförde ritualen, samt i vilket syfte ritualen utfördes (Stjernkvist 2001: 

20). Kulten var under bronsåldern en mycket viktig del i samhället, och rituella handlingar 

innefattade ofta offringar och deponeringar som utfördes på speciella platser och i speciella 

syften (Näsström 2002:14f). Rituella handlingar beskrivs av ett flertal forskare som ett viktigt 

inslag i kulten, och kan definieras som handlingar med en djupare religiös eller magisk 

mening. Ritualer har som funktion att styrka befolkningens gemensamma föreställningar 

(nationalencyklopedin, ritual). Kulthusen borde därför erhålla likheter i deras kännetecken 

och placering i landskapet.  

 

 

1.4 Källmaterial och metod 
 

I uppsatsen används främst tidigare litteratur då det finns mycket forskning kring bronsålderns 

kulthus och dess omgivning. Litteratur jag använt har berört både kulthusens omgivning och de 

arkeologiska fynd och lämningar som kopplas ihop med kulthus. Uppsatsens fakta kring 

kulthusen kommer från forskning och utgrävningar som gjorts kring kulthusen och dess 

närområde.   

    För ett resultat kommer en komparativ studie utföras mellan de fyra olika kulthusen. Den 

komparativa studien kommer fokusera på lämningar och fynd som i sammanband med 

kulthusen tyder på rituell betydelse under bronsåldern. 

    Strukturalistiska tankar blir relevanta i förståelsen för eventuella sammanband hos företeelser 

från olika kulthus. Med strukturalism som verktyg kan underläggande strukturer redovisas.  
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1.5 Källkritik 
 

I uppsatsen nämner jag förkristna skriftliga källor, där det är viktigt att ha i åtanke att dessa 

källor kan vara förvrängda av författarna, och att informationen i källorna med säkerhet inte går 

att bekräfta. Källorna kan därför inte betraktas som säkra. 

    Tre av de utvalda kulthusen är placerade i Uppland medan det fjärde är lokaliserat i 

Östergötland. Kulthusen i studien kan därför inte representera alla Sveriges bronsålderskulthus 

utan endast de från ett begränsat område, vilket kan påverka resultatet.  

    Dateringen av bronsålderns kulthus är även osäker då byggnaden ofta dateras efter 

omgivande lämningarna. Dessa fynd och lämningar i kulthusens omgivning behöver inte 

nödvändigtvis vara samtida med kulthuset.   
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2. Tidigare forskning 

 
Forskning kring bronsålderns kulthus och dess tillhörande särdrag har genomförts av flera olika 

forskare. Både Anders Kaliff och Helena Victor har forskat mycket inom ämnet, och skrivit ett 

flertal skrifter om kulthus och dess tillhörande aspekter. Helena Victor skrev 2002 sin 

doktorsavhandling om bronsålderns kulthus. Avhandlingen tar bland annat upp frågor kring 

kulthusens placering i landskapet, samt människans tanke bakom kulthusens olika 

utformningar, syfte och konstruktion. I avhandlingen används bronsålders kulthus från hela 

Sverige samt deras fynd och omgivande lämningar (Victor 2002). Fredrik Svanberg har en 

annorlunda synvinkel än den Helena Victor presenterar kring stengrundshusens användning och 

syfte. Svanberg argumenterar för att stengrundshusen är gravmonument och inte en 

konstruktion som kompletterar gravarna då det funnits gravar i dessa kulthusens inre (Svanberg 

2006: 124).   

      Anders Kaliff skrev år 1997 sin doktorsavhandling om gravar och kultplatser. 

Avhandlingens syfte är att undersöka hur föreställningar under den skandinaviska brons-och 

järnåldern framställs. I avhandlingen behandlas primärt religiösa förställningarna kring 

händelser efter döden. Området som avhandlingen berör är Östergötland där Kaliff utfört ett 

flertal arkeologiska undersökningar kring områdets gravar och byggnader (Kaliff 1997a). 

Utöver hans avhandling har Kaliff skrivit och medverkat i ett flertal böcker och skrifter med 

huvudinriktning på kulthus och tillhörande religiösa aspekter.  

    I tolkningen av Skandinaviska tempel och kulthusen har arkeologer inte bara använt sig av 

arkeologiska metoder och religionshistoriska källor. Användningen och inspirationen från 

etnografiska och historiska analogier har även kommit till användning (Kaliff & Mattes 2017: 

51). Även om arkeologiskt material hittas vid kulthus är dess mening och användningsområden 

i rituella syften svårtolkad då ritualer är fyllda med handlingar och meningar som är kryptiska 

i tolkningen (Nordberg 2011:215–217).   

     I den äldre forskningen kring hedniska tempel och kulthus var templet i Gamla Uppsala i 

fokus. Diskussionen handlade om var templet hade legat och inte huruvida templet existerat 

eller inte. Forskare under denna period var uppenbart inte lika kritiska till de tidigkristna 

beskrivningarna av templet. Beskrivningar av kulthusen och religiösa handlingar som utfördes 

vid byggnaderna går att hitta i de isländska sagorna. Mot dessa skrifter riktas det dock skarp 

kritik då författarna var kristna, vilket kan innebära en olikhet i texternas innehåll (Kaliff & 

Mattes 2017:7f).  

    År 1966 släppte religionshistorikern Olaf Olsen ett arbete där han skarpt kritiserade kulthusen 

och tempels existens. Arbetet förändrade den tidigare synen på kulthusen, då han påstod att 

kulthusens existens inte kunde baseras på tidigkristna skrifter då det arkeologiska materialet 

inte stödde skrifterna. Detta ledde till att arkeologerna och religionshistorikerna inte längre 

stödde tidigkristna beskrivningarna av templen och kulthusen, för det kunde leda till att 

individerna inte längre blev tagen på allvar i forskarvärlden. Kritiken kring kulthusens existens 

fortsatte, trots det faktum att Olsen inte kunde bekräfta sin teori. Resultatet blev att forskningen 

kring kulthusen svalnade, och kulthusen ansågs inte existera. Från 1960 fram till 2000-talet var 

templens befintlighet starkt omdiskuterad bland forskare, och ett flertal argumenterade för att 

templen och kulthusen inte existerat. Under de senaste 20 åren har synen på detta förändrats, 

vilket beror på arkeologiska fynd och religiösa historiska skrifter har apprecieras. Trotts att 

synen på kulthusens existens har förändrats är försiktigheten i ämnet fortfarande stor (Kaliff & 
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Mattes 2017: 17–20). Bland dagens arkeologer är huvudämnet i debatterna kring kulthusen 

vilken funktion de förkristna byggnaderna uppfyllde. 

    Trotts att dagens forskare är överens om att kulthusen har existerat finns det fortfarande flera 

frågor kring kulthusen. Frågor som rör byggnadernas funktion och utseende och om detta har 

förändrats genom forntida tidsperioder. Då det främst är vikingatida tempel som erhåller en 

skriftlig beskrivning kvarstår frågan om vikingatidens kulthus erhåller likheter med kulthusen 

från tidigare perioder (Kaliff & Mattes, 2017: 49f).  
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3. Definition av kulthus 
 

För att skapa en förståelse för vad kulthus är och vilka företeelser kulthusen har, behövs först 

en definition av begreppet kult. För bronsåldersmänniskan innefattar kult deras värdsliga 

tolkning genom ett andligt perspektiv. Kulten var en stor del av människans vardag och religion, 

vilket speglades i deras ideologi och världsbild. Begreppet kult avser alltså rituellt utövande 

tillägnat det gudomliga, och begreppet kopplas ofta ihop med olika typer av rituellt bruk, heligt 

och sakralt. 

    Vilka arkeologiska lämningar som hittas i närheten av kulthus är avgörande i tolkningen av 

byggnaden funktion. För dessa har oftast haft en funktion i bronsåldern rituella utövande. 

Kulthusen har inte används i syfte för boende eller övriga sekulariserade sammanhang, detta 

resulterar i att byggnaderna ofta saknar typiska boplatsfynd (Victor 2002: 63f). Kulthus delas 

in i två kategorier, stolphus och stengrundhus. Husens indelning baseras på deras 

byggnadsmaterial, storlek, samt på lämningar som är synbara ovanför marken. De två 

kategorierna skiljer sig även åt i sammansättningen, utnyttjandet, placeringen i landskapet och 

delvis deras datering. Stengrundshusen är större i storleken än stolphusen och har oftast bredare 

väggar vilket resulterar i mindre inneryta. Denna typ av kulthus är oftast mer fyndtomma än 

stolphusen, och har inga synliga ingångar. Stolphusen är svårare att lokalisera då de inte är 

synliga ovanmark, vilket har resulterat i att det inte är lika många stolphus dokumenterade och 

undersökta som stengrundshus. I stolphus är det vanligare att hitta både fynd och gravar, denna 

typ av kulthus är även oftast placerade på gravfält. Stolphusen framkommer så tidigt som under 

senneolitikum och ersätts sedan under den äldsta bronsåldern med stengrundshusen, för att 

återkomma under den yngre bronsåldern.  (Victor 2002: 66f). 

    I Anders Kaliffs verk Gravhus, kulthus eller dödshus från 2006 skriver han om kulthusens 

placering i landskapet. Han argumenterar för att kulthusen placerades i naturlandskap som 

representerade människans religiösa föreställningar. Deras religiösa föreställningar speglandes 

alltså i landskapet som omgav kulthusen, och människan trodde att det gudomliga var befäst i 

naturformationer och att dessa ansågs vara boningar för andeväsen av olika slag. Dyrkan av 

dessa naturformationer behövde inte vara en stor del av kulten utan det räckte med att dessa 

omgav kulthuset, vilket resulterade i tanken att kulthuset fick mer kraft (Kaliff, 2006: 130). 

Naturformationer som Kaliff syftar på här kan vara höjdformationer, berg eller olika platser i 

landskapet där olika naturelement konfronteras (Kaliff & Mattes, 2017: 164). 
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4. Lämningar kring kulthusen 
 

Här kommer jag redovisa lämningar som ofta är lokaliserade i kulthusens omgivning, och lätt 

beröra deras betydelse och symbolik för den forntida människan. Samt vilka olika sorters 

ritualer som utövades vid kulthusen kommer även beskrivas kort.   

 

4.1 Gravfält och gravskick 
 

Graven som symbol kopplas ihop med födelse och omvandling. Ritualer som utfördes i 

sammanband med gravar speglar människans syn på vad som skedde efter döden (Kaliff 1997b: 

92). Gravfälten var under den yngre bronsåldern placerade i närheten av en boplats, vilket har 

lett till att gravfältet i vissa fall är belägna ovanpå äldre boplatser (Kaliff 1997a: 70). I 

landskapet var bronsålderns gravar placerade längst kusten eller på landskapets höjdpunkter 

(Ström 1985: 16).  

    Sten som material betraktas som ett viktigt element i placeringen och utformningen av 

rituella platser. Materialet kan även ses som en symbol för evighet, och kan därför vara lämpligt 

byggmaterial för gravar (Kraft & Ängeby, 2013 s: 35).  

    Helena Victor skriver i sin avhandling från 2002 om gravfält och deras betydelse. Hon 

argumenterar för att gravfältets utformning baseras på bronsåldersmänniskans föreställningar.      

Efter att en individ gått bort betraktades inte denna som borta, utan troddes bara ha ett 

annorlunda sätt att kommunicera på. De avlidna ansågs ha kvar sina känslomässiga 

anknytningar till föremål och sitt liv och strävade efter att bibehålla sin position i den mänskliga 

världen. Andarna av de döda kunde vara både goda och onda, det ansågs därför vara mycket 

viktigt att utstaka området där de döda vistades genom att bygga gravar eller gravhägn (Victor 

2002: 44). Gravarnas utformning kunde vara individuell och speglade individens sociala status 

i samhället. Graven kunde även vara utformad efter den avlidnas önskemål. 

     Under bronsåldern fungerade graven även som kommunikationsplats, människan kunde här 

kommunicera med de döda eller sina gudar. I förfäderskulten kunde gravar alltså användas som 

kultplats (Kaliff 1997b: 92f). Begreppet förfäderskult innefattar ritualer och rituella handlingar 

som utfördes till människans förfäder (Victor 2002: 21). 

     Rösen är jordhögar eller torvhögar som täckts med ett täcke av sten och är ofta placerade 

högt upp i landskapet. En del rösen har haft en kringliggande kantkedja som består av stora 

stenar eller en så kallad kallmur. Deras mening var att hålla ihop högen, samt att de begränsade 

högen. Då rösen betraktas som ett gravskick finns det i de flesta fall en gravanläggning inne i 

högen (Burenhult 1999: 427–430). Rösets inre kan innehålla en hällkista eller en kallmurad 

sten som i sig kan innehålla obrända lik. Rösets inre kan även innehålla rester från kremeringar 

eller gravgåvor av olika slag (Nationalencyklopedin, röse).   
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4.2 Skärvsten 
 

Skärvsten påträffas främst i de så kallade skärvstenshögarna men går även att hitta i väggarna 

till kulthusen (Victor 2002:116). Tidigare tolkades skärvstenshögar som ”skräphögar”, vilket 

resulterade i saknaden av en slutgiltig definition om skärvstenshögarnas betydelse. I 

sammanband med att skärvstenshögar schaktats bort innan undersökning har arkeologer missat 

deras sammanband med bronsålderns kulturella mening. Under det tidiga 1900-talet fanns det 

två möjliga tolkningar kring skärvstenshögar. Den ena var att de var spår efter kulturella 

handlingar, medan den andra tolkningen grundade sig i tanken att de ansågs vara avfallshögar 

från boplatser. Teorin om att skärvstenshögarna var avfallshögar dominerade fram till 1990-

talet då de sedan började tolkas som spår efter religiösa och kulturella handlingar (Karlenby 

2011: 114). Datering av skärvstenshögar kan vara problematisk för de ofta brukats under en 

längre period. Det är fynden i högarna som kan resultera i en datering av högarna, det mest 

frekventa är att högarna dateras till yngre bronsålders samt till äldre järnåldern (Ojala 2016: 

67). 

     Skärvstenhögar kan egentligen betraktas som rösen med innehåll av eldsprängd sten, och 

utgör en hägnad med sakral betydelse som kopplas samman med olika begravningsritualer 

(Kaliff 2006: 139). I dagens tolkning kring skärvstenshögars betydelse finns ett flertal olika 

teorier från olika forskare, de flesta teorierna grundar sig i att skärvsten haft en religiös och 

kulturell betydelse (Hjärthner-Holdar 2008: 132).  

 

 

4.3 Högar och rösen 
 

Högar är i landskapet placerade på platser där de ligger högt upp, anledningen till detta är 

troligtvis att de ska synas på långt håll. Högarnas byggnadsmaterial varierar beroende på var i 

Sverige högarna är placerade, högarna kan vara konstruerade av grästorv, eller bestå av sten 

(Lindström 2004: 62) 

    Både rösen och högar går att lokalisera i centralområden från bronsåldern. De två 

monumentala lämningar hittas ofta i anknytning till kulthus (Victor 2002: 47). Storhögarna var 

oftast placerade i närheten av en större byggd och var monumentala lämningar som innehöll en 

eller flera individer. Högarna var ofta rika på gravgåvor, och det var personer av hög status som 

begravdes i dessa högar. Högar som ligger centralt i en byggd kan representera en viss ätt som 

med högen uppnådde en markering av social status och revir (Lindström 2004: 64). 
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4.4 Ritualer 
 

Ritualer kan definieras som ett kulturellt medium som uttrycker människans tro och tankar. De 

används för att kopplar ihop människans tanke och handling, som skapar ett strukturellt 

övertygande system av mönster (Bell 2009: 47f). Det finns ett flertal olika religiösa riter som 

utfördes i kulthusen och dess närområde. Ritualernas mening och syfte avgjorde i vilken 

omgivning ritualerna utfördes. Vissa ritualer utfördes inne i kulthuset, medan vissa var mer 

lämpade att utföra utanför byggnaden (Kaliff & Mattes 2017: 125).  

     En del av de fynd som hittas vid kulthusen visar att det utfördes rituella riter som var 

baserade på måltider. Syftet med dessa riter var troligen att bronsåldernsmänniskan strävade 

efter en gemenskap och kontakt med gudarna. Genom att offra djur uppnådde människan denna 

kommunikation, samt genom ett utbyte av gåvor med gudarna (Kaliff & Mattes 2017: 125f).  

     En annan ritual som utövades vid kulthusen är ritualer som utfördes i sammanband med 

brandgravskicket, vilket delas upp i två delar. Den ena består av brännandet av kroppen medan 

den andra består av behandlingen av återstående kvarlämningarna från kremeringsprocessen. 

Kremeringens syfte som begravningsprocess kan tolkas som att människan ville frigöra 

livskraften. Anledningen till att de kremerade och begravde resterna kan tolkas som att 

människan även ville binda den avlidna till jorden. En parallell som kan dras av kremeringen 

är människornas tillverkning och smältning av metaller. För även den processen förvandlar ett 

materials konsistens till en annan (Kaliff 1997b: 92). Ett viktigt inslag i forntida ritualerna är 

elden, vilket ofta är en central del i de ritualer som utövades under forntiden (Kaliff 2007: 70). 

Genom kremation blir kroppen transformerad, vilket kan tolkas som en metod att återställa 

skapelsen av människan. Elden kan alltså i ett rituellt syfte betraktas som en metod för att 

transformera och kommunicera. Offringar av materia i olika gravskick skulle kunna vara en 

metod för att bibehålla kontakten och kommunikationen mellan de levande och döda. För även 

materia vid kremation transformeras till ett annat material (Kaliff 2007:83–84). Mycket av den 

kunskap som forskare idag erhåller kring ritualer är baserad på tidigkristna skriftliga källor. 

Även om dessa skrifter främst fokuserar på rituella handlingar från vikingatiden, går det att dra 

paralleller med ritualer som tros ha utförts vid bronsålderns kulthus. Religiösa handlingar och 

ritualer är ting som sällan eller långsamt revideras, vilket resulterar i att förkristna källorna till 

viss del går att använda i tolkningen kring bronsålderns ritualer (Kaliff & Mattes 2017: 153f).  

 

 

 

4.4.1 Offerritualer  

 

Offerritualerna har haft en central roll i det fornnordiska samhället, vilket även bekräftas av 

arkeologiska artefakterna som hittas i kulthusen och dess närhet. Offerkulten har utförts 

offentligt i samhällena men tros varit knuten till personer av större betydelse, exempelvis 

stormän, hövdingar och kungar. Om det var dessa som utförde ritualerna är fortfarande oklart, 

men forskning visar att ritualerna utfördes av en person som ansågs vara specialist (Näsström 

2002:45). 

    Ett offerföremål, beroende på vad det består av kan berätta mycket om ritualen som har skett 

på platsen (Larsson 2013: 5). I genomförandet av ett offer utförs ett flertal komplexa riter vars 
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funktioner varierar. Beroende på ritualens mening varierade offergåvan, men det noblaste offret 

var en levande varelse (Näsström 2002: 14f). Efter offrandet av en varelse skedde förtärandet 

av köttet, detta betraktades som en av de viktigaste punkterna bland kultceremonier (Ström 

1985: 81). Det finns även flera sorters offerritualer. Ritualerna definierades utifrån deras syfte 

och vad som offrades. Ett par exempel på olika offerritualer är tackoffer, gåvooffer, gravoffer, 

kommunikationsoffer och soningsoffer. Tackoffret utfördes efter det första av någonting, 

exempelvis den första skörden eller födseln av årets första kalv. Vid denna rituella ceremoni 

var det alltid en del av det första som offrades (Näsström 2002: 25f). Gåvooffret kunde 

människan använda sig av i förebyggande syfte då ritualen kunde användas för att uppnå en 

god skörd och fred. Om detta offer skulle nekas av gudarna, kunde människan utföra ett 

soningsoffer. Soningsoffret använde människan för att försonas med gudarna och återetablera 

sin relation med dessa efter att hon syndat (Näsström 2002: 37–39). Ett annat offerskick är 

vattenoffer, vatten betraktades som en portal mellan vår värld och gudarnas. Som ett av våra 

element är vatten ett mycket unikt och ett intressant element som förekommer i flera olika 

former. Genom att offra i olika vattendrag skapade sig människan kontakt och möjlighet att 

kommunicera med gudarna (Larsson, 2013:7f). Offren kallas även för depåfynd, fynden som 

offrades här kunde vara yxor, svärd, halsringar, fibulor och spjutspetsar. En del av föremålen 

visar inga tecken på användning, utan har troligtvis tillverkats enbart för att offras (Lindström 

2004: 66). 
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5. Fallstudie 
 

Under denna del kommer jag redovisa de kulthus som jag valt, samt vilka fynd och lämningar 

som har hittats i de utvalda kulthusen och dess omgivning.  

 

 

5.1 Ringeby i Kvillinge socken  
 

Ringeby kultplats är lokaliserad på en ö vid Norrköping i 

Östergötland, och upptäcktes i sammanband med 

motorvägsbyggnation. I området finns det sedan tidigare kända 

fornlämningar, men dessa har aldrig lett till misstanke om vad 

som dolde sig i Ringeby. Utgrävningen som avslöjade 

gravfältet vid Ringeby utfördes mellan 1993-1994, men redan 

1988 utfördes en speciell inventering och fosforkartering i 

området. Fosforkarteringen avslöjade att området hade förhöjda 

fosfor värden, vilket tyder på att det förekommit mänsklig 

aktivitet. I området hade det även utförts  

utgrävningar år 1990 och 1991. Även dessa skedde på grund av vägbygge. 

Området som undersöktes låg på ett höjdområde ca 17-21 meter ovanför 

havet och var lokaliserat ca 300 m från Ringeby gård. Området har under 

olika tidsperioder utnyttjas i olika syften. Den största delen av området hade dock fram till 1970 

används till betesmark. Under denna tidsperiod var området täckt av lövskog och på vissa delar 

av området så sticker delar av berg upp ur marken. Den enda bebyggelsen i området har bestått 

av torp och backstugor som funnit på platsen vid olika tillfällen.  

     Vid förundersökningar som har utförts på plats fann arkeologer fynd och material som 

antydde att det legat flera boplatslämningar och ett gravfält i området. I området bredvid 

schaktet fann arkeologer vid markytan ett par stensättningar och två skärvstenshögar. Under 

utgrävningen påträffades det även flera stensättningar och stensamlingar. En datering till äldre 

bronsålder kunde göras, då det påträffades en skafthålsyxa i ett av schakten.  

     Det är ön i Ringeby som anses haft en kultplats, kultplatsen användes under den yngre 

bronsåldern och äldre järnåldern. Gravfältet som är beskrivet här ovan är placerat på 

Kvillingeslätten vilket ligger precis bredvid ön, vilket ytterligare stärker teorin om att platsen 

används som kultplats. En bit ifrån Ringeby gård åt väst ligger ytterligare ett gravfält men detta 

är daterat till Järnåldern och på gravfältet finns endast högar (Kaliff 1997a: 37–40). På platsen 

har även lämningar av boplatskaraktär påträffats, bostäderna visar dock att aktiviteterna och 

verksamheterna var begränsade. Spår av bebyggelse som framkom var härdar och stolphål. 

Fynden som påträffats i gravområdet bekräftar att en del av anläggningarna används som 

boplatser. Efter dateringar av dessa lokaler bekräftades det att boplatsen varit aktiv mellan 

1505-837 samt 752-396 BC, vilket betyder att boplatser har funnits i områden innan gravfälten 

uppfördes. Däremot visar fynden att aktiviteten på boplatsen aldrig har varit betydande. Fynd 

såsom delar av en skafthålsyxa av grönsten, flintskrapa och rester från verktygstillverkning 

Figur 1: Ringeby under 

bronsåldern med kulthuset 

utmarkerat 
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såsom avslag har hittats på platsen och ger stöd åt teorin att platsen varit bebodd under äldre 

bronsålder (Kaliff 1997a: 43). 

    Området som har undersökts delas in i tre grupper med boplatser, och åtta grupper med 

gravar. Bara ett fåtal fynd som påträffades i gravområdena kunde kopplas till en boplats. Brist 

på fynd som tyder på att bostadsaktivitet förekommit i området har resulterat i att lämningar 

såsom härdar, stolphål och brist på gravar tolkats som boplatsyta. Att ytorna i området inte tyder 

på mycket aktivitet kan även tolkas som att boplatsen bara varit bebodd säsongsmässigt, eller 

att ytan varit en plats som enbart utnyttjats för begravningar. Begravningsritualerna som utförts 

på platsen anses har varit mycket komplicerade och i en av byggnaderna var fosforvärdena 

mycket höga vilket tyder på bostadaktivitet eller skelettgrav. Med tanke på att denna byggnad 

är beläget bredvid en skärvstenshög och stenblock, är tolkningen för att denna byggnad varit 

ett kulthus inte uteslutet. Två anläggningar som är lokaliserade på ena gravfältet har tolkats som 

kremeringsplatser. Platserna ligger placerade högt upp i landskapet, och flera skärvstenshögar 

och skärvstenflak förekom i området. Intill den ena gravgropen påträffades en till byggnad som 

tolkas som ett kulthus av typen stolphus. I husets grund hittades ett flertal stolphål, byggnaden 

var i sin form rektangulär och är daterat till 500-700 f.Kr. Den ena långsidan på huset har varit 

öppen, och stolphålen kan tyda på att byggnaden har haft tak. Vid grävning i området längst 

den öppna långsidan påträffades en större mängd skärvsten och sot, detta tolkades som att 

skärvstenen hade blivit utslängd från byggnadens enda öppna sidan. Här hittades det även 

härdgropar vars fyllnad bestod av sot och skärvsten. Vid grävningen i huset påträffades i det 

sydvästra hörnet två urnegropar som var placerade vid byggnadens stolphål, liknande 

urnegropar fanns även i det östra området utanför huset. I samma område påträffades även en 

stenformation i form av en halvmåne, i denna hittades en skålgropssten. Gravfältets största 

stensättning ligger precis bredvid huset och är tio meter i diameter, innehållet i denna bestod av 

keramik, kvartsavslag, knackstenar och brända ben som inte gick att identifiera samt tänder från 

nöt. Anders Kaliff har tolkat konstruktionerna och fynden som rester från en altarkonstruktion, 

och tillsammans med stensättningen utgör dessa tecken för att byggnaden fungerat som ett 

kulthus (Victor 2002: 133–135).   

 

 

5.2 Ryssgärdet i Tensta socken 
 

Ryssgärdet är minst sagt en mycket speciell 

arkeologisk fyndplats som är beläget i Uppland. 

Området grävdes i 2000 talets början ut i sammanband 

med ombyggnad av en motorväg. Fyndplatsens riktiga 

namn är egentligen inte Ryssgärdet, utan är Onslunda 

vilket i sig är en förvrängning av namnet Odenslunda. 

Platsen kopplas därmed samman med guden Oden, 

och har betraktats som en offerplats i hans ära.  

     Ryssgärdet visade sig vara en förkristen plats som 

varit aktiv under ca 4000 år. Alltså var platsen aktivt använd från 

yngre stenåldern fram till 1700-talet. Undersökningarna visade 

att platsen varit mest aktiv under bronsåldern mellan åren 1400-

800 f.Kr. Den arkeologiska undersökningen av området 

Figur 2: Ryssgärdets under 

bronsåldern med kulthuset 

utmarkerat 
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omfattade ca 18 000 m2. Lämningarna på platsen består bland annat av nio boningshus och 

lämningar som kopplas till religiös kult och gravritualer (Kaliff & Mattes 2017: 131f).  

    Vid utgrävningarna av platsen hittade arkeologerna spår efter två kulthus. Husen var 

lokaliserade på olika platser i området men erhöll likheter i utseende och lokalisation i 

landskapet då båda varit väl synbara. Det första kulthuset är beläget ca 15 meter väst om en 

gravhängnad. I formen var huset treskeppigt och var i storleken ca 15x8 meter. Husets 

vägglinjer utmärktes av enstaka stolphål och befintligheten av bränd lera.  

     Tolkningar av de båda huset visade att husen är från två olika faser, under dessa faser har 

huset byggds om och blivit större i storleken och smalare i bredden. Det finns två olika 

tolkningar var ingången till kulthusen har legat. Den ena teorin säger att husets södra gavel har 

varit helt öppen medan den andra teorin påstår att ingången legat på husets västra sida. Huset 

innehöll ett antal fynd av tomma härdgropar, samt en lerplatta från romersk järnålder och 

mindre delar av sekundärbrända lerkärl.  

     Precis som det första kulthuset var det andra huset beläget en bit från gravhängnaden, fast 

söder om denna lämning. Även detta hus var treskeppigt, fast var i storleken 13x6,5 meter. 

Detta hus var fyndrikare, och innehöll bränd lera, brända ben, en keramik platta samt keramik. 

Huset visade sig även innehålla tre stycken härdgropar. Fynden utanför huset bestod av härdar, 

keramik samt brända ben. I detta område förekom även en mindre keramik kopp, som av 

arkeologer tolkades som ett miniatyrkärl. En bit ifrån södra gaveln på huset hittades en mindre 

härdgrop, och två keramik- och ben koncentrationer.  

     Båda husen har likheter i sitt utseende och konstruktion och är av typen stolphus. Samt att 

de gav enklare intryck än de omgivande husen, då de saknade anläggningar och fynd som ett 

vanligt bostadshus erhåller (Victor 2002:123–126). Inom Ryssgärdets undersökningsområde 

hittades sex skärvstenshögar, i dessa högar hittades ben, keramik, kvarts och två knackstenar 

(Hjärthner-Holdar 2008: 134–138). Ryssgärdet visade sig vara en fyndrik plats, där det hittades 

material som tyder på bronstillverkning. Bronsföremålen hittades dels i gravarna samt på 

offerplatser, men platsen mest spektakulära fynd var en spiralformad guldtråd. Detta fynd 

hittades i anslutning till ena kulthuset och fyndet var i längde närmare två meter. Förutom 

guldtråden hittades även en bronsyxa som tyder på att rituell aktivitet utövades i området. 

Forskning visar att yxan som föremål hade stor betydelse under bronsåldern. Bronsyxor 

användes under denna period inte bara som redskap, utan hade även en speciell symbolisk 

betydelse.  

    I Ryssgärdet har en annan byggnad kopplats ihop med ceremoniell betydelse, då det i 

byggnaden hittades fynd som kopplas till olika ceremonier. Exempel på dessa fynd är fragment 

av ett dryckeskärl och delar av ett förvaringskärl som innehöll rester från mat och dryck.  

I Ryssgärdet hittades även spår av brandoffer, men även möjligen spår från kremation. Brända 

ben från människor gör teorin möjlig att det utförts offerceremonier av människor på platsen, 

men detta är inte bevisat (Kaliff & Mattes 2017 s: 132–137).    
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5.3 Hågahagen i Bondkyrko socken 
 

Under bronsåldern låg Hågaområdet på en ö i en 

havsvik, vilket är resultatet av förändringar i 

strandlinjeförskjutningen. I frågan om kommunikation 

var området mycket strategiskt placerat i landskapet, 

och vattenleder som ligger i området leder till Håga 

eller dess närområde. Tidigare arkeologiska 

utgrävningar i relation till kulthuset har utförts på 

Hågahögen samt den så kallade Hågakyrkan. Vad som 

betraktas av särskilt intressant med Håga området är 

dels det stora kulthuset som även kallas för Kung 

björns kyrka. Eller att Hågakyrkan är extremt väl 

bevarad, samt att den har en intressant placering i landskapet då den 

ligger nära Hågahögen. Hågahögen i sig betraktas som en unik 

monumental lämning då den visade sig vara rik på arkeologiskt 

material. Tillsammans med kulthuset i Hågahagen utgör dessa tre 

fornlämningar en mycket intressant plats i landskapet (Victor 2002: 153f). I Hågahagen har 

arkeologer även funnit spår efter boplatsaktivitet.  

      En fosfatkartering i området vid Hågahögen samt på ett åkermarksområde visade på mycket 

höga fosfatvärden. En mängd olika fynd hittades i boplatsområdet, dessa fynd består dels av 

keramik, lerklining, deglar, gjutformar, järnslagg, en glaspärla, en pilspets samt en 

skafthålsyxa. I boplatsområdet hittades även en skärvstenshög, vilket visade sig innehålla bränd 

lera, skärvsten, keramik samt ett fåtal ben (Victor 2002: 15).  

     Kulthuset i Hågahagen är beläget i en hage väster om den kända Hågahögen. Kulthuset är 

av typen stengrundshus och grävdes ut mellan åren 2000-2002 (Victor 2006: 117). Vid 

utgrävningens början fick schaktet breddas flera gånger då byggnadens väggar var betydligt 

större än väntat. Väggarnas underlag bestod av skärvsten och jord som var placerad mellan 

stora stenblock. Stenblocken i sig var placerade i två jämnlöpande rader. Husets väggar visade 

sig innehålla ett flertal koncentrationer av keramik, och en mindre andel brända ben. I väggarna 

fann arkeologer även bränd lera, som gav intrycket att en andel av leran medvetet blivit 

deponerad då den såg arbetad ut.  I väggarnas övre skick hittades även ett flertal knackstenar 

och mortelstenar. Det hittades även kvarts i väggarna, vilket gav intrycket av den medvetet 

blivit skingrats över hela konstruktionen. Kvartsen som hittades är delvis bearbetad men består 

även av avslag. Kvartsen som är oarbetad visar spår på att ha legat i vatten eller blivit bränd. 

Detta resulterade i att arkeologerna fick intrycket av att kvartsen medvetet bränts. De brända 

ben som hittats i väggarna var rester efter nöt, får och svin. 

    Ett av fynden som hittades i huset var en kruka, krukan hade under dess mynning knoppar. I 

den norra gaveln av huset hittades en störres sten med 16 stycken skålgropar. I skålgropsstenens 

närhet hittades även en klangsten, vilket är en sten som frambringar ett klingande ljud. 

Klangstenen var 1,7 meter lång, 60 centimeter bred och 60 cm tjock. Då huset endast är 1,8 

meter brett tog stenen upp nästan hela kortsidan, vilket resulterade i tolkningen att stenen 

placerats där medvetet. I området framför denna sten hittades mer keramik, samt en mindre del 

av ett kärl. Alltså hittades det två stycken kärl i byggnaden (Victor 2002:167–170). Området 

kring kulthuset visar inga tecken på gravar, men var däremot fyndrika. Utanför husets norra 

sida hittades mer avslag av kvarts och knackstenar, det hittades även ca 10 stycken mindre 

Figur 3: Håga området under 

bronsåldern med kulthuset 

utmarkerat 
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stenkretsar som låg i form av en cirkel. Stenkretsarna innehöll ett mindre lager av sot, och tros 

ha använts som härdar. I samma område hittades även delar av gjutformar, degelfragment och 

slagg. Vilket tyder på att det förekommit järnhantering vid huset (Victor 2002: 174). 

 

 

5.4 Broby i Börje socken 
 

Stengrundhuset i Broby grävdes ut första gången 1949 

av Bengt Schönbeck, men hela området har sedan dess 

varit projekt för ett flertal utgrävningar. Precis som i 

Håga är Brobys huskonstruktioner belägna på ett 

gravfält, samt att platsen är placerad i landskapet med 

utsikt över dåtidens vattendrag (Victor 2002: 108). 

Forskningen kring områdets vattenhöjning har 

resulterat i slutsatsen att Broby boplatsen under 

bronsåldern varit lokaliserad nära Jumkilsån 

(Schönbeck 1952: 40f). 

     Området väckte intresse hos forskare på grund av platsens 

många och komplexa fornlämningar. Dessa fornlämningar 

består dels av områdets berömda högar som är belägna precis 

intill Jumkilsån. Området erhåller även gravfält och 

skärvstenshögar som även kallas för bålrösen och offerrösen. På områdets högsta punkt i 

landskapet ligger det en hög som är områdets största i storleken (Schönbeck 1952 s: 24–26). 

Brobys gravfält omfattar ett flertal gravar samt skärvstenshögar och minst tre 

byggnadskonstruktioner. I jämförelse med andra relevanta gravfält från bronsålder har Broby 

glest med gravar. I platsens skärvstenshögar hittades slagg, gjutformar och smältdeglar. 

Tillsammans vittnar dessa om förekomsten av järnhantering på platsen.  

     Att olika ritualer kring de döda har förekommit på platsen intygar tre husgrunder samt 

gravarnas olika former. Tillsammans utgör husgrunderna en likbent triangel, där byggnadernas 

sidor är runt 50 meter i längden. Kulthuset är beläget ca 200 meter från de resterande tre husen 

och är sammanfogat med ett röse i byggnadens södra del. Innan utgrävningen av platsen syntes 

bara två parallella stenrader som visade sig vara husets långsidor. Vid en utgrävning av platsen 

hittades husets kortsidor, och i storlek mättes huset totalt till 17,5x7,5 meter. Ingången till 

byggnaden har legat i det sydvästra hörnet, och fynden har bestått av keramik utspridd i olika 

delar av huset, samt en pilspets, lerklining och två knackstenar. Fynden var placerade på olika 

djup i huset, vilket tolkas som att huset varit aktivt under en längre period. Utspridd över 

området hittades även flera tänder från både nöt och häst. Utanför huset hittades keramik, samt 

spår av en skärvstenshög som tolkats som en härd. Husgrunden och härden utanför huset är 

daterade till samma tidsperiod (Victor 2002: 108f). 14C dateringar har gjorts på utgrävda gravar 

i området samt på kulthuset och dess närområde. Dateringarna antyder inget om husets datering, 

utan dateringen av huset är baserat på fynden som hittats i huset. Dateringar på utvalda gravar 

visar att gravfältet däremot använts under mycket lång tid. De gravar som legat vid 

husgrunderna var av särskilt intresse för arkeologerna, då en av dessa gravar innehöll ett flertal 

brandgravar som anlagts under olika tillfällen. Dessa brandgravar var däremot svåra att datera 

då den saknade fynd.  

Figur 4: Broby området under 

bronsåldern med kulthuset 

utmarkerat 



16 
 

6. Analys 
 

 

Kulthusen jag använde mig av gav både förväntade och icke förväntade resultat. Alla erhöll 

flera olika men tydliga indikationer på deras användning och syfte som kulthus.  

   Personligen trodde jag att alla fyra kulthusen skulle vara placerade i landskapet med närhet 

till vatten, samt högt placerade i landskapet då all litteratur påpekade att kulthusens placering i 

landskapet var en kritisk aspekt i tolkningen av byggnaderna. Alla fyra kulthusen uppvisade 

olika tecken på deras primära syfte och användning, men samtidigt var det många aspekter som 

alla kulthusen erhöll. Viktigt att även ha i åtanke är att kulthusen i studien valdes på grund av 

att de var fyndrika. Majoriteten av bronsålderns kulthus erhåller inte lika många tecken på deras 

användning och syfte, vilket kan göra tolkningen av dessa byggnader svår.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tolkningen av kulthus kan även de två olika typerna av kulthus ha en inverkan. Det finns 

uppenbarligen skillnader mellan stengrundhusens och stolphusens utseende, material, fynd och 

placering. På grund av stengrundshusens fyndtomhet har dessa byggnader varit svårare att tolka 

än stolphusen. Typerna skiljer sig även åt i vad som hittas i byggnaderna. Stolphusen har ofta 

mer fynd än vad stengrundhusen har vilket kan leda till tolkningen att det förekommit olika 

aktiviteter i byggnaderna och att kulthusen möjligtvis erhållit olika syften. De två typerna 

användes under olika tidsperioder under bronsåldern vilket skulle kunna vara anledningen till 

byggnadernas skillnader. Möjligtvis hade byggnaderna olika funktioner vilket även skulle vara 

en förklaring till deras skillnader. Detta är däremot svårt att bevisa då eventuella rituella 

handlingar är svårtolkade (Victor 2002: 66–69). 

Att studera utformningen av gravar och gravfält kan ge inblickar i människans religiösa 

föreställningar, vilket kan ge stöd i studien av kulthus. Bronsålderns kulthus verkar i de flesta 

fall placerats mitt i, eller i närheten av ett gravfält (Tabell 1). Anledningen till detta verkar vara 

att de döda innehar en fortsatt stark koppling till människans vardag. De döda strävade efter att 

vara kvar i den levande sfären, och kunde antingen vara hjälpsamma eller illasinnade. Därför 

var bronsåldersmänniskan noga med att avgränsa de döda från de levande, genom att placera 

avlidna på en separat plats. Detta ansågs skapa en gräns mellan de levande och de döda. 

Ryssgärdet    Broby Hågahagen Ringeby

Gravfält           X         X         X         X

Boplats           X         X         X         X

Vattendrag         X         X         X

Skärvstenshög           X         X         X         X

Spår av ritualer           X         X         X         X

Metall hantering           X         X         X

Högar         X         X         X

Brända ben           X         X         X         X

Offer           X         X         X

Högt placerade i landskapet           X         X

Rösen         X         X         X

Brandgrav         X         X         X

Keramik          X         X         X         X

Tabell: Tabell över de fyra kulthusens placeringar, fynd och lämningar. 
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Gravfälten placerades en bit ifrån boplatsen, och gärna i landskap nära vattendrag eller på olika 

höjdnivåer i landskapet (Kaliff 1997a: 68–72).  

     En teori kring kulthusens syfte och en förklaring till deras fyndtomhet är att kulthuset 

betraktas som ett boningshus för de avlidna. Detta skulle förklara varför kulthusen saknar 

materiella fynd som kopplas till ritualer och religiös utövning. Denna teori stärks även av 

bronsåldersmänniskans föreställningar att de döda stannade kvar i de levandes sfär, samt att 

kulthusen oftast är placerade i närheten av ett gravfält (Tabell 1). Kulthusen kan enligt denna 

teori betraktas som en boning med kommunikation till de avlidna, samt enligt vissa teorier även 

gudomliga krafter (Victor 2002: 63–65).  

    Precis som vatten verkar elden som element varit en viktig aspekt i bronsålderns platser av 

rituell betydelse, vilket syns i kulthusens omgivning. Framförallt verkar kremeringen och 

brandgravskicket haft stor betydelse i deras religiösa utövning (Victor 2002 s.182f). Den 

grundläggande tanken bakom kremering är att frigöra själen från kroppen. Soldyrkan som var 

en stor aspekt i bronsålderns religion anses även vara en anledning till det ökade användandet 

av elden i rituellt syfte. Eldens ökade betydelse under bronsåldern syns tydligt i det material 

och lämningarna som påträffas vid kulthus (Tabell 1). Rester efter kremerade ben hittas ofta på 

olika ställen vid kulthusen, samt vid olika typer av fornlämningar i dess omgivning. På dessa 

bronsåldersplatser hittas ofta både jordbegravningar och kremering, vilket kan ställa frågar 

varför så olika gravskick utfördes samtidigt. Kan brandgraven haft ett mer rituellt syfte då rester 

av brända ben inte bara hittas i brandgravar, utan även vid stenformationer som erhåller ett 

rituellt syfte. Införandet av brandgravsskicket skulle därför kunna vara ett resultat av att 

människan under bronsåldern blev mer religiös, och religionen fick en mer betydande roll i 

samhället och levnadsstilen (Kaliff 1997a: 79–84). Under bronsåldern hittas rester av brända 

ben inte bara i gravar, utan lokaliserades även vid andra stenformationer. Teorin om att 

stenformationer användes som altare styrks av detta påstående (Kaliff 2007: 154). I olika tider 

och regioner har byggnadsmaterialet och utformningen av gravmonument skiftat, vilket olika 

symboliska föreställningar ligger till grund för. Den breda användningen för sten i 

gravmonument kan bero på att sten inte bryts ner och får vad som kan betraktas som evig 

existens. Då sten som material ingår i flera olika gravtyper och religiösa formationer från 

bronsåldern kan detta styrka teorin om att gravformationer är en symbol för kulthus och 

användes i rituella syfte. Bronsåldersmänniska ansåg även att de dödas själar hade odödliga 

egenskaper, och kan relateras till tanken att monument av sten kopplades till religiösa ritualer 

och evig existens. Det är alltså stenens symbolik och inte dess materialitet som ansågs erhålla 

en religiös betydelse. Att sten och berg ansågs erhålla en religiös betydelse går inte bara att se 

i den skandinaviska kulturen, utan går att se i flera av världens antika eller forntida kulturer. 

Sten ansågs vara boning för gudomliga krafter, och användes i kommunikation mellan 

människan och gudarna vilket gör stenmonument till en symbol för närvaron av ett kulthus 

(Kaliff 1997a: 106).  

    Elden var uppenbarligen mycket viktig i människans rituella utövande och ingick i flera 

ritualer. Att det vid kulthus därför ofta hittas spår av användning av eld är inte så konstigt, utan 

är en tydlig symbol på rituell utövning (Tabell 1). Samtidigt var elden inte bara viktig i deras 

rituella utövande, utan elden var kritisk för att deras vardag ska fungera. Närmare 

undersökningar kring byggnader där eld används är därför kritisk i avgörandet kring ett rituellt 

eller vardagligt syfte (Kaliff 1997a: 79–84). Till offermiljöer med kremerade ben kopplas 

keramik, metallfragment och matrester. Dessa föremål är även kända för att hittas i eldbaserade 

deponerade offermiljöer (Kaliff 2007:121). 
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    I bronsålderns religion var uppenbarligen eld, vattnen och fruktbarhetskulten en viktig 

beståndsdel. Solen under denna period betraktades som livets källa och elden skulle kunna 

betraktas som en symbol för solen eller som livgivare och befriare. Eldens mening i 

brandgravsskicket kan därför vara att återförena själen med människans ursprung. Ett tydligt 

tecken på kultplatser är spår av eldbaserade ritualer (Kaliff 1997a: 81).  

    Vissa kulthus och rituella platser har legat i närheten av olika vattendrag(Tabell 1). 

Vattendrag är ett element i naturen som användes i sammanband med kommunikationen med 

gudarna. I vattendrag offrades inte bara föremål, utan även människor och djur. Till vilka gudar 

dessa offer tillägnades åt är osäkert men den nordiska mytologin nämner både gudinnor och 

föremål som kopplas samman med vattendrag (Näsström 2002: 118). Religiösa platser i naturen 

var under bronsåldern laddade med religiösa betydelser och föreställningar. Olika 

höjdformationer, berg eller platser där olika element möttes hade en stark religiös betydelse för 

bronsåldersmänniskan, och det var dessa platser som speglade naturens kraft och element som 

ansågs erhålla övernaturliga krafter. Dessa naturformationer ansågs även vara gudarnas boning, 

eller platser där gudarna vistades. De religiösa platserna kunde styrkas och bättras på genom att 

konstruera olika formationer med religiös betydelse (Kaliff & Mattes 2017: 164–166). En 

variation av dessa formationer är rösen. En teori bakom rösens framväxt är att de användes i 

offersyfte. Teorin grundar sig i att människan offrade stenar, vilket sedan placerades på dessa 

rösen. Detta ger rösen ett religiöst syfte under bronsåldern, och möjligtvis skulle dessa 

stenformationer efterlikna naturformationer såsom kullar och berg. Vilket skulle stärka teorin 

om att rösen kan indikera att en byggnad används som kulthus, då naturformationer som tidigare 

nämnt betraktades erhålla religiös mening. Rösen har hittats på flera bronsåldersplatser i 

mellersta Sverige, och kan alltså indikera på en plats av religiös betydelse (Kaliff & Mattes 

2017:168).  

     Offerrösen går under många olika namn, och finns på platser där människor har omkommit 

och blivit begravda. Det finns flera tolkningar kring tanken bakom rösen, en är att rösets storlek 

var avgörande i mängden kraft som lämningen erhöll. Och mängden sten var avgörande i 

förbindelsen av den döda, eller för att ge denna en del av stenens kraft.  Kraften hos offerröset 

kunde även användas för att öka lyckan i fångsten och jordbruket. Stenen i röset har även tolkats 

som offer, och röset ansågs innehålla ett väsen där stenen i högen betraktades som ett offer till 

denna (Kaliff 1997a: 107).  

     Skärvstenshögar verkar även var en mycket vanlig stenformation i kulthusens omgivning 

(Tabell 1), vilket skulle kunna vara bekymmersamt då dessa lämningar inte för så länge sedan 

betraktades som skräphögar utan betydelse. Då kulthus från bronsåldern inte är vanliga och 

dessutom väldigt fyndtomma, kan en felaktiga tolkning kring skärvstenhögarnas betydelse lett 

till eventuella felaktiga tolkning kring kulthus. Då vissa kulthus erhåller få indikationer för 

deras användning, kan misstolkning kring skärvstenshögarnas symbolik och betydelse 

resulterat i att kulthus tolkats som mer ordinära byggnader (Victor, 2002: 16f).  

     Skärvsten går inte enbart att hittas i skärvstenshögar vid kulthus, utan kan även påträffas i 

byggnadens väggar. Vilken funktion denna skärvsten erhåller är fortfarande osäkert. Då eld 

förekom under flera religiösa aktiviteter vid kulthusen kanske skärvstenen här är avfall ifrån 

dessa eldar. Det finns en möjlighet att skärvstenen från religiösa eldar fått speciell 

efterbehandling, och har placerats i kulthusens väggar i religiös eller rituell betydelse. Då elden 

hade en sådan stor betydelse i bronsålderns rituella utövning skulle denna skärvsten i väggarna 

vara en symbol för eldens transformerande betydelse (Victor 2002: 116). 
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7. Diskussion  
 

 

Det står klart att det finns flera uppfattningar och åsikter bland forskare kring vad kulthus är 

och vad som symboliserar dessa byggnader. Även om intresset och forskningen kring dessa 

mystiska byggnader pågått under en längre tid, är det inte förrän de senaste åren som 

forskningen verkar har grundat sig i arkeologiskt material som funnits vid kulthusen och dess 

omgivning. Tidigare forskning verkar främst grundat sig i skriftliga källor från den tidigkristna 

perioden och kan därför betraktas som oanvändbara i seriös forskning kring kulthus. 

Anledningen till att tidigare forskning grundats i de förkristna källorna verkar dels bero på brist 

av relevant materiellt forskningsmaterial, samt på för stor förlitlighet på det förkristna skriftliga 

materialet. Dagens forskning kring ämnet kräver betydligt stadigare grund att stå på, vilket bara 

verkar resulterat i fördelar i forskningen kring kulthusen och deras existens. På grund av en 

fortfarande mycket kritisk syn på forskning kring kulthus, behöver avhandlingar och forskning 

kring detta ämne vara grundligt förankrade i vad som definieras som seriösa och säkra källor. 

Risken finns annars att forskare inte längre tas på allvar i forskarkretsen. Även om kulthus är 

ett mycket intressant ämne som fortfarande bjuder på mycket frågor, är ämnet idag fortfarande 

mycket känsligt vilket kan resultera i att forskare tar avstånd från ämnet. Vilket är 

bekymmersamt då religionen är en kritisk aspekt i förståelsen för bronsålderns befolkning. 

Trots den starka kritiken kring ämnet kan detta även vändas till fördelar, då detta borde resultera 

i forskning som bygger på starka grunder och noga efterforskningar.  

     Brist på kunskap om bronsålderns kulthus har lett till att det finns flera olika tolkningar kring 

kulthusen från denna tidsperioden. Då det inte finns några kända skrifter som beskriver 

kulthusen från bronsåldern, är det de arkeologiska fynden och lämningarna som har gett 

arkeologer kunskap kring dessa gåtfulla byggnader. Att bronsåldern är en mycket religiös 

period som inkluderade religionen inte bara i deras religiösa utövning, utan även i deras vardag 

är sedan tidigare känt. Detta syns framförallt i kulthusens omgivning och placering i landskapet. 

Bronsålderns boplatser låg oftast i närheten av kulthusen, samt omgavs ofta av lämningar och 

naturformationer som ansågs inneha ett religiöst syfte.  

      En fråga som arkeologer kan ställa sig är varför dessa byggnader oftast är så fyndtomma. 

Teorier kring denna fråga är svåra att bekräfta, och det kan bara grundas teorier. Kulthusens 

utsida och omgivning har oftast däremot flera lämningar och fynd som tyder på utövning av 

rituell aktivitet. Anledningen till detta och ett svar på frågan kring kulthusens fyndtomhet skulle 

kunna vara att bronsålderns befolkning hade en mycket gedigen relation till naturen, och att de 

utförde sina ritualer i naturen. Då bronsålderns kulthus oftast har placerats i landskap med flera 

olika naturformationer skulle detta kunna vara en rimlig förklaring kring kulthusens fyndtomhet 

(Victor 2002:65f). Även utgrävningar av bronsålderns kulthus resulterar i tanken att kulthusens 

omgivning haft en avgörande påverkan på kulthusens placering i landskapet, vilket tycks bero 

på människans föreställningar och religiösa tankar. Bronsåldersmänniskan var mycket religiös 

och inkluderade sin religion i flera aspekter av deras liv. Även detta skulle kunna vara en ledtråd 

kring kulthusens placering då de oftast ligger i närheten av en boplats. Bronsåldersmänniskan 

ville möjligtvis placera sina boplatser nära deras religiösa lokaler. Kulthus från bronsåldern låg 

inte bara i närheten av boplatsen utan var ofta omgiven av gravformationer. Gravformationer 

är även en lämning som kan indikera på att en byggnad används som kulthus (Kaliff 1997a: 

70f). Brist på arkeologiska fynd och fyndtomheten i kulthusen har skapat frågor kring 

kulthusens syfte och användning under bronsåldern. Teorier kring detta föreslår att huset endast 
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fungerat i kommunikations syfte, då människan använde byggnaden i kommunikation med sina 

döda eller sina gudar. Då kulthusens omgivande gravar användes som kommunikation, kanske 

kulthuset erhöll samma syfte. Skillnaden är att det finns arkeologiska fynd som hänvisar att 

gravar används i rituella syfte. Kulthusen erhåller antingen inga eller mycket få tecken på deras 

syfte och användning. En annan teori menar att kulthusen fungera som en slags boning för de 

döda vilket stärks dels av kulthusens fyndtomhet, men även av människans föreställningar kring 

de dödas närvaro i det levande samhället (Victor 2002: 39–42).  

    Då kulthusen oftast inte erhåller några tecken på deras användning är det de omgivande 

lämningarna och landskapet som står till grund för tolkningen. Bronsålderns kulthus omges ofta 

av flera eller ett fåtal specifika lämningar och stenformationer som står till grund för tolkningen 

av kulthuset. Dessa formationer är ofta relaterade till eller betraktas erhålla religiösa betydelser 

för människan. I tolkningen av kulthus verkar de omgivande lämningarna och landskapet vara 

i fokus då det fortfarande finns olika teorier kring kulthusens yttre attributörer (Victor 2002: 

53). Kulthusens omgivande landskap har visat erhålla vissa likheter, dels ligger de ofta 

placerade nära vattendrag, på höjningar i landskapet och nära olika naturformationer (Tabell 1). 

Detta har lett till tolkningen att landskapet och naturen har varit av stor betydelse för 

bronsåldersmänniskan. Deras relation till naturen kan även vara resultatet av deras 

föreställningar att själen och gudarna kunde besitta olika naturformationer och stenformationer. 

I sin rituella utövning använde bronsåldersmänniskan kulthusens omgivande landskap och 

naturformatoner, vilket skulle förklara deras föreställning att det gudomliga fanns i olika 

naturformationer. Olika fynd och lämningar som påträffas i omgivande landskapet och 

naturformationerna kan även indikera på vilka sorts ritualer som utfördes under bronsåldern, 

samt ritualernas syfte och till vilka gudar och högre makter de tillägnades (Kaliff 2006: 130).  

    Vad som tyder på ett kulthus verkar främst vara kulthusets placering och det omgivande 

landskapet och lämningarna. Här är det även viktigt att ha i åtanke att det är skillnader mellan 

stengrundshus och stolphus. Åsikterna kring vilka kriterier själva kulthus ska uppfylla 

utseendemässigt, och vad som utfördes i byggnadens insida varierar hos olika forskare. I 

Flemming Kauls verk Ships on Bronze A study in Bronze Age religion and iconography från 

1998 menar han att kulthusen har använts för olika initiationsriter och övergångsritualer, och 

att de var byggnader som hade både väggar och tak (Kaul 1998:41f). Kauls teori är svår att 

bekräfta då som tidigare nämnt det är svårt att tolka och hitta fynd från ritualer, vilket gör det 

svårt att bekräfta byggnadens eventuella rituella syfte. Helena Victor skriver i sin 

doktorsavhandling från 2002 Med graven som granne: om bronsålderns kulthus att kulthusen 

symboliserar gravar men anser att de är konstruktioner som används i rituella syften för att 

komplettera gravarna. Kulthusen anser hon även har används i förfäderskulten som 

kommunikationsmedel mellan förfäderna och människan. Teori skulle kunna vara en förklaring 

till kulthusens fyndtomhet, då kommunikationen lämnat få eller inga lämningar. Fredrik 

Svanberg kritiserar i de mystiska kulthusens mörka inre från 2006 tidigare forskning, och anser 

att kulthusen inte hade vanliga väggar eller tak. Svanberg betraktar snarare kulthusen som ett 

slags gravmonument, då det vid utgrävningar har hittats gravar i vissa av kulthusen. I 

byggnaden anser han att det istället utfördes dödsritualer och gravkult, vilket resulterat i att 

Svenberg kallar kulthusen för husgravar (Svanberg 2006: 124). Vilka kriterier själva kulthuset 

ska uppfylla och vad som tyder på kulthus är idag osäkert och det finns uppenbarligen ett flertal 

teorier kring detta som inte går eller är mycket svåra att bekräfta. Vad som dels har en inverkan 

på kulthusens kriterier är de två olika typerna kulthus. Dessa är olika i sitt utseende och 

fyndmaterial vilket resulterar i skillnad på vad som tyder på bronsålderns kulthus. Vid studiet 

av kulthus är det därför viktigt att ha i åtanke att de två typerna kulthus bör tolkas olika och att 
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de kan ha uppfyllt olika syften. Att stengrundshus och stolphus är olika både i konstruktion och 

fyndmaterial skulle kunna tolkas som att de har haft olika syften. Eller då typerna används under 

olika perioder kanske de uppfyllde olika religiösa föreställningar. En tolkning av kulthus anser 

jag därför till viss del kan bli problematisk då de båda typerna har olika särdrag men samtidigt 

en del gemensamma aspekter.  
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8. Resultat 

 

 

Definitionen av kulthus visar att byggnaden i utformning och storlek liknar övriga byggnader 

från bronsåldern men att en del av kulthusen kunde vara mycket små, medan en del var stora i 

storleken. Detta beror dels på att det är skillnader mellan stengrundshus och stolphus, vilket 

även kan ha en inverkan i tolkningen av kulthus. Kulthusens användningsområde skiljer sig 

markant åt i jämförelse med ett bostadshus. Byggnadens funktion kopplas inte samman med 

boende och liknande relaterade syften, utan kopplas till rituella handlingar och syften.   

     Kulthusens placering i landskapet skiljer sig även åt och verkar grundas i deras religiösa 

föreställningar. De placeras oftast en bit ifrån den tillhörande boplatsen i miljöer och vid 

fornlämningar som kopplas samman med religiös utövning och föreställningar. Då det endast 

finns teorier kring husens utseende, är det inte säkert att kulthusen fullständigt liknade 

boplatsens övriga byggnader. Då byggnaderna mest troligen skapades till deras anfäder, är det 

möjligt att byggnadens utseende speglade deras religiösa föreställningar (Victor 2006:114).  

      Bronsålderns befolkning hade en mycket gedigen relation till naturen, viket resulterat i att 

majoriteten av deras religiösa utövning skedde i naturen och att kulthusen kanske inte erhöll 

någon större betydelse för rituell utövning (Kaliff & Mattes 2017:163f). Istället hade dessa hus 

kanske endast eller till stor del en betydelse för de avlidna, då deras själar betraktades vara kvar 

i denna världen efter döden. Möjligtvis är detta även förklaringen till att kulthusen från denna 

period är så fyndtomma, ritualerna utfördes inte i byggnaderna och kunde därför inte lämna 

några materiella spår efter sig (Victor 2002:65).    

     Vid tolkningen av kulthus är det viktigt att ha i åtanke att det är bronsålderns religion som 

studeras, och att inte dra förhastade slutsatser kring ämnet. Trots att en byggnad såsom kulthus 

konstruerades på platser av religiös betydelse betyder inte det att ritualer har utförts i kulthuset 

(Victor 2002: 64). Kulthusens omgivning och omgivande lämningar är därför mycket kritisk i 

tolkningen av kulthus, då denna hade en stor påverkan på kulthusens placering.  

     Området runt kulthusen innehåller ofta många gravar av olika slag. Att alla kulthus 

uppenbarligen inte erhåller samma indikationer, eller inte samma mängd indikationer resulterar 

i att en djupare förståelse och tolkning kring kulthus är kritisk för forskningen kring ämnet 

(Kaliff 1997a: 70f). Att vissa kriterier kring de olika kulthusens placering och existens i 

landskapen inte uppfylls beror möjligtvis på att alla bronsålderboplatser inte är beläget i 

landskap som erhåller alla relevanta naturformationer och vattendrag som tyder på kulthus. Då 

bronsåldersmänniskan placerade kulthusen i närheten till sina boplatser fanns det kanske inte 

möjlighet till att landskapet uppfyllde vad arkeologer idag tolkar som de vanligaste kraven till 

kulthusens placering. Kulthus som är belägna vid boplatser som används under en längre tid 

verkar även vara lättare att tolka, då dessa oftast erhåller en större mängd lämningar och 

formationer från människan som tyder på ett kulthus närvaro (Victor 2002: 52–54).  

     Ett viktigt element i ritualer som utfördes vid kulthusen innehöll olika delar av eld och 

vatten. Ritualer som innehöll vatten utfördes vid kringliggande vattendrag. Och de ritualerna 

bestod ofta av deponeringar av olika slag, vilket betraktades som en metod att kommunicera 

med gudarna. Varje tidsperiod under forntiden hade specifika artefakter som de offrade och för 

bronsåldern var detta olika vapen och utsmyckningar.     
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     Under bronsåldern infördes brandgravskicket, vilket fick en betydande del i bronsålderns 

religiösa utövning. Spår av eldritualer och närheten till olika vattendrag är därför en stark 

indikation på kultplatser och kulthus (Kaliff & Mattes 2017:154). 
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9. Sammanfattning 
 

 
I förståelsen av bronsåldersmänniskans föreställningar är en mångsidig tolkning av deras 

samhälle relevant. Bronsåldern var en tid av komplexa förändringar i människans vardag och 

religiösa föreställningar. För att dagens arkeologer ska skapa sig en tydligare bild av kulthus är 

det relevant att studera övriga förändringar som skedde inom bronsålderns samhälle då den 

religiösa utövningen var en sådan stor del av hela bronsålderns samhälle. Förändringar som jag 

syftar på här är allt från ekologiska till ekonomiska förhållande, för alla är relevanta.   

     Det mest kritiska i tolkningen av bronsålderns kulthus är landskapet och fornlämningarna 

som omger kulthusen. Fornlämningar som kan indikera på ett kulthus är olika stenformationer 

såsom gravar, skärstenshögar och rösen. I det omgivande landskapet är kulthus ofta placerade 

nära vattendrag och på högre punkter i landskapet. Tanken bakom kulthusens placering grundar 

sig i bronsåldersmänniskas religiösa föreställningar. Då människan under denna tidsperiod hade 

en nära relation till naturen, placerades kulthusen kring specifika naturformationer och landskap 

som speglade deras religiösa föreställningar. I kulthusens omgivning är det vanligt att finna 

stenformationer, dessa stenformationer har tjänat olika syften. De användes inte bara som 

begravningsformer, utan användes även i olika religiösa ritualer.  

     Det finns ett flertal aspekter som tyder på att en byggnad används som kulthus. Olika kulthus 

uppfyller olika kriterier, vilket har lett till frågor kring byggnadernas tolkning. De två olika 

typerna kulthus har olika karaktäristiska drag vilket kan vara problematiskt i tolkningen av 

kulthus. Då bronsålderns kulthus är väldigt fyndtomma, är det till stor del fornlämningarna och 

landskapet som är avgörande i bedömningen av ett kulthus. Anledningen till att kulthusen är 

fyndtomma är fortfarande oklart, men de teorier som finns grundar sig i att byggnadens 

användningsområde är förklaringen till dess fyndtomhet. Fyndtomheten är alltså ett säkert 

kännetecken på bronsålderns kulthus. 
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Figur 1: Karta över Ringeby från SGU. 

Figur 2: Karta över Ryssgärdet från SGU. 

Figur 3: karta över Håga från SGU. 

Figur 4: Karta över Broby från SGU. 
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