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Abstract 
 
Gunnarsson, F., 2010. Ritens Aktörer – En studie över rituella utövare i Sydskandinavien under 
bronsåldern. The Actors of Rites – a study of ritual performers in south Scandinavia during the 
Bronze Age. Masteruppsats i arkeologi, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 
Universitet.  
 
Mainly focusing on the big picture regarding the research concerning the religious sphere in 
Bronze Age Scandinavia, the research field has been missing out on the smaller picture. The 
results have a tendency to produce a picture where the big landscape monuments, social 
structures and cosmology appear in the foreground. This essay is a comment to this phenomena 
and a methodological and terminological discussion regarding the way in which we as 
archaeologist’s works with questions about religion and rites. The main task though is to make 
an attempt in trying to identify the ritual performers and to answer the question whether it's 
possible or not to do that. This kind of work needs empirical studies with a theoretical 
background. The grave material can be the key to find these individuals since it's a context 
where the person’s belongings can be connected with the individual. The theoretical stance is 
that the Bronze Age research has been unable to identify these performers and that this in fact 
can be done. The etuis of belongings discovered for the first time in 1845 with the 
archaeological excavation of the Hvidegaard grave outside Copenhagen in Denmark, containing 
objects referred to as magical objects, can be one way to make these actors of rites come alive. 
The etuis of belongings and other grave material are presented in this work and a discussion 
about the graves material is made. The approach to study the bigger picture by studying the 
small empirical material is also made in this essay where a model of the ritual sphere is 
presented in the results with an attempt to show a none official cult existing side by side and in 
interaction with the official one.    
 
 
Keywords: South Scandinavia, Bronze Age, religion, ritual, ritual performer, ritual tool, ritual 
sphere, rock art, amulet, grave, etui of belongings.  
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Förord 
 
När undertecknad skriver dessa inledande ord är det luciafirande på skolor runt om i vårt avlånga 
land, det är firande på tv med finaste körsång. I stugorna tänder man det 3: e adventsljuset och 
man äter lussebullar som man sköljer ner med glögg eller julmust om man är för ung för den 
varma drycken. Idag är det den 13: e december och denna dag är full med traditioner och riter 
som bör genomföras. Luciafirandet sammanfaller i år också med tredje advent vilket gör denna 
dag i ännu större utsträckning till en ritens dag. Ljusstakarna lyser med sju ljus i fönstren, för det 
ska det vara. Alla familjer har olika varianter på samma tradition med skilda riter förknippade 
med denna högtid. Jag själv som är ett skilsmässobarn lägger ingen större vikt vid dessa 
traditioner, jag är dessutom en icketroende, men jag är på pappret en kristen med dop och 
konfirmation som en del av min historia. Trots att jag inte tillhör den skara av människor som 
ägnar denna dag åt det italienska helgonet som för oss svenskar fått en viktig betydelse, så 
uppskattar jag det goda saffransbaket eller kanske framför allt den tillhörande glöggen. Jag är en 
del av denna tradition vare sig jag vill det eller inte. Jag kommer dessutom för eftervärlden att bli 
betraktad som en god kristen som enligt informationen var del av den svenska kyrkans 
församling. Han döptes, konfirmerades, gifte sig och begravdes i kyrkans samfällighet. Han 
jobbade till och med som kyrkovaktmästare flera somrar. För framtida arkeologer kan datan 
tolkas så att jag var en individ som genomgick samhällets centrala passageriter, jag var 
omgärdad med traditioner och riter, vilka var viktiga i den verklighet som skapade människan 
som nu sitter här skrivandes ett förord. Det den framtida arkeologen inte kommer att se är just att 
detta inte alls var fallet, åtminstone inte i min egen självbild. Jag var aldrig en person som lade 
mycket vikt vid den rituella sfären som trots allt omhuldade mitt liv, jag höll mig endast inom 
den sociala normens ramar. Det är denna insikt som får mig att vilja komma åt människan 
bakom det material som är oss arkeologer given, det är denna insikt som får mig vilja 
problematisera och kontextualisera synen på bronsålderns religiösa utövning och det är också 
denna som får mig att skriva detta arbete. Verkligheten är inte svart och vit utan består av en 
massa underbara och förskräckliga färger och för att se dessa nyanser i vår forntid måste vi 
kunna se dem även i vårt eget liv. 
  
Jag vill härmed också tacka de människor som fått mig att göra detta arbete till en verklighet. 
Joakim Goldhahn – tack för stöd på alla plan, "inga lik i lasten" och stunder med tysk veteöl, Ola 
Kyhlberg och Anders Kaliff – tack för att ni alltid funnits där när modet behövt en höjning och 
inspiration varit av nöden, Lennart Lundborg – tack för samtal och försändelse, Familj och 
vänner – tack för att ni med tålamod och pepp hjälpt mig framåt. Sist men inte minst vill jag 
rikta ett stort tack till den man inte enligt god tradition bör tacka i förordet. Då jag inte har 
mycket över för mina kristna traditioner så tackar jag härmed ändock min handledare Helena 
Victor varmt, som jag hade varit förlorad utan. 

 
Fredrik Gunnarsson  

2009-12-13 
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1. Inledning 

Under bronsåldern i Sydskandinavien tycks det krylla av religion och religiös utövning. På 

hällbilder, bronser och i gravmaterialet vittnar det arkeologiska materialet om en rituell praktik 

som tycks genomsyra hela bronsåldersamhället. De rituella aktörerna lyser dock med sin 

frånvaro i det arkeologiska gravmaterialet även om vi ser dem utföra ritualer på hällbilderna och 

vi kan se spår efter deras verktyg, deras rituella rekvisita.  

Under den äldre bronsåldern 

har en kosmologi utvecklats där man 

har en tillsynes klar uppfattning om 

solens resa, myter, ritualer och 

institutioner. Kanske beskrivs detta 

mest pedagogiskt av Kristiansen och 

Larsson i figur 1 till höger 

(2005:251ff). 

Bronsåldersforskningen tycker sig 

ha, till den grad detta är möjligt, en 

klar bild av bronsålderns religion och 

människans kosmologiska 

världsbild. I det arkeologiska materialet har man dock haft svårigheter med att komma åt själva 

utövarna av denna religion eller så har man undvikit att ställa de frågor som rör identifierandet av 

den rituella aktören. Det tycks dyka upp fler frågeställningar än svar desto mer arkeologiskt 

material förknippat med rit och kult som framträder. Det är en invecklad värld som tornar upp 

sig för den forskare som tar sig an uppgiften att försöka reda ut detta nystan fullt av forntida 

knutar. Just detta driver undertecknad till att vilja forska kring frågor rörande ritens aktör. Att 

pröva om det går att närma sig människan bakom riten med ett arkeologiskt tillvägagångssätt.  

Jag tror vi behöver nya vetenskapliga angreppssätt för att komma åt individerna bakom 

de rituella uttryck som vi ser spår efter idag. Genom att ställa nya frågor till det arkeologiska 

material som står till förfogande kan de nya svaren leda oss vidare i förståelsen av ritens aktörer 

under bronsåldern i Sydskandinavien. Det är dags att ta nästa steg i bronsålderns 

religionsforskning genom att tillämpa både teorierna om bronsålderns religiösa sfär och 

inkludera en tidigare icke uppmärksammad empirisk verklighet. 

 

 

Fig.1. Tolkning av den äldre bronsålderns kosmologi 
(Kristiansen & Larsson 2005). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att försöka bringa klarhet kring studiet av bronsålderns rituella aktörer. 

Fokus har tidigare legat mycket på att tala om det översta skiktet i bronsålderssamhällets sfär, 

vilket även gäller för studiet av dess religiösa uttryck som reflekteras för oss i det arkeologiska 

material som dessa samhällen lämnat efter sig. Detta arbete bör ses som en prövning av tesen att 

det finns mycket mer än vad som hittills framgått av gjord forskning om bronsålderns religion. 

Utgångspunkten är just tanken att vi arkeologer hittills misslyckats med att identifiera rituella 

aktörer i det arkeologiska källmaterialet. Går det genom att studera de arkeologiska lämningarna 

från bronsålderns religiösa sfär upptäcka något mer som för oss varit dolt p.g.a. bristfällig 

teoribildning och forskares inställning till det som bjuds? Är det möjligt att få nya svar gällande 

de stora frågorna som kosmologi och samhällsstruktur genom att också ställa frågor i en mycket 

mindre kontext? Frågeställningarna blir således som följer:  

 

• Vad är rituell rekvisita och hur kan vi identifiera denna? 

• Kan vi genom att studera den rituella rekvisitan få svar på frågor kring vilka de rituella 

aktörerna var och hur de verkade? 

• Vad är en rituell aktör i ett arkeologiskt sammanhang? 

• Går det att finna rituella aktörer genom att studera det arkeologiska gravmaterialet och 

hur skall man metodiskt gå till väga? 

• Går det att se olika roller som rituella aktörer besatt i samhället under bronsåldern i 

Sydskandinavien och går dessa roller i sådana fall att knyta till olika rituella sfärer? 

 

1.2 Metod 

Detta arbete är i mångt och mycket en fenomenologisk uppsats där fenomenen kring rit och 

deras aktörer sätts i fokus. Det induktiva sättet där redan observerad data lyfts fram i ny dager 

genom ett nytt angreppssätt är en metod. Men det är också ett kontextualiserande angreppssätt 

som är arbetets drivkraft där viljan att kontextualisera och problematisera tidigare forskning sätts 

i fokus för att försöka uppnå nya resultat i forskningen kring bronsålderns rituella aktörer. 

Följden blir således att teoribildningen måste vara tydlig då det är den som avgör hur de gjorda 

observationerna behandlas. Det är författarens målsättning att studera fenomenen och den gjorda 

forskningen genom att även presentera nytt material till denna diskussion för att få en empirisk 

bas där vidare forskning kan ta vid. Materialet efter de rituella aktörernas verksamhet är stort och 
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i detta arbete används bl.a. ikonografiska framställningar och rituella arenor men framför allt 

gravmaterialet då syftet är att försöka spåra de rituella aktörerna på en individnivå.  

 

1.3 Disposition och avgränsning 

Arbetets uppbyggnad är utformad efter inställningen att hela arbetet i viss utsträckning bör ses 

som en fortgående diskussion kring hur man ska angripa frågorna kring ritens aktörer. För att 

kunna föra diskussionen framåt på ett givande sätt tas utgångspunkten i teoribildningen för 

vidare analys. Forskningshistoriken har fått ett ganska stort utrymme i denna uppsats och 

behandlar dels forskning kring de rituella aktörerna men kan dels också ses som en 

miljöbeskrivning av de rituella aktörernas rumsliga verkningsområde och vilka spår man här 

lämnat efter sig. I kapitel 4 presenteras den rituella rekvisitan vi kan se i gravmaterialet och i 

efterföljande kapitel tas ytterligare rekvisita upp tillsammans med en diskussion kring det 

presenterade gravmaterialet. I uppsatsen görs också en sammanställning och analys av 38 gravar 

med rituellt förknippad rekvisita (se bilaga 1.). Avslutningsvis sammanfattas resultaten och 

diskussionens nu förhoppningsvis fruktbärande innehåll försöker ge svar på de inledande 

frågeställningarna. 

 Trots uppsatsens kontextuella vilja att beskriva så många delar av den rituella sfären som 

möjligt genom att studera den rituella rekvisitan, rymmer den inte allt som är önskvärt för en 

sådan analys. Avgränsningen har således gjorts till det nedan nämnda materialet. Den 

geografiska avgränsningen är Sydskandinavien och grundar sig på var man funnit den rituella 

rekvisitan samt var de gravar som behandlas i detta arbete påräffats. För det valda området finns 

också tillfredställande forskning med ett källmaterial som underlättar en fenomenologisk och 

kontextuell uppsats av detta slag. 

 

1.4 Material 

1.4.1 Rituell rekvisita  

Gravar med rituellt förknippad rituell rekvisita har valts som arbetets primära källmaterial. 

Främst för att gravmaterial överlag ses som en av arkeologins starkaste tillgång då vi får en 

sluten kontext där vi utan större problematik kan knyta föremål till den gravlagde utan någon 

uppenbar tidsdifferens artefakter emellan men även i förhållande till individen. Med 

utgångspunkten att gravgåvor i första hand bör ses som den gravlagdes ägodelar, är 
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gravkontexten ovärderlig i en vetenskaplig analys som syftar till att komma åt rituella aktörer 

genom att knyta den rituella rekvisitan till dess ägare och således till utövare av rit och kult.  

Det finns en uppsjö av arkeologiskt material som har sammankopplats med kult och rit, 

vilka inte alla kan presenteras i detta arbete. Urvalet av material som har gjorts är grundat på 

inställningen att det ska vara representativt för de frågeställningar som ställs i arbetet, samtidigt 

som det måste visa på så många av de rituella kontexterna som möjligt.  

Den rituella rekvisitan hämtas från varierade delar av bronsålderssamhället och bland 

fyndkategorierna ingår bl.a. bronsfiguriner, rakknivsuppsättningar och eldslagningsstenar. Med 

rituell rekvisita menas också den icke-portabla rituella rekvisitan som hällen man ristar på eller 

platsen man befinner sig på vid rituellt utövande.  

Ett centralt material i uppsatsen är de gravar med läderpungar, läderetuin, pälsetuin, 

skinnväskor och bältedosor som innehåller portabel rituell rekvisita som förmodas tillhört 

bäraren. För att undvika missförstånd och för att få en enligt mig mer korrekt beskrivning av en 

icke-tidigare klart definierad fyndkategori behövs en ny term. Tidigare har jag och annan 

litteratur (Gunnarsson 2007 m. där anf. litt.) använts sig av framför allt termen läderpung, ett 

begrepp som inte innefattar en helt tillfredsställande beskrivning av föremålet. En bra 

arkeologisk term bör beskriva funktionen hos fyndkategorin och säga något om materialet. 

Läderpung hade varit en bra term om det hade överrensstämt med verkligheten, men alla är inte 

av läder, utan kan också vara av päls eller annat material. Även helt andra portabla föremål för 

förvaring som bältedosor kan också innehålla rituell rekvisita. En pung associerar också till en 

penningpung där förslutningen skett med läderrem eller liknande, något som också förekommer i 

arbetets redovisade material (se bilaga 1.). Dock gäller inte detta alla etuin, den vanligaste 

förslutningen är med en låsnål i brons, ben eller horn. Sammantaget så fungerar alltså inte 

läderpung allena som term beskrivandes denna fyndkategori. I detta arbete kommer därför 

termen förvaringsetui att användas, det är ett begrepp som inte beskriver materialet men 

förklarar funktionen väl. Då materialet varierar så är det en fördel att inte beskriva detta i termen. 

 

1.4.2 Källmaterial 

I figuren nedan finner vi en tabell där samtliga gravar som tas upp i detta arbete 

redovisas. Gravarna är utvalda enligt premisserna att dessa ska innehålla rituellt förknippad 

rekvisita. Här räknas också ett urval av gravar med så kallade rakknivsuppsättningar med, då det 

argumenteras för deras roll i ett sådant sammanhang i kapitel 5.3.1. Rakknivsuppsättningarna 
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måste uppträda tillsammans med förvaringsetuin för att dessa ska vara aktuella för denna 

uppsats. 

Sammanlagt analyseras här 38 gravar där det förutom de rituellt förknippade gravarna 

också finns med många gravar med förvaringsetuin, då dessa kan ses som en indikation på 

rituella aktörer när jämförelsematerial som Hvidegården berättar om detta (jmf. Aner & Kersten 

1973-1995). Nedan följer namn på de gravar vars material återfinns i bilaga 1. Dessa är 

numrerade och har motsvarande siffra i bilagan.  

Nr. i 
tabell 
  

Land   Fyndort       Kommun           Dat   Källa RAÄ 
nr/Rapport bet. 

1 Da        Hvidegård   K∅benhavn     III A&K 1973, Nr.399  
2 Da     Jaegerspris I     Fredrikssund II A&K 1973, Nr.111B NM 636/56 
3 Da Jaegerspris II Fredrikssund II A&K 1973, Nr.112A NM 636/56 
4 Da  Egtved Vejle II A&K 1990, Nr.4381  
5 Da  Ubby Kalundsborg II A&K 1976, Nr.645A1  
6 Da  Jaegersborg Gentofte III    A&K 1973, Nr.369  
7 Da  Karlstrup I Solr∅d II A&K 1973, Nr.518Q  
8 Da Karlstrup II Solr∅d II A&K 1973, Nr.518Q  
9 Da Thorup Vesthimmerland II A&K 1986, Nr.4038  
10 Da Gudum Lemvig III        A&K 1995, Nr.4857B  
11 Da Gladsaxe Gladsaxe II        A&K 1973, Nr.382K NM 56/55 
12 Da Hasmark Otterup II        A&K 1977, Nr.1820 NM 853/49 
13 Da Vridsl∅selille Albertslund II        A&K 1973, Nr.320 NM 855/47 
14 Da Store Salby K∅ge III A&K 1973, Nr.297D   NM 349/17 
15 Da Slusegård Bornholm II        A&K 1977, Nr.1475  
16 Da Petersdal I K∅benhavn II A&K 1973, Nr.443 NM 245/21 
17 Da Petersdal II K∅benhavn III A&K 1973, Nr.444B NM 552/20 
18 Da Hollund Vejle III A&K 1995, Nr.4682B    
19 Da Sm∅rumovre Egedal II A&K 1973, Nr.353  
20 Sv Valleberga Ystad II Strömberg 1975  
21 Da Magleh∅j Fredrikssund III        A&K 1973, Nr. 183  
22 Sv Saltvik Kävlinge II Forsander 1934 RAÄ 20:1, 

LUHM 27478:II 
23 Sv Stora Lycke Skara II Sahlström 1939 RAÄ 76:20 
24 Da    Hårup Århus II S∅nderby 1977 SKM 28/1977 
25 Da    Mels∅e Hiller∅d   II A&K 1973, Nr. 235 NM 533/98 
26 Sv     Tjugby kulle Ödeshög IV       Nerman 1936 RAÄ 2:1 
27 Sv Fridhem Strängnäs V- VI Runcis 1996 RAÄ 19:1 
28 No  Molkhaug Klepp II-III Goldhahn 2007  
29 Da    Smidstrup Gribskov III       A&K 1973, Nr. 26C NM 332/12 
30 Da    M∅lgård Viborg II Lomborg 1956   
31 Da    Kirketofte Ringk∅bing II       A&K 1995, Nr. 4767  
32 Da    Sonnerup  Frederikvaerk II       A&K 1973, Nr. 226 NM 510/09 
33 Da    Årestrup St∅vring ÄBRÅ  Lomborg 1956  
34 Da    Vellingh∅j Hj∅rring II       Lomborg 1956  
35 Da    Sevel Vinderup II A&K 1995, Nr. 4667  
36 Da    Rågelund Odense II A&K 1977, Nr. 1957  
37 Da    Charlottenlund Gentofte II       A&K 1973, Nr. 366 NM 690/30 
38 Da    Koldkur Viborg ÄBRÅ Lomborg 1956          

 

 
Fig.2. Lista över arbetets gravmaterial med motsvarande siffra i tabell (se bilaga 1.). Aner & Kerstens kataloger 
förkortas A&K. De danska kommunerna är aktuella efter den danska kommunreformen 2007. 
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1.5 Källkritik 

Källorna som används är sekundära vilket innebär att jag inte direkt haft tillgång till det 

studerade materialet utan jag har fått förlita mig på tidigare forskning som skriftliga rapporter 

och sammanställningar där framför allt Aner & Kerstens kataloger (1973-1995) står i fokus för 

det studerade gravmaterialet. Detta lämnar förstås möjligheter till kritik av analysen och dess 

resultat. Dock är ett arbete av denna typ inte möjlig utan dessa i andra hand givna källor. 

Gravmaterialet som används behandlas ofta som grupp i denna analys men är såklart 

förknippade med individuella källkritiska aspekter. Det kan vara utgrävningsmetodiken vid den 

gjorda undersökningen, rapporteringen eller att det tolkas otillbörligt av undertecknad. Tittar 

man i flertalet källor kring samma grav förekommer det också variationer i beskrivandet av 

denna vilket blir ytterligare en aspekt som det tagits hänsyn till. Tacksamt är det då när samma 

gravmaterial genomgås på nytt vilket kan leda till nya mer fruktbara tolkningar, så som i fallet 

med hvidegårdsgraven, vilket vi nedan kommer att upptäcka.  

 Gravarna som listas och som är en del av diskussionsunderlaget är utvalda enligt 

principen att de har rituellt förknippade lämningar i form av gravgåvor eller gravstruktur. 

Urvalet av data är därför till viss del subjektiv, dock har dessa gravar tidigare uppmärksammats 

och då tolkats i en rituell kontext eller så innehåller gravarna rituellt förknippat material.  

 

2. I studiet av bronsålderns religion  

2.1 Terminologi 

I studiet av religion i stort och kanske framför allt i studiet av forntida religion är terminologin 

viktig. Detta för att vara tydlig med vad som menas i en vetenskaplig kontext. I den arkeologiska 

forskningen är det en risk att terminologin kring ett studerat objekt ofta styr tolkningen av detta. 

Här finns risken att man på det viset förbiser alternativa tolkningar (Kaliff 2007:26). Samtidigt 

som vi behöver terminologin för att sätta in objektet i en kontext som gör det möjligt att 

överhuvudtaget diskutera detta så ger vi egenskaper till objektet. I studiet av forntida religion 

och deras rituella aktörer är det extra viktigt att inte använda en allt för smal terminologi för att 

beskriva dessa samtidigt som vi inte får använda för vida begrepp som gör det hela intetsägande.  

Eftersom vi inte vet vad man under bronsåldern har kallat sina religiöst förknippade 

utövare ligger det nära till hand att använda moderna begrepp som vi kan anknyta till så som 

präst/prästinna, schaman, trollman/trollpacka m.fl. Forskningshistoriskt har ovanstående begrepp 

använts flitigt när forntida religiösa system studerats (Herbst 1848; Glob 1970; Randsborg 1993; 

Jensen 2002; Kristiansen & Larsson 2005).  
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Ett av ovanstående begrepp som använts på bronsålderstida religiösa utövare är schaman 

(Randsborg 1993:122ff; Jensen 2002:301ff). Schamanismen ses som en religionsutövning vilken 

har sina rötter från människans första vilja att förklara världen kosmologiskt. Termen schaman är 

också problematiskt på flera sätt då den inte har en klar definition till skillnad från t.ex. präst. 

Det är ett skapat begrepp som tillkom i och med västvärldens möte med de sibiriska stammarna. 

Ordet kommer från folket Evenkis saman och publicerades för första gången 1672. Sedan dess 

har det omarbetats under årens lopp och blivit schaman vilken är en modern antropologisk 

konstruktion, ett samlingsbegrepp för en rad olika traditioner världen över (Price 

2002:279ff,287ff). 

Schaman är ett bra exempel på hur en term kan användas där vi får ett begrepp som är 

alltför laddat med förutfattade meningar och förförståelse som inte har sin plats i vetenskapliga 

sammanhang. För att bronsålderns religionsforskning ska tas emot med öppna armar av den 

övriga arkeologiska forskningsvärlden krävs denna ständiga diskussion och argumentation kring 

terminologin. Annars finns det risk för att en outtalad och okritiserad sanning växer fram kring 

dessa begrepp (Kaliff 2004:28). 

Fördelarna med användandet av terminologi där man får förförståelse av vad man 

studerar är möjligtvis att forskarna och dess läsare lättare kan identifiera sig med karaktärerna 

som visar sin närvaro, om inte direkt så åtminstone indirekt, i det arkeologiska materialet. Det 

finns dock ett stort problem med att använda dessa begrepp på förkristlig religion och förutom 

schaman är också termerna präst och prästinna högst problematiska. Olof Sundqvist (1998; 

2007:22f) har lyft fram denna problematik där han prövat just prästbegreppet i en forntida 

kontext. Han kom fram till att definitionerna av präst och prästerskap passar illa in i förkristna 

sammanhang, då det inte går att finna belägg för att ett organiserat prästerskap med 

initiationsriter eller institutionell social särställning skulle ha verkat i förkristliga sammanhang. 

Sundqvist menar vidare att mer neutrala begrepp som inte är laddade med förförståelse är att 

föredra. Kultledare, kultfunktionär och religiös specialist är de som föreslås. Sundqvists 

diskussion behandlar järnålderns förkristliga religiösa system men argumentationen kan mycket 

väl användas också i en bronsålderskontext. Även om man kan argumentera för ett organiserat 

religiöst system med bestämda positioner och roller för de rituella utövarna under bronsåldern så 

är termen präst eller prästinna allt för beskrivande enligt mig, vilket kan få oss att associera 

felaktigt. Det som undertecknad ser som den stora styrkan i begreppen kultledare, kultfunktionär 

och religiös specialist är att alla tre tillsammans ger en mer nyanserad bild av en tänkt sfär med 

kosmologiskt inriktade utövare av olika varianter. Något som vi kommer att återkomma till i 

detta arbete är tanken att alla inte kan inneha samma typ av ämbete bland de rituella utövarna 
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under bronsåldern. Alla kan inte vara t.ex. rituella specialister det måste också finnas roller 

liknande kultfunktionärens. Kultledare är ett samlingsbegrepp för de två andra och kan användas 

i en mer neutral kontext där det är svårt att definiera om individen ifråga är en specialist eller 

funktionär. Att t.ex. enbart använda sig av begreppet religiös specialist räcker med andra ord inte 

för att täcka upp den tillsynes mångfacetterade rollfördelningen i den religiösa sfären under 

bronsåldern i Sydskandinavien.  

 

2.1.1 Ritens aktörer 

Sundqvists begrepp (se ovan) beskriver bra de olika roller som kan tänkas finnas vid utövandet 

av rit. De är bra därför att de är relativt neutrala samtidigt som de säger något om funktionen vid 

rituell utövning. I detta arbete lyfts dock också en diskussion kring de rituella utövarnas sociala 

status och roll i samhällssfären in, där Sundqvists terminologi blir otillräcklig. Utifrån de resultat 

som presenteras i kapitel 7 används i detta arbete aristokrat, officiant, rituell specialist och 

privata rituella aktörer som alternativ och komplement till Sundqvists terminologi. 

Härmed framställer jag också förslaget att rituella aktörer eller ritens aktörer kan användas som 

samlingsbegrepp för ovanstående termer. Här tas medvetet klivet från termen religiös då jag 

menar att ritual även kan vara icke-religiös i den meningen att den delivs är befriad från 

samhällets officiella religion. 

 

2.1.2 Religion och ritual 

Ordet ritual används i arbetet främst för att beskriva religiöst förknippad verksamhet. Men ritual 

definieras också utifrån icke-religiös verksamhet (se kapitel 2.2.1). Ritualer är det som också kan 

beskrivas vara människans tankar för handling kring en symbolisk uppfattning av t.ex. ett 

föremål där denna knyts till vad som kommer att ske. Ritualisering kan därför ske också i en 

profan kontext.  

Religion och religiös används som allmänna begrepp kring handlingsmönster som ter sig 

sakrala. Det ligger dock en fara i användandet av begreppen då det ibland kan vara svårt att 

skilja mellan religiösa och ideologiska handlingar. Detta hör samman med arkeologers ibland 

svartvita tänkande att de handlingar vi ser spår efter antingen är funktionella eller rituella. Den 

rituella handlingen kan ses som funktionell vilket gör det ohållbart att försöka skilja på de båda 

begreppen.  

 Profant och sakralt är också begrepp som det finns anledning att ta upp i detta skede. 

Metoden att studera den rituella rekvisitan för att komma åt de rituella aktörerna, som används i 
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denna uppsats kräver att man kan hävda föremålets eller individens sakrala, d.v.s. heliga, 

funktion. Dock finns det en fara med att göra en åtskillnad mellan de bägge termerna, därför 

kommer det i detta arbete inte förutsättas att något profant inte också kan vara sakralt och vice 

versa. På samma sätt behöver inte en ritual vara antingen sakral eller profan utan det är i vilken 

kontext handlingen utförs som definierar denna. 

 

2.1.3 Offentlig - privat 

I detta arbete och i studiet av samhälle och religion kan åtskillnad mellan offentlig och privat 

vara till hjälp för att förstå ett systems struktur. I den tidigare forskningen kring bronsålderns 

religion har det legat mycket fokus på det offentliga kultutövandet. För att kunna göra denna 

åtskillnad och närma oss individen, som är syftet med detta arbete, är en förståelse av det 

offentliga nödvändigt. Är inte samhällstrukturen och de offentliga religiösa trossystemen 

studerade har vi få möjligheter att finna individerna som är en del av dessa, det stora behövs för 

det lilla. I detta arbete prövas hypotesen om att det finns en privat sfär i den rituella utövningen 

som arkeologer undvikit, därför görs en åtskillnad mellan offentlig och privat kult samt offentlig 

kontra privat rit och rituell rekvisita. 

 

2.1.4 ”Det andra” 

Det är på sin plats att i detta skede förklara ett begrepp som används ofta i denna uppsats och 

även i den avslutande modellen (fig.24). ”Det andra” är den andra sidan med vilka de rituella 

aktörerna kommunicerar. ”Det andra” är det metafysiska planet där övernaturliga krafter kan 

tämjas eller blidkas men det kan också ses som en plats på det fysiska planet, där det främmande 

och exotiska finns i positiv eller negativ bemärkelse. En värld bortom vad gemene man känner 

till kan vara skrämmande och man kan behöva förhålla sig till den mörka skogen eller de 

främmande människorna som attackerade den där gången för längesedan, vilket kan ske genom 

historier, berättelser och myter. ”Det andra” på det fysiska planet kan också utnyttjas av 

makthavare eller de som vill uppnå en sådan position, kontroll av import under bronsåldern kan 

tas som ett sådant exempel (Helms 1998; Larsson 2002; Victor 2002). Kontrollerar man denna 

och har handelsförbindelser med en värld som inte alla känner till där hemma kan man också 

skapa en sanning om denna som är till sin egen fördel. Den tänkta kommunikationen mellan 

människorna och ”det andra” presenteras i uppsatsens slutskede (fig.24). Här läggs fokus dock 

framför allt på människans kommunicerande med det metafysiska och inte tvärt om, det är min 
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åsikt att det handlar om en dialog mellan människan och ”det andra”. Dock finns inte det 

önskade utrymmet att djupgående diskutera denna dialog fullt ut i detta arbete.  

 

2.1.5 Magi 

"The science and art of causing change to occur in conformity with the will." 

– Aleister Crowley (1913) 

 

Att studera magi under bronsåldern i Sydskandinavien är en problematisk och svår uppgift. För 

att kunna närma oss en diskussion kring denna bör vi använda oss av det empiriska materialet 

som står till vårt förfogande. I detta arbete diskuteras materialets rituella innebörd, tanken är att 

den rituella innebörden inte behöver betyda en religiös sådan utan kan också manifestera sig i 

andra komplexa system. Detta ter sig vara fallet när vi studerar den rekvisitan som inte tydligt 

konnoterar en officiell, kollektiv kult. Magi blir begreppet som används för att förklara det 

rituella utanför den religiösa sfären. Ett sådant exempel kan tas från bronsåldern där det påpekas 

att det audiovisuella mediet som uppstår när du t.ex. krossar eller slår flinta och kvarts relaterade 

till gravar eller hällristningslokaler, kan ha en magisk innebörd. Rester av flinta och kvarts finns 

också i den rituella rekvisitan och det är troligt att dessa hade fler magiska innebörder som att 

bota sjuka, kasta förbannelser eller som verktyg tillsammans med andra för att utföra ritualer för 

att t.ex. kontakta ”det andra” (Goldhahn 2007:204ff). Även om det ter sig klart att sten haft en 

rituell betydelse av något slag så är det också centralt när det gäller praktiska göromål. Detta 

visar på komplexiteten i att särskilja rituell rekvisita från praktiskt förknippade artefakter, 

samtidigt som det visar på komplexiteten kring hur föremål uppfattas och att de inte antingen 

behöver vara av praktisk eller rituell art.   

I bronsåldersforskningen bakas magin och den magiska sfären in i den större religiösa 

sfären då den kan vara svår att urskilja från annan rituell utövning. När vi pratar om bronsålderns 

kosmologiska ordnande av världen är det en religiös verklighet som beskrivs. Magi är ett 

begrepp förknippat med en rad olika terminologiska problem, men det är ändå ett begrepp jag 

vill använda mig av i försöket att måla upp en förståelse kring det icke-officiella kultutövandet. 

Det är helt enkelt ett förslag på hur individuell ritpraktik kan ha sett ut, men det bör för den 

sakens skull inte tolkas som att magiutövning inte också var en del av den officiella kulten. 

Magi har lika många definitioner som utövare och ovan ser vi kanske den mest kända 

definitionen gjord av den omdiskuterade själutnämnde magikern Aleister Crowley. En liknande 

definition men något mer vetenskaplig kan tyckas, gjordes av Frazer på 1800-talets slut och 

syftade till att magi var den första primitiva formen av det som skulle komma att utvecklas till 
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religion och senare vetenskap, det var ett primitivt sätt att förklara omvärlden. Magi kan i detta 

system utövas genom sakers inneboende symboliska innebörd. Har man kunskapen om 

symbolen och kan påverka denna kan man också manipulera det verkliga tinget (Flowers 

1986:14 m. där anf. litt.). 

I en värld där avsaknaden av fonetiska skriftsystem är ett faktum kan magin tänkas ha en 

liknande roll som vetenskapen i vårt moderna samhälle eftersom den reguljära strukturen 

påminner om vetenskapens. Magin bestod av bestämda förutsägbara samband mellan orsak och 

konsekvens som kunde förklara omvärlden (Barrow 1996). Nu får det magiska elementet i den 

rituella sfären en liknande roll som kosmologin i förklarandet av omvärlden. Den kan vara en del 

av denna men också skild från omvärlden.  

 

2.2 Teori 
 
”There are few absolute facts in the study of religion and cosmology, since the ideas studied exist in the 

individual’s subjective experience – but also in a kind of collective subjectivity, where the experience of a 
group cannot necessarily be understood by the members of another.” (Kaliff 2007:26) 

 

I detta kapitel tas teoretisk forskning kring rit och rituella aktörer upp som är relevant för arbetet 

i denna uppsats. Den tidigare gjorda forskningen ska förutom att belysa hur det har sett ut i 

religionsteoretiska modeller också leda fram till hur min teoretiska utgångspunkt har motiverats.  

Att studera religion arkeologiskt har länge ansett vara kanske det svåraste området inom 

det arkeologiska forskningsfältet. Det är förknippat med minst sagt problematiska 

frågeställningar. I den moderna arkeologiforskningen har det länge funnits en vilja att dela in 

forntiden i olika fält. Vi kan studera t.ex. ekonomi, teknologi, sociologi eller ideologi och 

religion. Vi har sedan Hawkes kunskapsteoretiska ladder of interference (Hawkes 1954) och 

Binfords liknande indelning åtta år senare (Binford 1962), tillsammans med den nya arkeologins 

entré, kommit att dela in forntiden i allt mindre delar till att vi idag har fått allt mer 

specialiserade arkeologer. De två modellerna beskriver hur svårighetsgraden ökar när man går 

från att studera teknologi som flinthantverk till att studera samhällets uppbyggnad eller dess 

religiösa föreställningsvärld (fig.3.).  

Arkeologer arbetar medvetet eller omedvetet med att skilja mellan heligt-profant och 

funktionellt-rituellt. Detta baseras i allra högsta grad på vår egen världsuppfattning (Kaliff 

2007:28), kanske speciellt i ett sekulariserat samhälle som vårt eget. Helena Victor påpekar faran 

av att se arkeologiska religionsstudier som ett slags skilt fenomen från studiet av det övriga 

samhället och behandla dessa så i forskningen. Det är lika illa att särskilja studier av rit och kult 
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som att undvika dessa. Allt i en samhällsstruktur är del av en helhet, en kontext som inte bör 

separeras i studerandet av denna. Victor talar här också om betydelsen av att inte tillmäta ett 

föremål bara en betydelse. En malsten i en gravkontext kan både vara rituellt deponerad men 

även inneha en betydelse av praktiskt art (Victor 2002:16). Förhållandet mellan det heliga och 

det profana är något som berörs i detta arbete och där författarens utgångspunkt är att 

gränsdragningar mellan dem båda är farliga att dra då man kan förlora just det kontextuella. I 

arbetet ligger fokus på ritens aktörer och för att studera dessa behöver vi förstå vad forskning 

kring rit innebär och har inneburit. 

 

2.2.1 Rit och ritteorier 

Émile Durkheim var en av de mest inflytelserika religionsteoretikerna i början av 1900-

talet. Han menade att religion är en sammansatt helhet av flera mindre delar. För att förstå 

helheten så måste delarna studeras för sig. Myter, riter, dogmer och ceremonier utgör 

tillsammans denna helhet. Religiösa fenomen kan i sin tur delas in i två grundpelare, trosformer 

och riter, där åsikter och handling möts. Ritstudier var ett kontroversiellt ämne i framför allt 

Storbritannien fram till senare hälften av 1900-talet. Riterna och studierna kring dessa skulle 

kunna hota den anglikanska kyrkan då många av ritstudierna hade katolska förtecken (Durkheim 

2001). Victor Turner vände dock denna syn med sin ritteori som var en förlängning av bl.a. 

Durkeims arbeten. Nu lyftes riterna återigen fram och sågs som en fundamental del av 

samhällsstrukturens kulturella varande. Riten blev nyckeln till att förstå främmande kulturer, det 

var bara då en verklig förståelse kunde upprättas (Turner 1995). Mary Douglas definierar 1970 

Fig.3. Hawkes och Binfords kunskapsstegar visar på svårigheterna med att studera religon och ideologi i 
arkeologisk forskning (omarbetat från Goldhahn 2009c:169). 
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ritualbegreppet på nytt. Ritualism är enligt Douglas ett utvecklat sinne för symboliskt handlande 

där ritualer, beroende av symboler, är en viktig del av samhällskommunikationen. Därför blir 

avritualisering i ett samhälle ett hot mot sociala relationer, identitetsbildning och organisation. 

Det blir också en försvårad uppgift att förstå det förflutna i ett avritualiserat modernt samhälle 

(Douglas 1996).  

I sitt verk ”Ritual Theory, Ritual practice” hävdar Catherine Bell (1992) att ovanstående 

utveckling som skedde inom den formella ritforskningen var en naturlig följd av 

avritualiseringstendensen som fanns under denna tid. Det blir således ett modernt problem att 

knyta samman den religiösa praktiken och dess teori. Bell vill inte gå med på riter som ett 

allmängiltigt mänskligt beteende samtidigt som hon säger att ritualiseringen skiljer sig från riter 

där riten måste sammanföras med en specifik rituell kontext. När det vanliga handlingsmönstret 

styrs och får regler genom t.ex. tidsramar eller rumsliga normer, blir det en ritualisering av 

handlingen. Ofta innebär detta att man med sina kroppar förhåller sig till sin omvärld. Man 

uppehåller och relaterar sig till den kosmologiska världsbilden genom handlingen. I denna 

handling skapas en praktisk kunskap om ritualutövande hos deltagaren vilket resulterar i rituellt 

kunniga aktörer. Kompetensen utvecklas och skapar rituella specialister som sätter normen för 

ritens fortsatta utövande. Dessa kompetenta aktörer tas också upp av Riesebrodt som skiljer på 

de religiösa handlingarna i inventoriska, diskursiva och avledda handlingar. Interventionistiska 

handlingar är kanske de mest centrala och behandlar omvälvande saker som kriser och faror, här 

handlar det också om att förhålla sig till de övermänskliga krafterna genom t.ex. offer eller 

böner. Det är här riterna får sin plats en central del i religionen. De avledda handlingarna avser 

att man tar vardagshandlingar och sätter in dessa i en religiös kontext då de får en ny innebörd i 

ett rituellt sammanhang (Stausberg 2002:23 m. där anf. litt.).  



 19

Hur man studerar ritual 

beror på hur man ser på denna. 

Ritualer kan också vara skilda 

från religiösa uttryck såväl som 

en del av dessa. Det är just när 

de blir en del av ett större 

trossystem som ger religionen 

legitimitet och erkännande 

samtidigt som ritualerna stärks 

i sig självt. Bradley tar upp 

dessa två synsätt (fig.4.) där 

man på den ena sidan tänker 

sig ritualen endast som en del av 

en den rituella sfären samtidigt 

som den andra sidan menar att riterna också är en verklighet i hela människans liv (2005:32f). I 

studiet av ritualer är det viktigt att vara medveten om detta förhållande och att riter blir av 

religiös art endast när de sätts in i en sådan kontext. Tom Driver definierar ritualen där denna har 

tre huvudsyften: att bevara ordning, att uppfostra och att orsaka förändring. I en vardaglig 

situation som nämns ovan handlar det kanske framför allt om att upprätthålla ordningen, fasta 

rutiner osv. Men i en religiös kontext har alla tre en viktig funktion för att bevara kosmos, att 

uppfostra samhället eller att offra för en bra skörd och på så vis skapa en förändring. I bruket av 

magi blir ritualen central då den rituella handlingen blir den tekniska förutsättningen i 

kommunikationen med det andra, besvärjandet och gesterna är handlingen som skapar ritualen 

(1991).  

 

2.2.2 Passageriter  

Så kallade passageriter, övergångsriter eller rites de passage är ett modernt begrepp som 

beskriver de stora omvälvande händelserna i livet och hur man behandlar dessa rituellt i 

samhället (Victor 2002). För dagens människor är det en central del av vår gemenskap att utföra 

riter vid dessa händelser, om än ofta med kristet förtecken. Dopet, konfirmationen, giftermålet 

och begravningen är vårt sätt att hantera livet och dess naturliga cykel. Rites de passage delas av 

van Gennep in i tre faser: kaos och separation, den liminala fasen/avståndstagande och 

återskapande av ordning (Gennep 1960).  

Fig.4. Modell beskrivandes förhållandet mellan religiöst förknippad 
rit och ickerituell sådan (Omarbetat från Bradley 2005). 
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I det arkeologiska materialet kan vi finna spår efter att dessa typer av riter har ägt rum. 

Det mest uppenbara är döden med kaos och separation men vi kan också ana oss till att det varit 

mycket mer passageritualer än så även under livets gång under bronsåldern. Thedéen ger, utifrån 

sin studie kring rakknivsuppsättningar och antropologiska jämförelser, förslag på vad dessa hade 

kunnat vara. Navelsträngens avknipsande, borttagning av kroppsbehåring eller hud som en del 

av en rituell rening, är exempel på sådana (Thedéen 2004:122). För att utföra dessa riter på ett 

korrekt sätt krävs det specialkunskap med esoteriska förtecken. Här får rituella specialister sin 

plats som passagemästare och blir ovärderliga i utövandet av riten så att denna göres på korrekt 

sätt enligt uppsatta kriterier gjorda av den offentliga samhällssfären. 

 

2.2.3 Bild av rit 

Den kanske mest använda och viktigaste källan i det arkeologiska materialet från bronsåldern är 

hällristningarna. Dessa kan hjälpa oss att identifiera och tolka de verkliga material som hittas. Så 

har det fungerat när det gäller t.ex. kultskepp, lurar och solvagn. Dessa kan också hjälpa oss i 

jakten på ritens aktörer. Med hjälp av dessa kan vi få en större förståelse för vilka roller som 

fanns i både den privata och offentliga sfären i den religiösa delen av samhället. 

Åsa Fredell beskriver bilden som det viktigaste uttrycket i en tradition där berättelsen och 

det orala kollektiva minnet upprätthålls och förstärks med hjälp av ikonografiska 

framställningar. Bildspråket har fördelen att det kan tolkas av många i samhället effektivt när 

normerna för bildvärlden är tydliga. Symbolvärlden blir på detta vis central för att sprida 

budskapet om bl.a. samtidens historia och ritualer (2003:244,248f). Symbolens kraft som 

medium för människan går inte att underskatta. Den kända psykologen C.G. Jung talade om 

kultursymboler som beskriver det evigt sanna. Dessa tidlösa symboliska yttringar är en del av 

människans undermedvetna minnesbank och när dessa undertrycks förtärs samhället själsligt. I 

ett samhälle utan mening och religiösa trossystem skapas en förvirring som leder till undergång. 

Jung menar vidare att vår västvärld idag förlorat tron på symbolernas makt i kontradiktion till 

forntidens människor som kunde se en mening med allt, som när t.ex åskan gick var det gudars 

vrede som lät. Vetenskapen har tagit platsen för gamla förklaringsmodeller och samtidigt som vi 

vunnit mycket är vi också förvirrade då vi inte kan förklara allt. Naturens språk är främmande 

och magiska formler har inte längre någon makt (Jung 1984:93ff). I en kultur, som den under 

bronsåldern, är däremot tankarna om åskan eller himlavalvet klar och förställningsvärlden 

kryllar av symboliska uttryck på t.ex. hällar som ett verktyg för att upprätthålla denna. En sådan 
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tidlös symbol är cirkeln (Franz 1984:240ff), vilka det kryllar av under bronsåldern i form av t.ex. 

skålgropar, kantkedjor runt högar och solkors.  

Det finns många spår i hällristningens bildvärld efter rituell verksamhet men det är svårt 

att göra en distinktion mellan vad som är bilder av verklighet och vad som är berättelser eller 

mytologiska framställningar. Vi bör dessutom inte förringa fantasins kraft där hällbilder inte 

behöver kunna knytas till något av ovanstående (Fredell 2003:246).  

 

2.2.4 Individen och jag 

Att studera individer i forntiden för med sig flertalet problematiska företeelser, att studera 

individer som i handling uttrycker sig religiöst eller rituellt för med sig desto fler. Problemet 

med förförståelsen av det material man studerar och människorna bakom är ett faktum vi inte 

kan förbise. Ian Hodder (1986) utvecklade Sophus Müller tankar från 1880-talet där en lösning 

var att titta på kontexten (Müller 1884). Att sätta in det man studerar i olika sammanhang för att 

få en så bred kunskap som möjligt. Denna typ av kontextualisering är något som också 

eftersträvas av mig i detta arbete. Müllers tankar togs upp av Hodder på 1980-talet och var en 

reaktion på den positivistiska processuella arkeologin där sanningen endast kunde finnas i ett 

objektivt angreppssätt genom vetenskapliga analytiska metoder. Empirin och det arkeologiska 

källmaterialet var det fysiska, det var detta som det kunde ordas om. I Hodders teoretiska värld 

var generaliseringar farliga och kulturer borde betraktas som unika. Man ska förstå arkeologin på 

dess egna premisser (Hodder 1986; 1987). Men hur kan vi då närma oss forntida kulturers unika 

kontexter? Anthony Giddens ställde frågan vad det är som får oss att förstå forntiden (Giddens 

1987). Inom den hermeneutiska skolan finns grundtanken att vi kan komma nära i förståelsen av 

den forntida människan helt enkelt därför att vi själva är historiska individer. Kan vi förstå hur vi 

fungerar när vi studerar och skapar t.ex. föremålskultur kan vi också förstå de historiska 

kulturernas skapande av sin verklighet. Det finns dock ett uppenbart problem med Hodders 

teoretiska ansats där forskaren måste göra sig kvitt sin förförståelse med sina fördomar och 

således blir en helt neutral hållning svår att upprätthålla (Olsen 2003:92ff).  

I takt med att den kontextuella arkeologin växte sig starkare och fick sitt genomslag i 

början av 1980-talet med Ian Hodders publikationer, har den arkeologiska forskningen i stort, 

även inom bronsålderns sfär, tenderat att fokusera allt mer på människan bakom föremålen och 

hur artefakterna berättar en historia för oss om forntida människor i interaktion med varandra 

(Hodder 1982a,b; Trigger 1989:348ff). Här växer en mer kognitiv arkeologi fram där 

symbolism, strukturalism och tanke lyfts fram som en reaktion mot den tidigare 
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processualismen. I denna nya post-processualism var det tillåtet att ta steget från 

funktionalismens begränsade ramar och tala om forntidens mer svårgreppbara ämnen (Olsen 

2003:50ff). Religionsforskning inom arkeologin fick ett lyft i samband med denna utveckling 

och kanske framför allt inom bronsåldersforskningen. Nu kunde individen bakom föremålen 

studeras närmare i ett mer accepterat klimat.   

Idag är arkeologin full av specialister så som osteologer, miljöarkeologer, 

keramikexperter, flintexperter, forensiska arkeologer, medeltidsarkeologer, eller specialister på 

bronsålderns religiösa uttryck. Listan kan göras lång och kommer säkerligen att kunna göras än 

längre i framtiden. I ett forskningsklimat som detta, finns det risk för att specialiseringar fjärmar 

oss från den stora helheten? Vem har ansvar för detta? Är arkeologin idag ett professionellt skrå 

specialister studerandes specialister i forntiden? Är vi så pass fast i vår förförståelse och våra 

fördomar att vi bara ser specialister överallt i det material vi studerar? Det finns en risk för att 

man hittar mer än vad som egentligen finns då allt tycks kretsa kring det man forskar om. 

Kritiken att det idag är specialister som forskar om specialister är ett faktum (Goldhahn 

2009c:169) och jag håller med om att det finns dräpande poänger i detta. Men jag tror samtidigt 

inte att det är en helt korrekt bild av verkligheten som forskande och arbetande arkeologer 

befinner sig i. Tills viss del måste vi begränsa oss eftersom forntiden helt enkelt är alldeles för 

stor för att greppa på ett fördjupat sätt. Men en expert på t.ex. skeppsformade stensättningar på 

Gotland under bronsåldern kan inte få fram några tillfredställande vetenskapliga analyser om 

denne inte är insatt i bronsålderns hela sfär. På detta vis har den kontextuella arkeologin rotat sig 

starkt. Prövar vi inte vårt material i varierade kontexter och ställer olika teoretiska 

frågeställningar till detta är vi ovetenskapliga och handlar således inte som goda arkeologer. Det 

finns alltså ingen risk att bli för smal i sin specialisering. 

 

2.2.5 Teoretisk utgångspunkt 

I den här uppsatsen är viljan att komma åt de personer som finns bakom det rituella utövandet 

genom den materiella kulturen. Jag är av åsikten att vi aldrig fullt kan komma dessa individer in 

på livet bara för att vi har en samhörighet genom att vara människor. Detta synsätt kan leda till 

en teorimodell där kulturer inte är unika och att det finns något slags allmänmänskligt i kulturers 

yttrande. Det är farligt att bara leta efter en sanning eller ett ursprung som i diffusionismen. Det 

är också forskarmänskligt att leta efter helhetslösningar, en teori som förklarar allt, men det är 

också enligt mig farligt. Här är det processen som leder fram till teorierna som är den viktiga och 

inte de slutresultat som presenteras i en kunskapsteoretisk modell. Detta arbete har som mål att 
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inte förkasta eller förespråka någon av ovannämnda teorier. Istället är mitt teoretiska mål som 

forskande student att anamma de delar som ledde fram till teorierna, frågorna. Jag tror inte 

således att vi kommer att finna en slags sanningsmodell eller någonsin fullt ut förstå forntidens 

kulturer och deras materiella kulturyttringar. Men vi kan närma oss svaren och det är det som är 

det viktiga.    

Utgångspunkten för detta arbete är just tanken att vi arkeologer hittills undvikit att 

försöka identifiera rituella aktörer i det arkeologiska källmaterialet och att vi behöver nya 

angreppssätt för att komma åt individerna så att vi också bättre kan beskriva kollektivet. Det är 

dags att ta nästa steg, genom att tillämpa både teorin om bronsålderns rituella sfär och anamma 

den empiriska verklighet som finns för vårt tagande. Detta klara steg tillbaka mot den empiriska 

datans centrala roll i bronsåldersforskningen gör mig till en del av reaktionen efterföljande post-

processualismen där man använder dess skolas teori tillsammans med mer traditionellt 

vetenskapliga angreppssätt gentemot det arkeologiska materialet (för vidare diskussion se: 

Artursson 2009:28ff). 

 

3. Forskningshistorik 

I detta kapitel fokuseras det på vad som sagts i arkeologisk forskning kring ritualutövare och 

rituella specialister under bronsåldern. Här skulle man kunna redovisa en mängd forskning 

utanför det arkeologiska fältet där bl.a. religionshistoria och antropologi kring ämnet redovisas. 

Detta kommer dock inte ske i detta kapitel då det helt enkelt inte finns möjlighet att i detta arbete 

gå igenom alla dessa forskningsfält. Under arbetets gång kommer dock religionsforskning och 

antropologi beröras i de fall då dessa har ett syfte som vidrör frågeställningarna vilka behandlas i 

detta arbete.  

Att det under bronsålder har funnits religiösa specialister av något slag oavsett om man 

vill kalla dessa för schamaner, präster, eller kosmologer har forskningsvärlden länge varit 

överens om (Glob 1970; Kaul 1998:16ff; Jensen 2002:301f; Goldhahn 2007). Ända sedan 

utgrävningen av graven i Hvidegård 1845 innehållandes fynd med vad som inte kunde kallas 

mycket annat än trolldon tillhörande en trollmand (Herbst 1848), har man försökt komma åt 

utövarna av rit och kult. Det har tett sig vara mycket svårt och det har varit en enklare väg att 

diskutera hur kosmologin och kulten varit uppbyggd än att komma åt själva individerna bakom. 

Dessa är ofta mystiskt framställda på bild i form av t.ex. fågelliknande män i processioner 

(Randsborg 1993) antropomorfa hornliknande lurblåsare, kultskeppsbärare eller yxbärare 

(Almgren 1927; Glob 1970; Kaul 1998). I arkeologiskt empiriskt material har dock själva 
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individen, den rituella aktören, kommit att bli i det närmaste anonym, förutom då möjligtvis i 

graven från Hvidegård där vi också tar vår utgångspunkt.  

 

3.1 Hvidegårdsgraven 

I Hvidegård utanför Köpenhamn grävdes 1845 en hög ut tillhörandes en större grupp av totalt sju 

högar, som ursprungligen tros ha bestått av tio. I mitten av högen påträffades en stenkista med 

flata hällar som väggar, även locket bestod av tre flata täckhällar, som var förseglade med 

ytterligare två stenar ovanpå. Kistan var 2,15 m lång samt 0,45-0,55 m bred och omgärdad av en 

stenpackning med knytnävsstora stenar. På överkanten av de bärande stenarna och i jorden som 

täckte graven hittades många små flintflisor inpackade. I kistan hittades ett brunt ulltyg som var 

1,75 m långt, vilandes ovanpå en kohud. Omsvept i tyget fanns en hög med brända ben, där 

benen låg, mitt i graven fanns också en dräktnål med korsformat huvud. Inne i tyget fanns även 

fragment av en spiralarmring och rester av ett bronsrör troligtvis tillhörandes en snörkjol. På 

norrsidan av tyget fanns en svärdsklinga i brons med tillhörande träskida omgiven av läder samt 

en rombisk svärdsknapp, av handtaget hittades rester från trä och horn. Sydväst i graven en bit 

bort från tyget och svärdet återfanns rester av en barkspann där dock inget innehåll kunde 

fastställas. Svärdet hade varit upphängt i ett läderbälte där det suttit fast 3 dubbelknappar. I 

samma lädergehäng hade också ett läderetui varit fastsatt (Herbst 1848; Aner och Kersten 1973; 

Lomborg 1956, 1966, 1981). Sätter man ihop de olika delarna från bältet med etuiet och 

svärdgehänget kan vi förstå hur allt tillsammans har sett ut när det suttit på ägaren, som av 

måtten på det ihopsatta bältet att döma passar bäst på en man (Lomborg 1981:76). Herbst 

argumenterar dock för att hänget har burits med svärdet hängandes över skuldran (Herbst 

1848:347). En annan intressant detalj vad gäller beklädnad får vi från ett tygstycke av en kappa 

som bevarats. Tygbiten är trekantig och av ett slag som inte är känt från de kläder man har hittat 

i ekkistorna. Däremot finns likheten på en yxbärande bronsfigurin från Grevensvaenge (fig. 6) 

där det på ryggen hänger ner ett kläde som liknar tygbiten från Hvidegården (Lomborg 

1981:76ff). Om de brända benen skulle tillhöra denna man så kan man inte bortse från 

förekomsten av de kvinnliga attributen i gravens kontext med resterna från spiralarmringen och 

bronsröret och tanken om att Hvidegårdsgraven skulle vara en dubbelgrav med en man och en 

kvinna har därför framförts. Det har också efter en ny osteologisk genomgång av benmaterialet 

från Hvidegård framkommit att det handlar om resterna från hela tre individer. En vuxen man 

(20-40 år), en äldre tonåring (17-19 år) och ett litet barn (3-4 år). Utifrån osteologens Caroline 

Arcinis bedömning är graven avsedd för en individ och de andra som representeras här är 
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gravlagda i en annan grav. Tolkningen är att individerna kremerats tillsammans och därefter har 

man skilt på dessa. Detta gör att det i efterhand varit svårt att skilja på benen (Arcini in prep.). 

Vad som är riktigt intressant är att det på samma gravfält i Hvidegården finns ytterligare en 

gravläggning, där det placerats brända ben i en överdimensionerad kammare, från period III. Om 

du står vid Hvidegårdsgraven så kan du med starka armar utan problem kasta en sten till denna 

grav. Efter det misstänkta sambandet med hvidegårdsgraven analyserades de brända benen även 

från denna grav. I resultaten av den osteologiska analysen kunde man fastställa det att det fanns 

rester från två individer. Benen kommer från en vuxen och en individ i övre tonåren. De ben som 

var underrepresenterade i Hvidegårdsgraven är här överrepresenterade och trots bristen på bevis 

är misstanken stor att de handlar om samma individer i de två gravläggningarna (Goldhahn 

2009a; 2009b).  

Det påträffade läderetuiet var 14 cm långt och 5 cm brett och låst med en nål instucken i 

öglor vilket gör att detta etui förslutits, fastsatt på nålen fanns också en liten läderrem för att dra 

ut nålen från sin plats. Vid öppningen fanns det en läderförstärkning med parallella streck som 

ornamentik och också på själva etuiet återfinns de parallella strecken (fig.5). 

        

Fig.5. 
Hvidegårdsfyndet. 
(omarbetat från Aner 
& Kersten 1973; Glob 
1970) 
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I det lilla förvaringsetuiet fanns följande: 1 bit obearbetad bärnsten, 1 fragment av en 

bärnstenspärla, 1 liten röd sten (röd krita), rester av 1 snäckskal från en Medelhavssnigel 

(Conus Mediterraneus Hwass), 1 fragment av en större snäcka, 1 liten trätärning i tall, 1 liten 

bit flinta, olika hoptorkade rötter (av okänd art), 1 barkbit, 1 snoksvans från en ung snok 

(Caluber Laevis), 1 falkklo, 1 bronspincett, 1 bronskniv i en läderskida omlindad med en 

läderrem, 1 rakkniv i brons med hästformat huvud i läderetui, 1 eldslagningssten av flinta i en 

påse av tarm eller blåsa som var ihopsydd i ena änden, 1 liten läderpåse/hylsa (4cm) och i 

denna; Underkäken av en ekorrunge och 1 liten blåsa/tarm med småsten (Herbst 1848; Aner & 

Kersten 1973; Lomborg 1956, 1966, 1981; Randsborg 1993; Kaul 1998; Jensen 2002). 

Joakim Goldhahns genomgång av materialet öppnar för nya tolkningar kring en del av 

materialet. Bronsmaterialen så som armringen och bronsröret går inte längre att återfinna bland 

fynden men däremot finns ett bronsfragment med dekor vilket med svårighet kan anses ha 

tillhört ett bronsrör eller en armring, då det inte finns några fynd av sådana med dekor. Patinan 

och dekoren kan, enligt Goldhahn, tyda på att fragmentet tillhört något annat som svärdsklingor 

eller ceremoniella yxor. Goldhahn ser det dock som mest troligt att det inte handlar om ett 

betalningsmedel som Lomborg menar på, utan att det istället är frågan om en profan 

minnespraktik där man bär med sig minnen från möten eller vunna bataljer (Goldhahn 2009a). 

Något som också undertecknad håller med om då det i det tidigare kända gravmaterialet från 

förvaringsetuierna ingår liknande fynd av guld eller bronsfragment i mer än 30 % av gravarna 

(Gunnarsson 2007). Man kan också tänka sig att denna minnespraktik varit av sakral art från 

upplevelser av "det andra" på antingen det metafysiska eller fysiska planet. De skulle också 

kunna tänkas vara rituell rekvisita där man behöver de fragmenterade föremålen som 

katalysatorer i kommunikationen med "det andra". Fragmenteringen av föremålen anses också 

vara helt medveten då bl.a. bärnstenspärlan, flintbiten, snoken, falkklon och ekorrungen endast 

är delar från det hela föremålet (Goldhahn 2009a). De är representanter för det hela föremålet, 

pars pro toto. Jag tror dock inte att den medvetna fragmenteringen är något som kommer i första 

rummet. När det gäller bärnstenspärlan och flintfragmentet så känns argumenteringen mer 

hållbar men när man pratar om de delar som härstammar från djurriket så är det just dessa delar 

som man vill åt, man har inte för avsikt att fragmentera djuret per se utan vill helt enkelt åt de 

delar som är laddade med magisk innebörd. Detta kan man se i historiska exempel av folktro. 

Lägger man t.ex. en harfot under huvudkudden botas sömnlöshet, vill man undvika sömn ska 

man ta huvudet eller hjärtat av en fladdermus och binda det i en liten påse runt armen, näbben 

från en stork kan man bli synsk av. Flinta, knäskål från en kalv och ugglefot har beskyddande 

egenskaper (Lomborg 1966:7ff). Den röda lilla stenen från Hvidegård har tolkats som en möjlig 
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hematit eller blodsten och har sin namne endast från Valleberga som när den krossas och blandas 

ut med vatten blir en användbar färg för t.ex. ansiktsmålning (Strömberg 1975; Jensen 

2002:211). Goldhahn ger dock en ny tolkning av Hvidegårdens lilla röda sten. Stenen är dels 

fragmenterad och dels fasetterad samt troligtvis exotisk då denna typ av sten inte är vanlig i det 

danska området. Han menar att detta kan vara en sten som bör förknippas med en bronssmeds 

verktyg där den ska ha använts till slipning och polering av metallföremål (Goldhahn 2009a).    

Stora växlar har under årens lopp dragits på denna grav, vilket inte är så konstigt i sig då 

den innehåller mycket spännande artefakter som för tankarna till en rituell specialist. Inget fel i 

detta men problemet har dock varit avsaknaden av ett större empiriskt material som har kunnat 

driva forskningen framåt. Att bara utgå ifrån ett mindre gravmaterial när man ska beskriva en 

viktig del av samhället tycks otillräckligt och ovetenskapligt, samtidigt som enstaka fynd har 

haft stor betydelse för forskningens framskridande och kvantitet är inte alltid av nöden men 

underlättar. Vi som arkeologer förstår självklart detta men gör så gott vi kan med det vi har och 

trots att vi inser det bristfälliga i sådan forskning är det bättre att göra den än inte alls. Det var 

just denna insikt som drev mig i mitt arbete med ”Läderpungar i Sydskandinavien under den 

äldre bronsåldern” (Gunnarsson 2007), genom att försöka skapa en empirisk grund för 

studerandet av dessa individer. Där samlas hittills kända läderpungar i syfte att försöka utöka 

diskussionen kring materialet.  

 

3.2 Diffusionism – då och nu 

1927 skrev Oscar Almgren sin ”Hällristningar och kultbruk”, där en skola som eftervärlden 

anammat tydligt kan urskiljas. Hällristningarna har länge gäckat de som intresserat sig för 

bronsåldern. Med sina tillsynes kultiska framställningar av gudar, människor utklädda till gudar, 

kultskeppsbärare, akrobater, adoranter, solkors, hästar som drar solen över himlavalvet osv. har 

hällristningarna fungerat som en viktig utgångspunkt i bronsåldersforskningen och gör det än 

idag (Glob 1970; Randsborg 1993; Kaul 1998, 2004; Fredell 2003; Kristiansen & Larsson 2005; 

Nord 2009). När Oscar Almgren på sin tid sökte svaren kring dessa framställningar vände han 

sig utåt för att hitta analogier från andra delar av världen. Grekland och Egypten, de norröna 

sagorna och självaste bibeln, är bara några av de källor som användes för att skapa en mer 

förståelig bild av människans framställningar under bronsålder i Skandinavien. Det drogs t.ex. 

direkta paralleller mellan kiviksgravens rika framställningar med Hagia Triada-sarkofagen på 

Kreta (Almgren 1927). Analogierna mellan hällristningarna och den egeiska världen är dock 

äldre än så och tanken på att influenserna under sydskandinavisk bronsålder kommit på import är 
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gammal. När det kommer till vem det är som har framställt dessa bilder blir dock svaren få. 

Frågan om hällristandet är för kollektiv räkning eller ett mer privatiserat utövande ställs och 

svaret blir att det troligen är aktuellt med båda delarna, men vem det är som gör 

bildframställningarna i sten går Almgren inte in närmare på (Almgren 1927:255f).  

I ”The rise of the Bronze Age society” (Kristiansen & Larsson 2005) befästs åter igen 

diffusionismen i modern forskning. Den direkta eller indirekta kontakten med den egeiska 

världen under bronsåldern motiveras bl.a. med kosmologiska resor där symboler och idéer färdas 

över långa sträckor. Det var viktigt för aristokratin eller eliten under denna tid att befästa sin 

makt med hjälp av den religiösa sfären genom att hävda sin närhet till den andra sidan, oavsett 

om den andra sidan innebar den metafysiska eller den okända fysiska världen. I denna bok talas 

det framför allt om kultledaren som en del av eliten. Det dualistiska och teokratiska ledarskapet 

lyfts fram som ett troligt översta skikt i samhällsformen under bronsåldern i Sydskandinavien. 

Som tecken på det dualistiska ledarskapet används rika bl.a. dubbelbegravningar som argument 

för att det existerade sådan tvillinghärskare. Talet två dyker också upp överallt i bronsålderns 

symboliska värld. Som exempel på detta kan t.ex. ges bronsfigurinerna från Stockhult, 

trundholmskivans natt och dag- sida, tågaborgshästarna och de yxbärande figurinerna från 

Grevensvaenge. Argumentationen fortsätter således med att detta kan vara ett tecken på 

symbolers resa i det fysiska landskapet där dualiteten skulle kunna härröra från tvillinggudarna 

Asvins som omnämns i den indoeuropeiska skriften Rig-veda eller som Dioskouroi i den 

grekiska mytologin. Att ledarskapet har delats på två blir därför inte ett alltför långsökt alternativ 

menar författarna. Det teokratiska ledarskapet är ett annat alternativ där det antingen handlar om 

en person som har både en roll som härskare i samhällssfären och religiös ledare i den rituella 

sfären eller att man även här har delat på ledarskapet på två individer. Ett exempel i ett sådant 

teokratiskt ledarskikt är hvidegårdsmannen, som med sin elitbegravning både har attribut som 

berättar om en individ från det sociala ledarskiktet och med sitt rituellt förknippade 

förvaringsetui blir han en också lämplig kandidat som en teokratisk ledare. 

Strax innan ovanstående verks publicering kom kritik från det antika forskningsfältet där 

klassiska kulturer kring framför allt Medelhavet studeras. Här pekades det på författarnas 

dragningskraft till det minoiska och mykenska området där önsketänkande till stor del tog över 

(Sjögren 2005). Men det är som sagt inte ett nytt fenomen och t.ex. Sjögren pekar på 

problematiken som över tid växt fram. Med sitt perspektiv som antikforskare menar Sjögren att 

det handlar om en slags modern kulturdiffusionism i bronsålderforskningen. Man söker nu 

återigen efter ursprunget för kulturella yttringar, precis som vid förra sekelskiftets början och 

målet är här att föra argumentation kring likheterna mellan t.ex. skandinavisk bronsålder och den 
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minoiska på Kreta. Med det skandinaviska perspektivet har man genom materiell kultur försökt 

söka ursprunget i det egeiska området. Problematiken med denna typ av forskning är stor och 

många av jämförelserna i t.ex. symbolvärlden haltar då tidsintervallet inte alls stämmer överens 

som i exemplet där man jämför kiviksgravens procession (fig.7) med den på Hagia Triada-

sarkofagen. Informationen som väljs är godtycklig, där man endast väljer ut likheter mellan 

sådana kompositioner på en detaljnivå utan att förklara skillnaderna. Att man endast väljer ett 

fåtal motiv gör inte forskningen mer trovärdig menar Sjögren (2005:151ff). Ett annat problem 

med denna typ av ny-diffusionistisk forskning är att det primära källmaterialet ofta förbises 

menar Nordquist och att sekundära sådana används istället. Det sker vidare en förenkling av 

bildvärlden där den elitistiska kommunikationsforskningen inte lyckas belysa komplexiteten av 

forskning kring bildframställning eller undviker att göra detta (Nordquist 2005:130).  

 

3.3 Den rituella specialisten 

1970 publiceras P.V. Globs ”H∅jfolket” och är en bok som är väl refererad till i bronsålderns 

religionsforskning. Här står ekkistegravarna i fokus, men även tankar kring kulten. Den religiösa 

specialisten förekommer i flera sammanhang och benämns bl.a. som prästhövdingen i samband 

med Trundholmsvagnens antagna framförande i solgudadyrkan. Här omnämns också 

förvaringsetuifynden från Jaegersborg, Egtved och Hvidegård. Glob framhåller att vi inte med 

säkerhet kan veta vad de märkliga fynden i förvaringsetuierna använts till men idén att det 

troligen handlat om amuletter för lyckobringande eller mot ont lyfts fram och att detta kan vara 

en föregångare till den folktro som vi känner till, där helande och trolldom är en del av en större 

kosmologisk världssyn. Men något djupare försök att komma åt denna rituella aktör görs inte 

heller av Glob (Glob 1970). 

I Flemming Kauls ”Ships on bronzes” (1998) kan vi läsa om de rituella specialisterna 

som här omnämns som trollkarlar och präster. Han använder sig av flera exempel från det 

arkeologiska materialet för att tolka och försöka identifiera den rituella specialisten. I sitt första 

exempel använder han Magleh∅j. Här hittade man en bältedosa innehållandes: 1 träask, 2 

hästtänder, ben från en vessla eller mård, 1 klo möjligen från ett lodjur, ben från ett lamm eller 

en hjortkalv, 1 cm lång bit av ett luftrör från en fågel, brända ben från en människa (?), 1 kvist 

av rönn, träkol från asp, småsten av kvarts, 1 bit lera, 2 bitar svavelkis, bit från 1 bronskniv och 

rester från 1 bronshake. Att det är frågan om magiskt accentuerade föremål råder det ingen 

tvekan men frågan är dock om det bara handlar om amuletter för en privatperson eller om en 

rituell specialist. För att försöka svara på denna fråga använder han Hvidegårdsgraven (se ovan) 
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som jämförelsematerial då den har samma datering i period III och innehåller liknande föremål. 

Kaul konstaterar också att jämförelsematerialet i form av andra förvaringsetuin återfinns i rika 

gravar vilket tyder på att dessa individer tillhört ett övre skikt i samhället. Här lyfts också 

tygbiten från Hvidegård fram och liknelsen mellan denna och bronsfigurinerna från 

Grevensvaenge. Då hjälmarna och yxorna finns i det arkeologiska materialet kan vi anta att detta 

mycket väl kan vara en del av dräkten som har burits precis 

som på figurinerna (fig.6). Figurinerna är också, menar Kaul, 

miniatyrrepresentationer av en elit med rituella utövare som 

måste ha varit ansvariga för bronsålderns ritualer med t.ex. 

processioner. Hvidegårdsmannen var enligt Kaul, inte bara en 

religiös ledare utan också en hövdingafigur. Det är inte bara 

den direkta kopplingen mellan magiskt material och den 

gravlagde som ger oss ledtrådar om dessa religiösa 

auktoriteter, fortsätter han, utan också föremål som solskivor, 

likt den funnen i Jaegersborgs Hegn liksom från fyra andra 

lokaler i Danmark. Dessa kan vittna om att de är präster eller 

liknande som är gravlagda med dessa i religionen centrala, 

rikligt utsirade symboler (Kaul 1998:16ff; Aner & Kersten 

1973). 

Det kanske viktigaste arbetet som har publicerats kring rituella specialister i arkeologisk 

forskning måste vara ”Rituelle spesialister i bronze- og jernalderen”. Publikationen är uppdelad 

i två böcker där den första ”Dödens hand - en essä om brons- och hällsmed”, skriven av Joakim 

Goldhahn, behandlar bronsåldern. Den andra volymen skriven av Terje ∅stigård, 

”Transformatören - Ildens mester i jernalderen” behandlar järnålderns specialister. Detta är den 

första publikationen där den rituella specialisten sätts i fokus och inte bara nämns i en större 

diskussion kring bronsålderns religion. En utgångspunkt i arbetena är att de rituella 

specialisterna syns i det arkeologiska materialet och att arkeologerna hittills undgått med att 

identifiera dessa. Goldhahn menar att man i bronsåldersforskningen ser rituella specialister 

överallt, från keramikframställning till internationella nätverksbyggare. Att forskarna ser rituella 

specialister överallt har sitt ursprung i att man främst försökt identifiera ett specialiserat hantverk 

i det empiriska materialet för att senare knyta denna till rituella kontexter istället för att försöka 

komma åt själva individen först. Ett sätt att komma åt dessa personer är gravmaterialet, där vi 

kan binda personen till dennes ägodelar i en sluten kontext. Dessa studier är dock få och den 

rituella specialisten tycks saknas även i gravmaterialet. Goldhahn menar här att vi arkeologer 

Fig.6. Likheten mellan tygstycket 
från Hvidegård och beklädnaden 
på figurinen från Grevensvaenge 
(omarbetat från Glob 1970; 
Lomborg 1981) 
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inte vågat eller att vi inte har haft verktygen för att kunna identifiera dessa, vilket också jag tror 

är fallet. Med denna teoretiska utgångspunkt fortsätter författaren att gå in på relationen mellan 

brons och hällsmed (hällristare) i resten av verket. Smeden, även innefattande hällsmeden, blir i 

detta verk den tillsynes centrala rituella specialisten i samhället (Goldhahn 2007).  

 

”Det var smeden, utifrån begreppets vidaste definition, den rituella specialisten per se, som 
hade insikt i tillvarons mest fördolda världar, som förstod och bemästrade kosmos skapande 
krafter, som visste hur elden förtär, skapar och förlöser. Det var smeden som visste att 
beskydda och hela de olycksaliga som hade drabbats av sjukdomar och förbannelser. Det 
var smeden som hade insikt i livets förunderliga gåta. Det var smeden som var den store 
transformatören – bronsålderns kosmolog.” (Goldhahn 2007:314) 

 

Smeden utnämns därmed av Goldhahn till den stora kosmologen under bronsåldern. Denne får 

rollen som den viktigaste individen i nästan alla rituella sammanhang i bronsålderssamhället, 

förutom i det absolut högsta sociala skiktet där smeden uteblir med sin närvaro (Goldhahn 

2007:98). På den aristokratiska nivån ser vi alltså inte smeden som en aktör vilket tyder på att 

smeden med svårighet kan sättas in i samtliga rituella sammanhang enligt mig. Det blir också ett 

problem att argumentera för smeden i en privatiserad kult då verksamheten är specialiserad, 

hemlig och till för ett fåtal. Under järnåldern menar ∅stigård att man kan beskriva smeden som 

den stora transformatören vilken har en central roll i samhället där denne kontrollerar medierna 

som gudar och människor definierat. Smedens förvärv var sammanbundet med kremationen av 

de döda menar ∅stigård och hade insikt i rituella sfärer ingen annan förstod. Men denna viktiga 

rituella position var inte nödvändigtvis sammanbundet med en hög social status (∅stigård 

2007:177). Även om verket är ett av de viktigaste för den här typen av forskning som hittills har 

publicerats där man med ett annorlunda angreppssätt får frågan kring de rituella specialisterna att 

lysa i ny dager, så anser jag att det finns en fara med att tillmäta en roll i samhället en för central 

plats. I kapitel 4 påpekar Goldhahn att ett av huvudproblemen uppstår när forskaren så att säga 

studerar sig själv i forntiden. Man projicerar gärna nutid på dåtid (Goldhahn 2007:98). Min 

poäng är att även om det finns tillräckligt med arkeologisk empiri för att föra en mycket stark 

argumentation att smeden skulle sitta på en nyckelroll inom den rituella sfären under bronsåldern 

så böjer en forskare, medvetet eller omedvetet datan efter sin förförståelse och sina förväntningar 

på resultatet. Även om Goldhahn använder smeden som ett exempel på hur man kan försöka 

komma åt den rituella specialisten och inte menar explicit att den rituella specialisten på något 

vis var den enda kosmologiskt medvetna individen i samhället utan bara en viktig sådan bland 

flera, så anser jag att det finns en fara med denna typ av forskning. Risken finns att vi missar 

flera andra viktiga roller i den rituella sfären och därför kan det vara bra att lyfta blicken och 
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försöka studera de rituella aktörerna som en större grupp diverserade på många plan. För att 

komma åt dessa bör vi göra detta på individbasis då detta är en förutsättning för att kunna se det 

stora hela.  

 

3.4 Den rituella arenan 

Det finns många kontexter där spår efter rituell verksamhet har ägt rum. Nu följer en genomgång 

av några av dessa. Dels för att pröva om det går att finna spår av den rituella aktören när man 

tittar på lokaler förknippade med rit och dels för att beskriva en arena där den rituella aktören 

varit närvarande. 

 Den rituella arenan kan man kalla de olika forum där rituellt förknippade aktiviteter äger 

rum och där våra rituella aktörer har sin uppgift som aristokrat, officiant, rituell specialist eller 

privat kultaktör, att fylla. Dessa platser i landskapet är lika diverserade som dess användare. 

Risken att vi missar rum som mer kognitivt varit viktiga under bronsåldern är mycket stor och 

att den rituella arenan varit mer komplex än vad som visas för oss i det arkeologiska materialet 

(Bradley 2000). Här görs ändå ett försök att beskriva denna rituella arena. Denna genomgång 

kommer inte på långa vägar komma i närheten av hela den rituella sfärens verkningsområde, 

därför väljs inriktningen efter vad det empiriska materialet berättar utifrån sin fyndplats eller 

utformning.  

För bronsåldersmänniskan var landskapet centralt. Det var inte bara hembygden där man 

hade sina rötter, det var ett rum som man skulle forma och formas efter. Landskapet var del av 

den ordning som människorna skapade, en del av den kosmologiska verkligheten som omgav 

henne (Roymans 1996; Darvill 1999; Hedeager 2003). Här var också gränserna, naturliga eller 

upprättade av människan, viktiga som en del i skapandet av den spatiala uppfattningen i 

landskapet. Rummet kan t.ex. användas som kanaler eller kommunikationslänkar till de dödas 

eller gudars världar (Hedeager 1999, 2003:10). Att hävda sin bygd och på så sätt sitt ursprung 

till förfäderna genom marken ses som en viktig faktor i det medvetna landskapsutnyttjande som 

skedde under bronsåldern. I förfäderskulten är det inte bara viktigt att genom historier och myter 

hävda sin rätt utan också genom landskapet. Här möts dåtid och nutid, döden och livet genom 

monumentala begravningar från generationer bakåt och nya anläggningar (Helms 1998; Parker 

Pearson 1999:194). I detta ordnade landskap skapar man en slags mental karta där berättelser 

och minnen spelar stor roll i orienteringen för bronsåldersmänniskan. Från skapade 

monumentala kulturella yttringar eller genom naturliga formationer i landskapet orienterar man 

sig och förhåller sig till landskapet. Även om verkligheten med t.ex. gravskick förändras över tid 

fortsätter man att förhålla sig till sin omgivning och dessa historiska platser som passar in i den 
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egna historien. På samma sätt som man förhåller sig till landskapet av mer praktisk art måste 

man också göra detta rituellt. Detta binds ihop med hela landskapsuppfattningen och myter och 

berättelser spelar även här en central roll. Det kan ses som en naturlig reaktion för människan att 

skapa kosmos ur kaos, att tämja den omgivande naturen till något tryggt och hemtamt eller 

åtminstone förklarbart. Detta gör man således genom sin fysiska påverkan av landskapet men 

även genom kosmologi och rituella förhållningssätt som också fysiskt påverkar omgivningen, 

vilket självklart sker på olika sätt beroende på vilken kultur vi talar om (Thedéen 2004:21ff m 

där anf. litt.).  

 

3.4.1 Viloplats för de döda – kultplats för de levande 

Hur man begravde sina döda var en central fråga i bronsålderssamhället. Att man anlagt sina 

högar och gravfält på speciella platser som konnoterar med deras egen historia och deras 

nuvarande situation är svårt att argumentera emot (Nord 2009:89). Gravfältet blir en av de 

synligaste rituella arenorna för oss arkeologer och har länge varit central i forskningen kring 

bronsålder. Mycket av forskningen handlar dock om att använda gravfälten för att utröna frågor 

kring bosättningar, här har vi ett materiellt uttryck som är resultatet av ritens många ansikten när 

det gäller bronsåldersmänniskornas tankar kring döden och efterlivet. Jag väljer att använda mig 

av Hertz teorier kring begravningsritual för att bättre förstå vad som försiggick på denna rituella 

arena. Denna delas in i tre delar: sociologisk/psykologisk, där den avlidnes sociala ställning eller 

roll i samhället avgör hur mycket denna blir sörjd och omhändertagen efter sin död. Andra delen 

är teologisk/filosofisk och behandlar hur man ska separera själen från kroppen och låta denna gå 

vidare. Här blir riten central för att detta ska ske på bästa sätt. Den tredje delen i teorin handlar 

om hur man biologiskt handhar den dödes kropp och tillhörigheter (Hertz 1960; Huntington & 

Metcalf 1991). Denna modell är enkel att överföra på arkeologiskt material och stämmer väl 

överens med det vi tycker oss se i studiet kring dessa samhällen. I den första delen kan vi utan 

problem sätta in variationen i gravläggningarna där rika statusbegravningar signalerar individer 

som får större omtanke och vidare sorgearbete i efterlivet. Den andra delen kan man återfinna i 

själva gravskicket som övergår i brandgravskick under bronsåldern när man anser att detta är det 

rätta sättet att få själen att vandra vidare. Även kulthusen har tolkats i en sådan kontext, som ett 

rum för själens vandring eller en symbol för detta (Victor 2002). Den fysiska efterbehandlingen 

av kroppen ingår mycket i de två ovannämnda och förklarar snarare ytterligare en del av den 

rituella behandlingen man måste ta hänsyn till. 
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När det kommer till ritens aktörer blir därför gravfältet en arena av största intresse då inte 

bara själva individerna påträffas här utan också i det hänseende att de är involverade i själva 

uppförandet av t.ex. högbegravningen då denna kan ses som en rituell handling i sig självt 

(Goldhahn 1999). 

Genom att ge den man gravlägger eller de som redan är gravlagda sen generationer 

tillbaka, en maktposition eller mytisk viktig position, kan man också genom att äga kontrollen av 

begravningsritualen hävda sin egen maktposition i samhället. Detta blir speciellt påtagligt vid 

högbegravningar då högen ofta ses som en symbol för solen. Den cirkulära symboliken finner vi 

i den övriga bildvärlden från bronsåldern, det kan vara solkors, solskivan på vagnen från 

Trundholms mosse eller bältesplattor och tutulis. Solsymboliken berättar en historia om 

pånyttfödelse där solen stiger upp varje dag för att hälsa sin jord, hästen drar solen över 

himlavalvet på dagen och i nattens rike under de mörka timmarna. Att anlägga högen kan ses 

som ett slags tämjande av kosmos för att upprätthålla solens återfödelse (Kaul 1998, 2005; 

Kristiansen & Larsson 2005; Victor 2002).  

Gravfältet och de monumentala högarna blir något som alla förhåller sig till i samhället, 

de blir platser som troligen används långt efter den döde gått i jorden där arenan fungerar som 

forum för berättelser, mytskapande, återkommande kult och en symbol för den kosmologiska 

uppfattningen samtidigt som den beskriver den kulturella normen vilken alla är en del av. 

Gravfälten och högen är också förknippade med en rad andra rituella företeelser. Under 

högbegravningar finns det i vissa fall spår av plöjning (se Aner & Kersten 1973-) som antas vara 

av rituell art. Den rituella plöjningen kan ses på hällristningar där män med uttalade fallos plöjer 

(Glob 1970:123). Plöjningen tillsammans med högens uppförande kan vara ett exempel på när 

man kombinerar tankarna kring fruktbarhet med de om återfödelse (Goldhahn 1999:192ff). En 

annan företeelse som kan förknippas med rituella förtecken är de då man bestämt att lägga högen 

på en huslämning eller boplatslämningar som kulturlager och stolphål. Idén att lägga högen 

placerad på boplatslämningar är relativt vanlig i Sydskandinavien under bronsåldern. En vanlig 

tolkning av företeelsen är att förstå det som att den döde har bott i huset eller att det handlar om 

en förfaders huslämning, vilket skulle styrka tanken om förfäderskult. Det finns dock en 

problematik med detta som man sällan tar upp, nämligen den att det sker en förlust av hem och 

bosättning om man ska begrava en högt socialt stående individ ovanpå dennes boning. 

Lösningen kan tänkas vara att man flyttar bosättningen för att markera en ny början på fler än ett 

sätt (Victor 2002:36ff). 
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Med utgångspunkt i kiviksgraven diskuterar Randsborg likheterna med gravens 

hällristningar på de stenar som utgör kistan med bildvärlden som går att finna i bl.a. hettitriket 

och Egypten. Även om ikonografin i kiviksgraven går att sätta i ett jämförande internationellt 

perspektiv där t.ex. de koniska hattarna/hjälmarna, krumsvärden och vagnarna diskuteras så är 

det framför allt bilden av officianten och processionsdeltagare, vilka kan kallas rituella 

specialister, som avbildas, vilket är av största intresse i detta arbete. Randsborg visar på 

avsaknaden av bilder som beskriver det alldagliga livet under bronsåldern på kisthällarna och 

menar vidare att det scenerna har en tydlig rituell konnotation i sitt uttryck. På kisthällarna från 

kiviksgraven får vi inte bara ta del av symbolvärlden där solkorset, yxorna, hästen och skeppet 

känns igen. Vi får också möta förmodade processionsledare, fågelliknande processionsdeltagare, 

lurblåsare och begravningsdeltagare (fig.7). 

Bilderna av rituella specialister i handling kan vara 

avbildningar av den faktiska gravritualen som ägde 

rum i Bredarör. Om så är fallet blir hällarna en 

viktig källa i studerandet kring flertalet av de 

faktiska rituella specialister som figurerar under 

bronsåldern (Randsborg 1993:21;107ff).  

En annan intressant aspekt med 

Kiviksgraven är att den sannolikt varit föremål för 

ritualer över en längre tid och inte bara vid ett 

tillfälle. Randsborg gjorde aldrig dateringar av de 

brända och obrända ben som påträffades i kistan, 

vilket innebar att han ej uppmärksammade det som 

Goldhahn senare påvisade (2005:97f). Olika 

dateringar av graven har gjorts under åren utifrån 

hällbilderna och dateringar med ett spann från 1500 

f.Kr. fram till 900 f.Kr. har föreslagits (Thrane 1990; Randsborg 1993; Verlaeckt 1993:28; 

Kristiansen 2004). Faktum är att dateringarna av benen visar på dateringar från en första fas: 

1390-1190 f.Kr. till den yngsta 910-790 f.Kr. Således får samtliga ovannämnda förslag vatten på 

sin kvarn och kiviksgraven har använts under ett tidsspann på närmare 600 år. Bilden av ett 

monument som uppförts för ett specifikt tillfälle med t.ex. gravläggningen av en hövding måste 

således revideras i detta fall (Goldhahn 2005:97f). Här får vi en förståelse för riters komplexitet 

och den kontinuitet som kan finnas kring dessa. Kiviksgraven är ett utmärkt exempel på att det 

Fig.7. Stenkistans häll 7 från Kiviksgraven 
i Bredarör (omarbetat efter Goldhahn 
1999) 
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finns flera rituella sfärer med olika sorters ritutövare. Det är också ett bra exempel på den rituella 

arenans komplexa rumsliga verklighet.  

I begravningsritualen kan man tänka sig att alla samhällets rituella aktörer hade en viktig 

uppgift. Officianter ledde gravprocessionen och samordnade denna där de rituella specialisterna 

som t.ex. brons- och hällsmeden bidrog med föremål eller bilder som beskrev processionen eller 

berättade historier på hällarna om den dödes liv. I processionen deltog säkerligen också de 

privata kultaktörerna då de kan ses som en representant från den kollektiva sfären (se fig.24), i 

uppförandet av högen hade de också deltagit med arbetskraft. Aristokraten kan vara den 

gravlagde men också den som innehar makten att bestämma gravens placering i landskapet och i 

förhållande till existerande gravfält. Ovan har människans uppfattning av den rumsliga sfären 

diskuterats (kapitel 3.4.) och att kunna bestämma placering av ett viktigt landskapsmonument, 

kan antas ha varit förordat aristokratin i samhället.  

 
3.4.2 Hällristningslokaler 

Hällristningar och hällristningslokaler lider inte av problemet att de inte har blivit forskade kring 

i den arkeologiska bronsåldersforskningen. I detta arbete ligger fokus på dess rituella funktion 

och de individer som skapat eller använt sig av ristningarna i en rituell kontext. Bilden som 

medium under bronsåldern är centralt då ikonografisk framställning tillsammans med den orala 

traditionen är de kommunikativa medlen i en värld utan fonetiska skriftsystem. En förutsättning 

för att förstå vikten av hällristningarna är att inse vikten av detta uttrycksmedel. Bilden både 

förenklar kommunikationen men kan också leda till missförstånd. I den orala kulturen bildas en 

löst sammansatt enhet som endast hålls ihop av ceremonier och riter kring platser, föremål och 

människor (Fredell 2003:67ff). Att hällristningslokaler är platser för kult och ritutövande är det 

därför inte svårt att argumentera för. Spåren efter rituellt utövande vid hällbilder är flertaliga. 

Det har uttrycks att själva uppförandet av hällbildslokaler varit en viktig del. Larsson menar på 

att det varit eliten, aristokraterna (fig.24), som haft kontrollen över hällristningarna för att 

legitimera och styrka sin sociala överhöghet (Larsson 1986:175). En vanlig uppfattning är att 

hällristningarna tillsammans med boplatserna får en mer central position i landskapet och att 

gravarna placeras mer perifert. När det gäller bilden för eliten finns det exempel på att de 

tenderar att ligga vid vattendrag och här blir kultplatsen separerad från boplatsen. Faktum är att 

hällristningslokalerna dyker upp i flera kontexter (Victor 2002:52) vilket kan tyda på dess 

multifunktionella roll. Vi bör också komma ihåg att de finns i gravkontexter som Kivik och 

Sagaholm (Randsborg 1993; Goldhahn 1999), på block och på portabla hällar (Fredell 2003:39; 

Goldhahn 2005). Hällristningen eller hällbilden är således inte ett isolerat fenomen till en 
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bestämd elitistisk kontext. I undersökningar kring rituell verksamhet i anslutning till 

hällristningarna tar härdarna en central roll. Det finns otaliga exempel på sambandet mellan 

eldning och hällristning. I många fall tycks det också finnas tydliga intentioner bakom eldningen 

som tyder på en rituell handling (Goldhahn 2007:263). I Lasse Bengtssons genomgång av 247 

hällristningslokaler i Bohuslän var 71 hällar eldskadade mer eller mindre. Att det inte handlar 

om slumpmässiga skador påvisar Bengtsson genom eldningsförsök på en häll där man måste 

elda kraftigt under 20-30 minuter innan berget börjar spricka. Däremot kan detta förstås ha 

moderna orsaker som skogsbrand eller påskbrasor (2004:37f) och därför är det viktigt att knyta 

eldningen vetenskapligt till en kontext där det utan tvekan handlar om rituellt eldande under 

bronsåldern. Ett sådant 

exempel kan tas från 

Hjortekrog i Småland 

(fig.8.) där röset anlagts på 

eldskadan och arton 

inristade skepp samt en 

skålgrop (Widholm 1998, 

2001). Hällbilderna är 

också grunt inhuggna vilket 

ytterligare stärker en tes om 

att de varit till för endast 

detta tillfälle när möjligtvis 

kremationen av den döde 

skett (Goldhahn 

2007:265f).  

Andra spår av rituell verksamhet vid hällristningslokaler är den slagna flintan och 

kvartsen man hittat på många lokaler. I 93 procent av de utgrävda hällristningslokalerna 

Bengtsson tar upp är närvaron av kvarts och flinta ett faktum. Detta är något som arkeologin 

många gånger förbisett (Bengtsson 2004:103ff). Kvartsen är enligt Goldhahn en viktig 

ingrediens i att förstå länken mellan häll- och bronssmed. Kvarsten är ett vanligt mineral i 

Sydskandinavien och till skillnad från flintan så används den inte som redskap i samma 

utsträckning. Däremot kan man se kvartsen som medel till magring i gjutformar, kvartsen finns 

också ofta naturligt i direkt relation till hällbilder i form av vener i berget. Det finns också 

flertalet exempel på när kvartsen har brutits på hällristningslokaler. När det gäller rituella 

sammanhang så påträffas slagen flinta och kvarts också i andra kontexter som skärvstenshögar, 

Fig.8. Exempel på hällristningar i direkt anslutning till brandskada från 
Hjortekrog där 18 skepp och en skålgrop påträffades under utgrävt röse. 
(Foto: Fredrik Gunnarsson) 
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gravanläggningar och i samband med begravningar (Goldhahn 2007:159ff). Här är det den 

rituella specialisten (fig. 24) som visar sin närvaro, den som hade den esoteriska kunskapen om 

länken mellan kvartsen och hällristningslokalerna.  

 

3.4.3 Plats för nedläggelse  

Att deponera är en utbredd och långtgående tradition i Sydskandinavien och övriga Europa. I 

Danmark kan man spåra deponering av värdefulla föremål bak till neolitikum (Kaul 1998:37). 

Den rituella nedläggningen av bronser i våtmarker är i sig spår av en rituell verksamhet vare sig 

den är offentlig eller mer privat. Platser för deponering med god insyn får ses som argument på 

en mer offentlig deponering där flertalet samlats för att göra denna värdefulla nedläggning. Det 

finns också exempel på rituella nedläggningar på samma plats i varandras direkta närhet, vilket 

tyder på att man även nyttjat samma platser för deponering av bronser på återkommande basis 

(Goldhahn 2007:218f). I depåer är det vanligt att man lägger ner rituell förknippad rekvisita som 

bronslurar, halsringar eller figuriner (Fredell 2003). Riterna vid depåerna är dock något vi trots 

allt vet väldigt lite om, men vad vi kan se är att de föremål som påträffas i depåerna är samma 

föremål som är avbildade i sten sambundet med processioner eller kultutövande. Möjligtvis kan 

processionerna vara sammanbundna med nedläggningen av dessa föremål, i sådana fall tyder det 

på ett officiellt kultutövande med officianter ledandes ritutövandet. Att det däremot har varit 

stora variationer kring riterna kan man utan problem föreställa sig då de varierade typerna av 

nedläggningar visar på detta. Den kända trundholmskompositionen var t.ex. förstörd genom 

deponeringsritualen, en symbolisk handling i allra största grad. En annan typ av nedläggning är 

den när föremål läggs ner parvis. Detta är vanligt med t.ex. lurar, halsringar och yxor där 

yxbärare samt lurblåsare nästan alltid dyker upp i par på ikonografiska framställningar. En tredje 

är den där bronsföremål deponeras tillsammans med djurben. Sådana exempel kan hämtas ifrån 

Lomelev och Radbjerg i Danmark där bronslurar tillsammans med djurben kan tyda på ett 

rituellt måltidsintagande vid nedläggningen av lurarna. Förändringen sker också över tid då 

deponering under period I och II var riklig, men under period III händer något och offret av 

bronser då mängden minskar i deponeringarna, samtidigt som det sker en kulturell kollaps i det 

egeiska området och i övriga Europa märks också en kulturell nedgång i Sydskandinavien. Det 

är också under period III som kremationen tar över i gravskicket i Sydskandinavien. Under 

period IV ökar depositionerna igen och når sin höjdpunkt under period V samtidigt som 

bronsmängden ökar markant i gravmaterialet. Skillnaden ses också i att man under den äldre 

bronsåldern deponerar manligt attribuerade föremål och man under den yngre bronsåldern 
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övergår till en deponeringsform som konnoteras med kvinnliga föremål (Kaul 1998:35ff). Vad 

som är kvinnliga respektive manliga föremål är förstås problematiskt och ovanstående bör inte 

ses som en åsikt hos författaren. Hur ska man då tolka denna rituella nedläggning av föremål?  

Eftersom vi vet så lite om själva den rituella aktiviteten vid deponeringar är det svårt att 

avgöra om deponeringsförfarandets officiella eller inofficiella roll i samhällets ritutövning och 

troligtvis handlar det om båda delarna vilket bronsfigurinerna eventuellt kan vittna om.   

 

3.4.3.1 Bronsfiguriner 

Bronsfigurinerna kan delas in i solitära, de i komposition och halvfiguriner. De solitära 

figurinerna framställs framför allt som kvinnor men även enstaka manliga förekommer. Här kan 

man se övergång till ett mer kvinnlig ikonografisk uttryck där man daterar figurinerna till period 

V och VI. Undantag i datering av figurinerna utgörs bl.a. av figurinerna i komposition där de 

sura gubbarna från Stockhult med hattar och trundholmskompositionen där en häst drar 

solskivan med natt- och dagsida, kan nämnas. Dessa är mycket tidigare och dateras till period II. 

De solitära mansfigurinerna är funna på Fyn i Danmark och hör tidsmässigt till slutet på 

bronsåldern men dateras även in i förromersk järnålder. Bland figurinerna i komposition förutom 

ovanstående solvagn och stockhultsgubbar hör tågaborgshästarna samt figuriner tillhörandes 

eventuella skepp från Grevensvaenge och Fårdal. Halvfiguriner definieras av att de är del av ett 

föremål som de två figurerna på ett välvt bronsrör som varit en del av hästutrustning funna i 

Fogdarp, den möjliga stavprydnaden från Glasbacka eller kvinnan från Javngyde (Fredell 2003). 

Det finns anledning att återkomma till bronsfigurinerna i detta arbete då de i sig troligtvis är 

rituell rekvisita och dels för att de kan ses som avbildningar av de rituella aktörerna själva.  

 

3.5 Att gå vidare 

 Ovanstående genomgång utgör exempel på hur man forskningshistoriskt studerat rituella 

aktiviteter och rituella aktörer i bronsåldersforskningen. Den rituella arenan får stå som 

representant för det stora. Det är då inte förvånande att det ganska snart står klart att den rituella 

aktören inte befattar sig med att visa sin närvaro förutom i indirekta sammanhang. Räcker det då 

att studera t.ex. den rituella arenan för att komma åt bronsålderns religiösa uppfattningar? Svaret 

blir nekande, men det räcker inte heller att vara kontextuell i den meningen att man även 

studerar andra delar av de monumentala uttrycken som bild i sten, statusbegravningar eller 

boplatsstrukturer. För att närma oss en förståelse av vad bronsåldersmänniskan trodde på och hur 
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de förhöll sig till detta måste vi också ta klivet ner till det individuella planet. Att på så sätt 

försöka närma sig ritens aktörer i gravmaterialet borde vara ett naturligt nästa steg.  

 I nästföljande kapitel redovisas nu det gravmaterial som används för efterföljande 

tolkning av materialet. Dessa gravar är förknippade med rituell rekvisita och efter genomgången 

argumenteras det i kapitel 5 för varför och hur man i fortsättningen ska kunna upptäcka dessa 

individer. Jag kommer här att göra en skillnad på rekvisita förknippad med offentlig kult och de 

förknippade med en mer privatiserad sådan utifrån premisserna uppställda tidigare kring 

offentlig - privat. 

 

4. Förvaringsetuin i Sydskandinavien under den äldre 
bronsåldern 
 

”Läderpungens innehåll kan därmed betraktas som ett episodiskt minnesarkiv och ett semantiskt 
mikrokosmos. En fragmenterad värld full av förunderliga ting som på samma gång vittnade om världens 

beskaffenhet, om det som en gång varit och om det som komma skall.” (Goldhahn 2009b) 
 

4.1 Bakgrund 

Graven från Hvidegård innehöll, som vi redan sett, en läderpung eller etui om man så vill med 

rituell rekvisita (Aner & Kersten 1973). Förvaringsetuiet som tillhört den gravlagde måste ses 

som ovärderlig i studiet av bronsålderns rituella aktörer. Här finns ett material som kryllar av 

magisk innebörd i en sluten gravkontext allt inneslutandes av ett etui. Denna typ av 

förvaringsetui ter sig som en given utgångspunkt för att gå vidare i sökandet efter den rituella 

aktören. 

Förvaringsetuin (fig.9) har påträffats framför allt i Danmark där bevaringsförhållandena 

är fördelaktiga i bevarandet av organiskt material. Ebbe Lomborg uppmärksammade 

förvaringsetuierna då han listade 23 gravar innehållandes sådana. Fram till dess fanns det 

kännedom om tre läderetuier där Hvidegården var en av dessa. Lomborg försökte här reda ut 

nystandet kring hur dessa läderetuin kunde identifieras. Det var nu förvaringsetuierna som 

fyndkategori för första gången uppmärksammades (Lomborg 1956:12ff). Ett decennium senare 

tog Lomborg återigen upp förvaringsetuierna, denna gång i tidskriften Skalk. Nu nämns ett 30 

tal fynd av etuin där samtliga kan dateras till äldre bronsålder. En trolig anledning till detta är 

brandgravsskickets entré vilket betyder att dessa troligtvis också förekom under den yngre 

bronsåldern. Att anta annat ter sig märkligt då vi känner till t.ex. läderpungar från senare tider i 

Sydskandinavien. Lomborg ville här också pröva hypotesen att etuierna var del av en 

”trollmands” rituella rekvisita. Slutsatsen blev att förvaringsetuin som fyndkategori inte behöver 
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Fig. 9. Kollage med förvaringetuin. I vanlig läsordning:  
Hvidegård, Thorup, Jaegerpris I, Jaegerspris II, Ubby 
(Omarbetat från Broholm 1943; Lomborg 1956; Aner & 
Kersten 1973-). 

vara del av denna men att det i flera fall 

faktiskt är så (Lomborg 1966:3ff). Nu 

stannade dock forskningen kring 

förvaringsetuin upp ett tag och endast 

Hvidegården fick strålkastaren riktad emot 

sig. I min Cd-uppsats (Gunnarsson 2007) 

uppmärksammades kategorin åter igen då 

tanken var att en grundligare genomgång av 

gravmaterialet kunde ge nya ledtrådar i 

sökandet efter rituella aktörer. Nedan följer 

nu ett sammandrag av vad som togs fram i 

detta arbete vilken visar på flera samband 

med den rituella sfären i samhället.  

 

 

 

4.2 Förvaringsetuin från bronsåldern 

Förvaringsetuin från bronsåldern (fig. 9) återfinns i anmärkningsvärt rika gravar och är ganska få 

till antalet, 30 stycken. Om vi dock accepterar redovisade gravar nedan som gravar med 

förvaringsetuin så blir det totala antalet 38 (se bilaga 1). Här är guld, bärnsten, bärnstenspärlor, 

dubbelknappar och svärd vanligt förekommande. I ca. 23 % av etuierna finns det också fynd som 

kan förknippas med trolldom eller magi, vilket gör att det måste ses som en viktig fyndkategori 

när man talar om rituell rekvisita. Vad som anses vara rituellt betingande föremål bestäms 

utifrån att de inte har en för oss enbart självklar praktisk funktion. Det jämförs också med 

historiskt jämförbart material och uppgifter från folktro där det talas om magiska ting och bruket 

av t.ex. amuletter (Gunnarsson 2007:37f m. där anf. litt.). Individerna bärandes förvaringsetui 

kan vara från alla delar av bronsålderssamhällets sociala sfär men de fynd som vi har berättar en 

annan historia. Fynden dyker upp i statusgravar med ett rikt gravmaterial. Anledning till detta är 

att det just är dessa gravar som grävts ut i första hand och inte gemene mans. En annan 

anledning är de goda bevaringsförhållandena i framför allt ekkistgravarna vilket ofta inneburit 

att en mantel av järnoxiderad jord skyddat kammaren som i fallet med Egtved-högen (Breuning- 

Madsen, Holst, Rasmussen 1996). En tredje alternativ är att det var en övre social elit som bar 

etuin, det är i alla fall dessa man stöter på när man påträffar förvaringsetuin. Dessa individer är 
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en liten del av samhället och mycket rika, de särskiljer sig klart ifrån de vanliga i bronsålderns 

samhälle. Vi talar här om det absolut högsta skicket i bronsålderns samhälle, individer med 

ledande positioner som avspeglar sig i deras rika gravgåvor eller i arbetsinsatsen att uppföra 

monumentet över dessa. Detta tredje alternativ kan inte allena vara svaret på gåtan kring 

etuibärarna och författaren tror på ett stort mörkertal i fyndkategorin. Får vi ett större material 

kan vi på ett mer effektivt sätt angripa dessa typer av frågor kring bärarens sociala ställning.  

Prövar man tolkningen att etuibäraren skulle vara från det sociala ledarskiktet så måste 

ändå diskussionen lyftas från att det enbart är militärt inriktade hövdingar som begravs i de 

monumentala högarna med sina etuin. Aristokraterna måste också vara av en annan art, vilket 

det arkeologiska materialet vittnar om. Tanken om att det under bronsålder skulle handla om ett 

teokratiskt ledarskap eller ett dualistisk sådant har lyfts fram av Kristiansen och Larsson 

(2005:264f). Att det skulle handla om tvillinggudar även i Sydskandinavien under den äldre 

bronsåldern blir dock svårt att påvisa i det arkeologiska materialet. Även om talet två ofta är 

förekommande och det finns tydliga tecken på en dualistisk världsuppfattning under denna 

period med parvisa deponeringar av yxor eller lurar så är steget till uttalade gudar svårt att göra 

med den empirin som finns att tillgå. Dubbelheten kan dock vara av intresse i jakten på de 

rituella aktörerna. Undertecknad argumenterar i detta arbete för att fyndkategorin förvaringsetuin 

kan användas i försöken att identifiera dessa rituella aktörer. Ser man till de gravar som 

fyndkategorin uppträder i finns det ett exempel på en rik dubbelbegravning i Karlstrup där båda 

männen haft en etui vid sin höft (Aner & Kersten 1973). Det finns även exempel på 

närbeliggande statusbegravningar innehållandes etui där två individer begravts i direkt 

anslutning till den andra (Gunnarsson 2007:42).  

 

4.2.1 Kategorisering 

Fyndkategorin förvaringsetui är inte helt oproblematisk då det finns ett flertal källkritiska 

aspekter att ta hänsyn till. Det väldigt förgängliga organiska materialet som etuien ofta är 

tillverkade av gör att det finns tillfällen att ifrågasätta förekomsten av ett sådant. Därför är det av 

vikt att sätta upp riktlinjer för hur man kan föra en argumentation om att ett förvaringsetui av 

organiskt material är närvarande i gravmaterialet. Förvaringsetuin i läder under bronsålder 

återfinns uteslutande under den äldre delen av perioden, per II och III (1500-1100 f.Kr.) och 

uppträder i så kallade statusgravar där gravmonumentet, högen eller röset, har varit lika viktig 

som gravgåvorna. En annan aspekt som går att ta fasta på är läget av etuiet i graven i förhållande 

till den döde där man vill se en organisk massa och/eller de typiska föremål som 
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eldslagningssten, rakkniv och pincett 

uppträder tillsammans (fig.10). Om 

osäkerheten ändå kvarstår så kan man 

leta efter låsnålen som används för att 

försluta förvaringsetuiet och dennes 

läge och förhållande till övriga 

föremål. Låsnålen återfinns i 33 % av 

gravmaterialet med kända läderetuin. 

Utifrån dessa premisser görs nedan en kategorisering för att lättare få begrepp kring 

fyndkategorin och dess variationer. I mitt arbete "Läderpungar i Sydskandinavien under den 

äldre bronsåldern" (Gunnarsson 2007) gjordes en sådan kategorisering av de listade etuierna. 

Kategoriseringen av förvaringsetuierna bygger på hur väl man kan argumentera för dess 

förekomst. Eftersom fyndkategorin läderpung i detta arbete får ingå i den skapade termen 

förvaringsetui krävs en revidering av föregående typologi. Denna utgår dock från den tidigare 

och har endast förändrats märkbart. 

• Kategori A - Argumenten för ett läderetuis förekomst mycket starka och här går det att 

säkerställa en förekomst med etuiet bevarat eller där det inte råder något tvivel att det 

organiska materialet tillhört ett sådant. 

• Kategori B – I kategori B så är osäkerheten större och man får föra en argumentation 

utifrån fyndets kontext i jämförelse med kategori A. Läderetuiet i kategori B kan helt 

avsakna organiskt material från själva förvaringsetuiet och om så är fallet får istället 

fynden och deras läge tala för sig själva. Den typiska fyndsammansättningen med 

rakknivsuppsätningar gärna tillsammans med en eldslagningssten i ett läge invid den 

gravlagde i höftläge är starka indikationer på en tidigare förekomst av ett etui.  

• Kategorin C - I den tredje kategorin är låsnålen i fokus och dennes läge i gravrummet 

och fynden. Låsnålen ska kunna jämföras med kända sådana och inte vara del av en 

fibula eller vara en dräktnål. Nålens läge i graven bör också överensstämma med 

etuiernas placering i gravrummet för att argumentationen ska hålla (Gunnarsson 

2007:17,37). 

• Kategori D – i den sista kategorin av förvaringsetuin hamnar de som inte är gjorda av ett 

organiskt material som läder eller päls. Bältedosan från Magle∅j är ett exempel på ett 

sådant förvaringsetui i brons (Aner & Kersten 1973; Boye 1889). 

Fig.10. Exempel på läderpungens placering från Jaegerpris II 
(omarbetat från Aner & Kersten 1973-). 
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4.2.2 Förvaringsetuin med rituell rekvisita 

I de hittills 30-talet kända förvaringsetuierna är det sju som sticker ut med märkliga fynd. För att 

få en inblick hur dessa fyndkontexter kan se ut och vad de kan bestå av redovisas nedan nu sex 

av dessa då Hvidegårdsgraven redan fått en grundlig genomgång (se kapitel 3:1). 

 

4.2.2.1 Jaegerspris II  

I en grupp av gravhögar där också Jaegerspris I (se bilaga 1) ingår, påträffades ett förvaringsetui. 

Förvaringsetuiet påträffades i en långhög som var 28,5 m på lång och 13 m bred, p.g.a. att den 

var hårt åtgången mätte den endast 0,4 m på höjden. Vid utgrävningen av högen hittade man tre 

begravningar, en rad av stenar i den västra delen av högen och flera gropar i utsidan av högen 

med deponerade brända ben. I den mest centrala graven som bestod av en ramformad 

stensättning (fig.10) och mätte 3 x 0,60-0,80 m, påträffades etuiet. Stenramen var täckt av 

huvudstora stenar som hade två skikt i den västra delen av stensättningen. De tvärställda stenarna 

hade gett stöd åt en träkista som man kunde hitta rester av. Strax väster om gravens mitt hittades 

förvaringsetuiet av läder och dess fynd. Norrut från denna hittades 1 flintskära, 1 fragmenterat 

dolkblad och tygrester. I förvaringsetuiet påträffades: 1 pincett i brons, 1 rakkniv i brons med 

avbrutet handtag, 1 eldslagningssten i flinta, guldspiraler, 1 del av en fibula och 1 kolbit i lind. 

Läderetuiet har haft två kammare varav pincetten och rakkniven legat i en av dessa och resten av 

fynden i den andra (Lomborg 1956, 1966; Aner & Kersten 1973). Här är det kolbiten i lind som 

sticker ut och som troligtvis hör samman med amulettbärande eller sakral minnespraktik. Troligt 

är också att kolbiten alternativt fungerat som en rituell rekvisita i ikonografisk framställning där 

man kan tänka sig vikten av att skapa magiska symboler för en lyckad ritutövning.  

 

4.2.2.2 Egtved 

På den arkeologiskt välkända orten finner vi det andra etuiet med rituellt förknippat material. 

Gravhögen var 20 m i diameter och 1,70 m hög och centralt i högen fanns en oval stenpackning 

där det fanns rester från träkistan som hade mätt 2,80 x 0,75-0,85 m. Inuti kistan fanns rester 

från ett obränt människolik där skelettdelar från bröstkorg samt kranium och tänder kunde 

dokumenteras. Gravgåvorna bestod av 1 svärd med tillhörande träskida vilken man kunde datera 

med C14. Här fanns också 1 fibula, 1 armspiral i guld, 1 lerbägare i fotändan och ett 

förvaringsetui innehållandes: 1 skära, 1 bit svavelkis, 1 eldslagningssten med retuscher, 1 

rakkniv, 1 pincett, ullgarn, 1 fragmentarisk synål, 1 sylnål med rester av harts, bitar av Selen 

(Selenium), 1 fragmenterad nål, bronstråd, bärnstensrester, rester från 1 benkam, 1 läderbit 
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omlindad med snöre, 1 bit nötskal, 1 kolbit, 2 pinnar, ben ompackat med skinn, 1 barkbit och 1 

bit lera. Etuiet innehåller hela 23 föremål trots dess ringa storlek på 16-17 x 10-11 cm. Graven 

daterades också den till period II (Lomborg 1966; Aner & Kersten 1990). 

 Här finns fynd från framför allt växtriket där den, i stora mängder, giftiga Selenen kanske 

är den mest spännande. Även de paketerade föremålen är intressanta då fenomenet förekommer i 

flertalet andra förvaringsetuin. Det är okänt om de inpackade benen kommer från djur eller 

människa, men det är helt klart att dessa föremål kan tolkas som del av en rituell rekvisita där 

paketen kan ha haft funktionen som amuletter eller liknande. 

 

4.2.2.3 Jaegersborg 

Förvaringsetuiet från Jaegersborg är nära beläget det från Hvidegården vid Kongens Lyngby och 

är daterat till samma period (III). Högen kallas Garderh∅j eller L∅fth∅j och mätte hela 31,50 m i 

diameter samt 6,30 på höjden. Centralt i högen fanns en stensättning som var 5 m lång, 3,10 m 

bred och 1, 25 m djup/hög. I botten på packningen fanns resterna från en träkista ompackad med 

små och delvis flata stenar och utanför dessa en ram med stora stenar på 4 x 1,60 m. Det fanns 

också rester av tång eller sjögräs både över och under resterna från kistan samt mellan stenarna 

där hela kockor kunde dokumenteras. I skelettgraven fanns bland gravgåvorna 1 svärd med 

tillhörande träskida inbunden med läder, nära axeln ett förvaringsetui i läder med 1 låsnål på 17 

cm. I förvaringsetuiet påträffades 1 kniv med konkavt blad, 1 rakkniv, fragment av 1 fibula, 1 

pincett, 1 eldslagningssten med läderfodral, 1 pinne ompackad med päls och 2 läderhylsor 

inbundna med snöre. Bland gravgåvorna kan också räknas 1 dubbelknapp med stjärnornamentik 

som sammanförde 2 läderremmar, 1 armring i guld samt tecken på rester från tidigare 

bronsförekomster (Lomborg 1956, 1966; Glob 1970; Aner & Kersten 1973). Det är dock osäkert 

om alla fynd som sägs ha legat i etuiet har gjort detta (Lomborg 1956:179). 

 Återigen ser vi hur man har packat in föremål precis som i ovanstående exempel. 

Närheten till Hvidegården är intressant och möjligtvis finns det ett samband mellan de gravlagda 

i bygden som haft förvaringsetuin med sig till livet efter detta, något som dock inte diskuteras 

vidare i detta arbete.  

 

4.2.2.4 Thorup 

Den hårt åtgångna högen mätte vid utgrävningstillfället endast 0,75-1,05 m på höjden. Graven 

som grävdes ut hade resterna från en träkista bevarad som mätte 2,60 x 1-1,20 m där det obrända 

liket hade legat med huvudet i västlig riktning. I kistan påträffades 1 svärd, 1 knapp med 
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spiralornamentik, 1 fibula, 2 bultar (från en klappstol?) och ner mot höften fanns 

förvaringsetuiet innehållandes: 1 pincett, 2 sylar, 1 eneggad kniv med läderskida, guldtråd, 

bronstråd, rester av 1 läderrem, 1 spets, 1 nålformat föremål (horn?), 1 bit av en insekt (?), 

fragment av tänder, 2 pinnar som kan ha fungerat som förslutning av etuiet, 1 dubbelknapp, 1 

inpackad kolbit, 1 bit läder inpackad med lädersnöre, 1 bit svavelkis samt rester från 1 

bärnstenspärla. Graven dateras till period II (Thomsen 1915; Broholm 1943; Lomborg 1956, 

1966; Aner & Kersten 1986). 

 Här fortsätter fenomenet med att packa in små föremål där kolbiten och lädret känns 

igen. Men också en eventuell representant från djurriket i form av insektsresterna går att se. 

 

4.2.2.5 Petersdal I 

Den nästan helt bortplöjda högen hade en diameter på 26 m vid utgrävningstillfället och i denna 

hittade man en ensam grav som bestod av en 4 x 2 m stor stenpackning. Nedanför packningen 

fanns en stenram på 3 x 0,60-0,70 m. Av det okremerade liket fanns rester från kranium med 

tänder, armar samt ben bevarade. Bland gravgåvorna fanns 1 bronsbuckla, 1 dolk med rester från 

träskida, 1 tutuli och 1 bronsstycke. Nere vid höften hittades förvaringsetuiets innehåll där det 

fanns 1 bronsspiral, 1 eldslagningssten, 1 rakkniv, 1 nål till fibula, 1 pincett, 1 djurtand och 4 

bitar bärnsten. Graven dateras till period II (Lomborg 1956; Aner & Kersten 1973).  

 Här är det återigen en representant från djurriket som gör sig gällande som rituell 

rekvisita i form av djurtanden. 

 

4.2.2.6 Gladsaxe 

Vid Gladsaxe grävdes en gravhög ut som 

mätte 13-14 x 3 m vilken innehöll hela 

femton gravläggningar där de tidigaste var 

från sen-neolitikum. Ovanför dessa fanns en 

stenpackning där ytterligare gravläggningar 

hade gjorts. Den senaste graven i högen 

dateras till period III. Mitt i den stora 

stenpackningen fanns resterna från ett 

skelett som troligtvis vilat i en träkista som 

uppskattningsvis varit 2,50 x 0,75 m stor. Vid 

höften påträffades 1 bronsklinga och i närheten resterna från ett läderetui innehållandes 1 

Fig.11. Graven i Gladsaxe med läderetuiet vid höften 
(omarbetat från Aner & Kersten 1973). 
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rakkniv, 1 pincett, 1 eldslagningssten, 1 organiskt material inpackat med snören och 1 liten rulle 

med ull. Det organiska materialet hade en rostaktig färg vilket kan komma från förvittrat 

svavelkis (Lomborg 1956; Aner & Kersten 1973). 

 Om den inpackade biten är svavelkis är det möjligtvis troligare att det inte handlat om 

rituell rekvisita primärt men eventuellt sekundärt vid skapandet av eld tillsammans med 

eldslagningsstenen. Här ser vi också ett exempel på förvaringsetuiets placering vid höften invid 

den gravlagde (fig.11). 

 
4.3 Nya fynd av förvaringsetuin /låsnålar 

Då förvaringsetuiet visats sig som en möjlig del av den rituella rekvisitan eller åtminstone bärare 

av denna genom t.ex. Hvidegårdsgraven och jämförande material, är den viktig att ta med som 

en parameter i sökandet efter ritens aktörer. Även om förvaringsetuiet i sig inte bär på klara 

ceremoniella eller religiöst accentuerade föremål gör dess likar detta (Lomborg 1966; 

Gunnarsson 2007) vilket möjliggör diskussion kring dess bärare och dess roll i samhället. Det 

har i detta arbete tillkommit ytterligare opublicerat eller ej tidigare uppmärksammat material 

som ytterligare kan belysa fyndkategorin förvaringsetuin. Dessa presenteras nedan och 

parametrarna i kategoriseringen av förvaringsetuin ovan används för att driva argumentationen 

om förvaringsetuiets varande och dess innehåll som rituell rekvisita.  

 

4.3.1 Saltvik, Barsebäck Sn. Skåne  

I Saltviken strax utanför Barsebäck ligger vad som i folkmun kallas för ”femhögarna” (Raä 

20:1). Idag finns bara fyra kvar av dessa men det har enligt uppgift funnits en hög mellan två av 

de kvarvarande. Prydligt på rad ligger dessa med en strålande exponering ut mot viken. 1934 

undersökte J.E. Forsander högen som mätte 9,5 m i dm och 1,5 m på höjden då han också grävde 

ut de andra 3 kvarvarande av ”femhögarna”. Hög II var den enda som var någorlunda oskadd. 

Högen hade en 25 cm tjock jordmantel. Under denna fanns ett stenröse byggt av klumpstenar 

med en centralgrav bestående av en stor hällkista. Denna var omgiven av ett centralröse med 

mindre stenar som ramades in av en kantkedja. Över röset fanns ett myllager på 15-20 cm 

efterträdda av ett skikt med större block. Även högen i sig hade en kantkedja av klumpstenar. I 

östligaste delen på högen har det tidigare grävts och här var kantkedjan inte heller helt intakt 

samt att det inte gick att urskilja någon stratigrafi i denna del. Även kistan har i sin östliga del 

tagit skada av denna grävning då hällarna lutade inåt. Kistan var uppförd av dels obearbetade 

hällar men även bearbetade. I kistans västligaste del fanns starkt urgröpt kvarnsten (troligtvis 
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malsten) av granit och på samma långsida fanns en gammal slipsten. Kistan var så lång som 3,20 

m och 0,8 m bred samt djup. Hällkistan var fylld med fin mörkbrun sand efter att man lagt i 

benen. Delar efter inte mindre än 7 individer påträffades enbart i västra delen av kistan tätt 

sammanpressade i oordning. I likhet med Gladsaxe (kapitel 2.2.6.) kan den kollektiva 

gravläggningen i en lång hällkista och avsaknaden av metallföremål bland gravens gods, dateras 

till senneolitikum. I den östra delen återfanns endast fragment av ben. I kistan hittades också 

rikligt med fynd: 7 hjärtformade pilspetsar, 1 tväreggad pilspets, 2 hängen i skiffer, 1 

pilskaftsglättare, 4 bärnstenspärlor, 1 mejsel av flinta och 1 krukskärva.  

Söder om kistan hittades däremot ett helt skelett, om än illa åtgånget, utsträckt i ryggläge 

med huvudet i öst. Inget gravgods fanns i direkt anslutning till kroppen men ca. 1 m bakom 

kraniet hittades djupare ner, med Forsanders egna ord: ”ett fodral av skinn, bark e.d.” (1934) 

innehållandes 1 kniv i brons, 1 rakkniv i brons, 1 bronssyl och 1 pincett av brons (fig.12). Fritt 

liggandes skilt från någon gravläggning, troligt är dock att dessa fynd hört till det närliggande 

liket (Oldeberg 1974; Forsander 1934).  

Att det i detta fall handlar om ett förvaringsetui i 

organiskt material råder det få tvivel. Även om man inte kan 

argumentera för detta utifrån dess läge i graven så är 

föremålstyperna typiska för ett förvaringsetui från den äldre 

bronsåldern (Gunnarsson 2007). Att Forsander själv beskriver ett 

fodral av skinn eller bark (troligtvis näver i sådana fall) gör inte 

det hela mindre trovärdigt. Vad som inte är typiskt för detta etui 

däremot, är dess kontext. Det vanliga är att man kan knyta etuiet 

direkt till den gravlagde och på så vis kunna föra en diskussion 

kring bäraren. I detta fall hittas inte förvaringsetuiet i individens 

direkta närhet men antagandet att det ändå tillhört den 

okremerade kroppen kan göras då det inte finns någon annan 

individ i närheten. Alternativet är i sådana fall att man lagt ner 

etuiet separat, vilket är föga troligt då man inte hittat några andra exempel på detta. Varför man 

medvetet har valt att göra en sekundärbegravning i en hög där det finns en äldre kollektiv 

gravläggning visar på att det funnits en speciell relation mellan etuibärarens samhälle och dess 

föregångare. Det kan handla om en relation till förfäderna som en del av förfäderskulten eller en 

relation till platsen i fråga, inte sällan går dessa två alternativen hand i hand (Victor 2002).  

Fig.12. Förvaringsetuiets 
innehåll (Oldeberg 1974) 
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Detta är det andra hittills kända förvaringsetuit i organiskt material på svensk mark. 

Datering av materialet i etuiet kan göras efter rakkniven med hästhuvudet till Montelius period II 

(Montelius 1984). 

 

4.3.2 Tjugby kulle, Heda Sn. Östergötland 

Från Tjugby Brunnsgård (Raä 2:1) rapporterar Nordenskiöld 1873 efter sitt besök vid lokalen 

följande:  

 

”Vid Tjugby Brunnsgård ligger öster om gården en vacker kulle af 88 stegs omkrets och 
cirka 14 stegs sluttningshöjd. Af fordna egare blef kullen rubbad och äfven i senare tid 
hemtades derifrån både sten och jord till fyllnad på de efter skiftet utflyttade gårdarne. 
Äfven skattsökare hade uppifrån toppen undersökt kullen, då man på 8 fots djup anträffat 
en hällkista, som utom menniskoben innehöll en bronsdolk, dubbelknapp af brons med 
guldbeläggning, en bronsnål m. m. Vid foten äro dels bullerstenar dels på kant stående 
kalkhällar: mellan dom hittades ett rakt 1 f. långt ben i form af en knif, som tyvärr oaktadt 
största omsorg ej kunnat bibehållas. Utanför grafkammaren, men öfvertäckt af jord, som 
borttogs, anträffades en mindre jernyxa samt handtag till ett skrin.” 

 

Den många gånger omskrivna högen (Montelius 1916:239; Almgren 

1905:46; Nordén 1926:28f) fick återuppleva ett återbesök när Nerman 

besökte högen 1935. Nerman beskriver högen som mycket hårt åtgången 

men enligt dennes beräkningar hade högen haft ett omfång på 25 m i 

diameter och varit ca. 3 m hög. Nerman daterar dubbelknappen, dolken 

och nålen (fig.13) till per. IV. Järnyxan och skrinhandtaget utanför 

gravkammaren tolkas som kvarglömda ägodelar tillhörande plundrarna 

(Nerman 1936:69f). Det är oklart i vilken kontext bronserna hittades och 

dess ursprungliga läge i det slutna fyndsammanhanget. Dock är det klart 

att det handlar om en skelettbegravning i en hällkista från per. IV. Av 

dubbelknappen att döma handlar det också om en individ med manligt 

kön som har nedlagts i gravrummet (Asingh & Rasmussen 1989; Jensen 

2002). Dateringen av gravmaterialet är intressant då den är något senare 

än det material av förvaringsetuin vi känner till (fig. 2). Detta kan visa 

på möjligheten att kunna identifiera fler  förvaringsetuin även från den 

yngre bronsåldern. När det gäller nålen så stämmer den väl överens med 

övriga bronsnålar som syftat till att tillsluta ett läderetui (fig.17). 

 

Fig.13. Dolken, 
dubbleknappen och 
bronsnålen från 
Tjugby kulle 
(omarbetat från 
Nerman 1936).  
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4.3.3 Stora Lycke, Norra Lundby Sn. Västergötland 

Tillsammans med ett annat röse beläget på en ås (Raä 76:2) låg detta som mätte 14 m i dm vid 

undersökningen 1938 gjord av Sahlström. Kantkedja saknades och stenarna från originalröset 

var borttagna och ersatta med åkersten i ett senare skede. I den jordblandade kärnan av rösets 

påträffades rester från ett starkt förmultnat lik och 10 cm under detta skikt fann man fet, svart 

jord mellan kullerstenar. I lagret återfanns spridda brända och obrända ben. I brandlagrets mitt 

hittades 1 liten dolk av brons, en meter syd om denna 1 stor delvis skadad bältesplatta i brons, 

tre meter NV om samma dolk hittades 1 tjock lång bronsnål. I samma lager fanns också delar av 

urna/or med ornamentik, 1 hartsbit, 1 avslagen pilspets, 1 bit av skaftet till en flintdolk och 1 

hjärtformig pilspets av flinta. Bältesplattan är typisk för kvinnogravar från Sydskandinavien och 

kan dateras till Montelius period II (Bergerbrant 2007:8). Något som dock förbryllar Sahlström i 

hans tolkning av materialet är bronsnålen som han bedömer har hållit ett klädesplagg uppe p.g.a. 

dess grovlek. Enda motsvarigheten han känner till är en från Brandenburg. En ovanlig nål som 

bedöms vara importerad tillsammans med det andra välgjorda arbetet (Sahlström 1939:40f; 

Oldeberg 1974:312). Detta är den fjärde kända graven från Sverige som troligtvis innehållit ett 

förvaringsetui med låsanordning. Förutom ovanstående tre gravar så räknas också den från 

Valleberga med bland dessa (Strömberg 1975). 

Bronsnålen som gjorde Sahlström så förbryllad passar enligt min mening perfekt in i 

kategori C för förvaringsetuin där bronsnålen är till för att försluta ett etui. Jämför man med 

redan funna låsnålar är den till utseende och storlek perfekt i sammanhanget (se fig.17).  

 

4.3.4 Hårup, Linå Sg. Region Midtjylland 

När Joakim Goldhahn i mars 2009 var på Nationalmuseet i Köpenhamn upptäckte han av en 

händelse det konserverade läderetuiet som ännu inte publicerats. Detta är det senaste kända 

fyndet av ett läderetui och gjordes 1977 i Århus amt. Högen var starkt överplöjd och det fanns 

endast ett lager med orörd jord på 30 cm från högsulan till ploglagret. Vid utgrävningen fann 

man rester av en kantkedja och utifrån denna kunde man uppskatta att högen haft ett mått på 15-

16 m i diameter. I mitten på högen påträffades en centralgrav bestående av en stenkista i riktning 

O-V som var 3 m lång och 1,7 m bred med 15-45 cm stora stenar i flera lager. I sanden inuti 

kistan fann man 1 bronsdolk, 1 bärnstensfragment och 1 läderetui innehållandes 1 bronspincett, 

1 eldslagningssten och inte mindre än ca. 30 bitar av bärnsten. Bronsdolken låg en aning väst 

från gravens mitt med spetsen i NNV. Det fanns också ett stycke bärnsten ca. 15 cm väst från 

dolken. I nordsidan av kistan ytterligare V från dolkens position påträffades etuiet (fig.14) med 
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låsmekanism, som av gravfynden att döma har burits av en man. Av själva etuiet kunde man 

omkring eldslagningsstenen urskilja ett område på 15x6 cm med gulbrun massa tolkat som 

läderrester eller svavelkis. V om eldslagningssten hittades också ett 4x0,5 cm stort område med 

millimeterstora tunna krökta bronsbitar som är öglor till låsanordningen. Dolken har suttit i 

bältet tillsammans med läderetuiet på dennes vänstra sida då han antas ha legat med huvudet i V. 

Det fanns också en stenkonstruktion i direkt närhet till kistan i SV som också visade sig vara en 

sekundär grop med glaserad keramik, smedsverktyg och järnstumpar troligtvis från före förra 

sekelskiftet och tros ha tillhört en smidesverkstad. Graven kan genom fästknappen till dolken 

och pincetten dateras till period II (S∅nderby 1977).   

Förvaringsetuiet är typiskt i 

sammanhanget med den så vanliga 

eldslagningsstenen och den närvarande 

pincetten, frånvaron av rakkniven är dock 

anmärkningsvärd. Man kan dock inte 

utesluta att den också har funnits med men 

att den idag är förgången. Att öglorna av 

brons är del av en låsmekanism kan man 

finna som mycket troligt då det finns 

flertal exempel på låsanordningar där 

öglorna är i brons (Aner & Kersten 1973). 

Att den förmodade låsnålen inte står att 

finna kan bero på att denna varit av 

organiskt material, vilket är osannolikt om 

man jämför med tidigare kända etuin där 

låsanordningen varit en del av etuiet. Vad 

som däremot är speciellt med etuiet från Hårup är att den innehåller en ansenlig mängd med 

bärnsten. Detta står i tydlig kontrast i förhållande till andra etuin där dessa mängder inte alls 

förekommer och där förekomsten av bärnsten kan knytas till etuin i 20 % av fallen (Gunnarsson 

2007). 

 

4.3.5 Mel∅se, Lille Lyngby Sg. Region Hovedstaden 

1898 undersökte Blinkenberg en starkt åtgången hög som mätte 1,33 m på höjden. I mitten av 

gravhögen återfanns en stenkista med täckande stenar som lock. I kistan som mätte 2,20 m på 

Fig.14. Förvaringsetuiet från Hårup II innehållandes 
eldslagningssten, pincett och över 30 bärnstensbitar. (Foto: 
Joakim Goldhahn) 



 52

längden, 0,75-096 m bred och 0,60 m djup, fann man trärester från sargen. Det obrända liket har 

legat med huvudet i kistans östra del. I mitten på graven (fig.15) hittade man 1 svärdsklinga i 

brons med rester från handtaget i ben och 1 knapp, rester av 1 svärdsskida i trä, norr om detta: 1 

bälteshake i brons, 1 pincett i brons, 1 bronsfibula och 1 bronsnål i gravens längdriktning, rester 

av ull, strax söderut ovanför svärdet: 1 stycke horn, ytterligare en bit söderut: 1 avsatssyxa i 

brons tillsammans med ytterligare 2 knappar. Vid gravens fotända återfanns 1 eldslagningssten i 

flinta, 1 flintspån med borrspets och 1 runt läder stycke (?) med spår av bronsoxid. Uppemot 

huvudet fann man också 1 klump med ljusgrön massa. Utanför graven fann man också 2 

flintknivar (Broholm1943:40; Aner & Kersten 1974).  

Bronsnålen hittades i 

mitten på graven i området vid 

den döde individens höft och 

påminner starkt om de låsnålar 

vi känner till (se fig.15). 

Fyndkontexten med pincett, 

bältehake och fibula i dess 

direkta närhet tillsammans med 

små rester av ull talar för att det 

även här handlar om en nål 

som har låst en etui av något 

slag, vilket talar för ytterligare ett 

kategori C etui.  

 

4.4 Andra gravar med avvikande material 

Nu följer två exempel på andra gravar innehållandes rituellt förknippade föremål. Detta för att få 

ett jämförelsematerial till ovanstående gravar med förvaringsetuin men också för att visa på 

likheten i den typen av fynd man kan förvänta sig i sökandet efter en ritens aktör.  

 

4.4.1 Fridhem, Härads Sn. Södermanland 

Det Södermanländska röset grävdes ut i början av 1990-talet var elva meter i diameter och en 

meter högt. Anlagt på ett läge med god exponering i landskapet (Raä 19:1) med en kantkedja 

med upp till en meter stora stenar. Kvarts i rikliga mängder (75 kg) förekom spritt i hela röset 

och ett stort kvartsblock påträffades i norra delen. I graven återfanns strödda brända ben från en 

Fig.15. Gravrummet i Melöse med nålen som nr. 4 (Aner & Kersten 
1973).  
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ung individ och en ansenlig mängd tillhörandes en vuxen individ, i den övertäckta gravgropen 

intill. I gropen hittade man också bronser i form av bronsfragment, svanhalsnål i brons och ett 

40-tal bronshylsor på en dubbeltråd gjord av läder eller senor. Det intressanta med de senare 

nämnda fynden var att dessa uppträdde tillsammans över ett lager beskrivet som organiskt 

material, troligtvis läder. Detta tolkas i rapporten som en förvaringspåse till halsbandet (Runcis 

1996).  

Nålen är så pass unik att det är med svårighet den kan argumenteras vara en 

låsnål till ett läderetui då den inte uppvisar några direkta likheter med kända sådana 

(se fig.17). Om det inte hade varit för dess fyndkontext med den stora kvantiteten 

av bronshylsor tillsammans med den mycket troliga läderförekomsten. De är precis 

dessa kriterier som kan användas för att styrka närvaron av ett etui. Unika fynd i 

samlad kontext i direkt relation till organiskt material, samt en möjlig låsnål. Nålen 

är dock stor i sammanhanget, 22 cm (Runcis 1996) i jämförelse med t.ex. 

Hvidegårdens nål på 11 cm (Aner & Kersten 1973). I Valleberga från Skåne kan vi 

dock hämta exempel på en sådan lång nål, 17 cm lång vilket inte gör den helt unik 

när det gäller storlek (Strömberg 1975). I en mosse i Himmerland, Danmark, har 

man också hittat ett läderetui av imponerande storlek. Detta mätte hela 54 cm på 

längden och hade förseglats med en låsnål gjord i trä. Här rör det sig om en väska 

innehållandes bl.a. horn av olika slag, benbit, träpinnar och en liten påse av skinn 

(Vestergaard Nielsen 1944). 

Nålen beskrivs som en svanhalsnål och dateras till period V-

VI. Runcis menar dock att ornamentiken på nålens huvud snarare 

påminner om en huggorms mönster (fig.16). Goldhahn pekar vidare ut 

relationen mellan hur kvarts, ormar och rituellt förknippade lämningar 

vävs samman (Goldhahn 2007:178).  

 

4.4.2 Molkhaug, Klepp. Rogaland fylke  

Från Norge hämtar jag ett exempel med en grav innehållandes märkliga ting. I en hög på 20 

meter i diameter och 2 meter på höjden fanns på ursprunglig marknivå två hällkistor centralt. I 

den mindre hällkistan fann man rester av obrända skelettdelar, troligtvis tillhörande en kvinna då 

det tillsammans med benen fanns 1 tutuli från övergången mellan period II och III. Förutom 

denna så fanns också 1 bronsrör troligtvis tillhörande en snörkjol som den från Egtved. Men det 

var i botten som de märkliga fynden skulle påträffas. Här fanns rikligt med strandsnäckor 

Fig.16. 
Svanhalsnålen/Huggorm
snålen (omarbetat från 
Goldhahn 2007) 
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(littorina littorea), 1 hästtand, 1 kindtand från en kalv, 1 hundtand, ben från en fågel, 2 klor från 

okänt djur, flintbitar och keramikskärvor (Goldhahn 2007:202f m. där anf. litt.) 

Inga spår efter ett etui eller låsnål fanns i detta fall men däremot rikligt med fynd från 

djurriket. Denna typ av fyndsammansättning ser vi också från en annan grav från samma tid. I 

Magleh∅j från period III fanns bl.a. hästtänder, ben från vessla eller mård, ben från en fågel, 1 

klo och ben från ett lamm eller en hjortkalv (Aner & Kersten 1973; Kaul 1998).   

 

4.5 Förvaringsetuiernas innehåll 

Fynden från förvaringsetuiernas innanmäte är grunden för tolkningarna som gjorts kring denna 

som del av en rituell rekvisita, därför är det viktigt att titta närmare på detta innan vidare analys 

görs. Förvaringsetuierna innehåller inte alltid föremål som kan förknippas med rituella 

aktiviteter eller amulettbärande, åtminstone inte vid första anblicken. Den vanligaste kategorin är 

eldslagningssten tätt efterföljandes av rakkniv, pincett och nål/låsnål (fig.18). Andra vanliga 

fynd är bärnsten, kniv och svavelkis. Eldslagningsstenen och rakkniven kommer att diskuteras 

närmare under kapitel 5. då deras roll som enbart praktiska föremål prövas. Något som också är 

vanligt i etuierna är föremål som man slagit in eller paketerat på något sätt, en kategori jag 

tidigare benämnt som ”paket”(Gunnarsson 2007). Dessa kan bestå av t.ex. inslagna bitar av kol 

eller läderhylsor som lindats in av senor, se ovan (Aner & Kersten 1973, 1986). Hur ska man då 

tolka denna vilja att innesluta objekt? Själva etuiet i sig innesluter faktiskt också föremålen i 

denna och det förekommer även små påsar i läderetuiet, så som är fallet med Hvidegården (Aner 

& Kersten 1973). En annan aspekt som man kan ta fasta på är den tillsynes medvetna 

fragmenteringen av föremålen. Goldhahn menar att det kan handla om en minnespraktik där han 

utifrån exemplet visar på att snäckan från Medelhavet, den röda stenen och bärnstenen bär dels 

på egna historier där föremålen har en egen levnadsbana och dels är de alla fragmenterade 

(Goldhahn 2009b:71ff). Fragmenteringen står också att finna i de brons- och guldföremål som 

återfinns bland etuiernas innehåll i 1/3 av det totala antalet (Gunnarsson 2007). Dessa bör inte 

ses som betalningsmedel då de dyker upp först i en senare ekonomi. Här kan det vara frågan om 

gåvor eller fragmenterade troféer vunna i strid där fragmenteringen skulle kunna vara den 

medvetna handling som berövade fiendens kraft samtidigt som man tog del av denna (Goldhahn 

2009:77).  

Bärnsten finns det rikligt av i förvaringsetuiet från Hårup där inte mindre än 30 bitar 

påträffades. I etuiet från Barsebäck fanns ingen bärnsten men från den kollektiva begravningen 

strax intill hittades 4 bärnstenspärlor. Bärnstenen är en vanlig företeelse i gravar med rituell 
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rekvisita och förekommer i 26 % av gravarna som redovisas i detta arbete (se fig. 18). 

Bärnstenen fyller i sig ingen solklar praktisk funktion och det som ligger närmast tillhands i 

tolkningen kring den är att det handlar om amulettbärande eller utsmyckning. Dock när dessa är 

funna i det portabla etuiet och inte som del av ett smycke får man anta att det snarare handlat om 

andra värden som stenen haft inneboende. Argumentationen för att bärnstenen i vissa fall haft 

rollen som amulett talar historiska källor om. Bärnstenen eller röd sten i allmänhet var 

lyckobringande för bäraren. En annan mindre trolig förklaring till bärnstenens vanliga 

förekommande är att den haft funktionen som betalningsmedel tillsammans med t.ex. guld- och 

bronsstycken som inte varit ett föremål (Lomborg 1966:8; Kaul 1998). 

Förvaringsetuiet kan utifrån dessa premisser tolkas som en minnesbärande inneslutning 

av bärarens upplevda erfarenheter. Etuiet är helt enkelt ett föremål som används i bärandet av 

personliga tillhörigheter, dessa kan vara förbundna med en profan minnespraktik, praktiska 

göromål så som rakning och att göra upp eld, men de kan också vara förbundna med en rituell 

praktik vilket gör de till en del av den rituella rekvisitan när så är fallet. Förvaringsetuin är 

således också en ingång till att finna rituellt förknippad rekvisita och kan i bästa fall också 

knytas till den rituella aktören. 

 

4.5.1 Låsnålar 

 

Fig. 17. Kollage med kända låsnålar. Från vänster: Jaegersborg, Stora Lycke, Tjugby Brunnsgård, 
Valleberga, Charlottenlund, Hollund, Melöse, Smörumovre och Petersdal. Ej skalenligt (omarbetat från 
Aner & Kersten 1973-1995; Nerman 1936; Oldeberg 1974; Strömberg 1975) 
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För att utröna om låsnålarna passar in i någon gjord typologi av nålar jämfördes ovanstående 

med Baudous arbete från 1960 där distinktionerna baseras på nålhuvudet och nålens kropp. Här 

passar de nålar från Jaegersborg och Stora Lycke bra in med Baudous skivhuvudnål med rakt 

skaft (B1), Valleberga med typen skivhuvudnål med böjt skaft (B2a) samt Charlottenlund och 

Petersdal med typen nål med litet skivhuvud (F3). Däremot fanns det ingen tillfredställande typ 

som stämde överens med de nålarna från Hollund, Melöse och Smörumovre (jfr Baudou 

1960:77ff). Detta beror troligtvis främst på dateringsskillnaderna. Gravarna ovan kan alla 

placeras in i per. II eller III – gravar, med eventuellt undantag för den från Tjugby kulle medan 

Baudous genomgång tar sin början i per. IV. Även om dateringarna ej stämmer överens med 

Baudous katalog så är det den bästa jämförelsen som går att göra i referenssyfte då man här får 

en hänvisning om vilka nålar som kan vara del av ett förvaringsetui i sökandet efter dessa.  

 

4.6 Tolkning av gravmaterialet 

4.6.1 Sammanställning av gravmaterial 
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Fig.18. Fyndsammanställning som redovisar de vanligaste fynden i gravar med rituellt förknippad rekvisita. 
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I diagrammet ovan har fynden från gravmaterialet presenterat i detta arbete samlats för att på ett 

mer pedagogiskt sätt visa på de vanligt förekommande fynden i dessa typer av gravar. Här finns 

bl.a. gravarna innehållandes förvarinsetuin med och efter diskussionen om att 

rakknivsuppsättningar kan ingå som en del av en rituell rekvisita, tas också dessa gravar med 

som kan knytas till förvaringsetuin. Fyndkategorierna är skapade utifrån de diskussioner som 

förs i detta arbete, där t.ex. delar från djur och växter sammanfogas till egna kategorier. Detaljer 

kring vad dessa är går att finna i ovanstående redovisning av materialet eller i Gunnarsson 2007. 

Sammanlagt handlar det om 38 gravar och samtliga material redovisas också fullt ut i bilaga 1 

där man även kan studera de mer ovanliga fyndkategorierna.  

 

4.6.2 Man eller kvinna 

Biologiskt kön kan vara värdefull information för att ge individen i en gravkontext ytterligare 

mening. När det gäller gravar där rituell rekvisita påträffas finns få osteologiska analyser som 

kan ge oss ett vetenskapligt hållbart svar. Gravarna är ofta undersökta innan osteologiska 

undersökningar av materialet var standard. Ett annat problem är att benen i många fall helt enkelt 

är för dåligt bevarade. I dessa fall när man inte kan ta 

reda på det biologiska könet genom att studera benen 

får man vända sig till artefakterna. Det finns en 

inneboende problematik i att säga något om könet 

enbart med hjälp av artefakterna. Trots detta är det 

oftast så att bältedosor (fig.19) och halskragar är 

klassiskt kvinnligt attribuerade föremål och rakkniv, 

pincett, svärd och dubbelknappar är klassikt manligt 

accentuerade föremål (Asingh & Rasmussen 1989; Goldhahn 1999; Jensen 2002).   

 Om vi utgår från ovanstående premisser så ser vi att de manligt accentuerade artefakterna 

är vanligast i gravmaterialet som presenteras i detta arbete. Men det förekommer också en del 

föremål som anses vara förknippade med det kvinnliga. Tutuli förekommer både i mans- och 

kvinnogravar även om den är vanligast i mansgravar. Andra vanliga fynd i kvinnogravar är 

förutom halskrage, bältedosa, fingerring och bronsrör (Asingh & Rasmussen 1989). I det 

genomgångna gravmaterialet på 38 gravar förekommer det bronsrör, fingering, bältedosa/platta, 

tutuli och nålar även om det är de manligt förknippade föremålen som rakknivsuppsättningar 

som är absolut vanligast (Bilaga 1, fig.18). Det finns också exempel på att dolken eller kniven 

funnits i kvinnogravar så som i fallet med Magleh∅j (Aner & Kersten 1973; Jensen 2002). 

Fig.19. Bältedosan från Magleh∅j 
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När vi pratar om det biologiska könet så verkar det som om de rituella aktörer vi kommer 

åt i arbetets gravmaterial mestadels är män. Däremot säger inte det biologiska könet något om 

det sociala könet, genus. Neil Price skriver i sin avhandling “The Viking Way” (2002) om 

schamaners sociala kön eller könlöshet. Det tredje könet är en produkt av processen i att bli 

schaman när man lämnar sitt gamla jag för sin nya identitet. Det tredje könet manifesteras 

temporärt eller permanent i framför allt klädesdräkten. Tanken är att schamanen blir något annat 

och vissa fall får man alltså denna sociala unika roll i Prices exempel (2002:301f). Dessa typer 

av transformationer gjorda av rituella specialister kan användas som förslagsmodell i de fall där 

det biologiska könet inte stämmer överens med det arkeologiska accentuerade föremålen för 

manligt och kvinnligt. Vi måste vidga våra vyer i denna fråga och inse möjligheten att rituella 

aktörer också kan ha setts som delar av en övernaturlig verklighet. De var inte bara 

kommunikatörer med "det andra" utan också påverkade av denna värld. Det finns flertalet 

exempel från antropologiska och etnologiska studier av stamsamhällen där det sociala könet kan 

ta både en tredje och fjärde form utöver de två biologiska. Detta är en radikalt annorlunda bild 

annan bild av genus än vad vi i västvärlden är vana vid (Price 2002:303). På samma sätt som vi 

kan se dessa distinkta skillnader i uppfattningen av könsindelning kan vi inte utan problematik 

med självklarhet applicera våra föreställningar om genus i studiet av vår forntid. 

 Det finns en inneboende vilja att skilja på biologiska män och kvinnor i de gravar vi 

arkeologer undersöker, men när det förväntade inte stämmer och t.ex. en kvinnograv innehåller 

vapen resulterar detta i en konflikt. Faktum är att t.ex. dolkar är ett existerande fenomen i 

kvinnogravar från bronsåldern. Att man sällan har diskuterat vilka roller som de kvinnliga 

individer, med statusföremål som bältesplattor, har haft, lämnar ett stort hålrum i forskningen. 

Genderanalyserna är fortfarande knapphändiga och sällsynta i bronsåldersforskningen. Kvinnan 

förknippas ofta med den privata sfären i samhället och mannen med den politiska, offentliga 

sfären (Bergerbrandt 2007:33). Jag tror att vi genom förbiseende av denna problematik också 

missar en viktig del av samhället som kan få oss att lyfta frågor om t.ex. rituella aktörer till en ny 

nivå. 

Accepterar vi ovanstående material som gravar där det funnits förvaringsetuin har det 

empiriska materialet således växt från 29 gravar till 38 varav 3 finns på den svenska sidan av 

sundet. De svenska förvaringsetuierna kan nu räknas till fyra, vilket gör att det kan styrkas vara 

ett fenomen även här. Antagligen är också mörkertalet stort då man vid utgrävningstillfället eller 

i rapportskrivandet inte lagt någon större vikt vid själva etuit utan istället lagt fokus på fynden 

och gravkontexten som sådan. Kategorin förvaringsetuin växer till en fyndkategori som inte går 

att förbise i framtida undersökningar av gravar. 
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5. Den rituella rekvisitan i det arkeologiska materialet 

 
”Oavsett vilken term man väljer måste vi vara medvetna om att det vi kallar kultiskt för dåtidens 
människor varit både vardagligt och funktionellt. Kulten var ständigt närvarande som en del av 

människors religionsutövning, världsbild och ideologi.” (Victor 2002) 

 

5.1 Att definiera och identifiera rituell rekvisita 

Jag kommer i kapitel 6. diskutera kring frågan vilka de olika rituella sfärerna i bronsålderns 

samhälle var och vilken roll de rituella aktörerna har haft i dessa sfärer. Men hur man kommer åt 

dessa i det arkeologiska materialet är problematiskt.  

Med rituell rekvisita menas i detta arbete att det är föremål som har använts antingen i 

ceremoniell kult eller i gravkult. Även sånt som har tett sig mer vardagligt och brukats i 

helandesyfte, skydd mot ont eller spådom. För att få den direkta relationen mellan innehavaren 

av rituell rekvisita och individen som innehavt denna blir gravmaterialet ovärderligt. Här har vi i 

de flesta fall en sluten, orörd kontext där argumenten för att rekvisitan tillhört den gravlagde blir 

starka. Man kan också prata om fast rituell rekvisita d.v.s. den rituella arenan som tidigare 

berörts. 

 

5.2 Rituell rekvisita i den officiella kulten 

Som vi sett ovan är skeppet och solen de främsta avbildningarna i symbolvärlden under 

bronsåldern. Det är också klart att de är de främsta symbolerna på föremål i samband med kult 

och rit. Då man ser liknande bildframställningar på hällristningarna förstår man att bronserna 

också har använts i den faktiska kulten (Glob 1970; Kaul 1998, 2004). På hällbilderna ser vi t.ex. 

skeppsbärare, lurblåsare, processioner vid gravläggning (Randsborg 1993). När vi sedan finner 

bronslurar, solvagnar, solskivor eller bronsfiguriner blir argumenten för att dessa faktiskt 

använts vid kulten starka. Denna typ av rituell rekvisita kan ses tillhöra den offentliga, kollektiva 

kulten. Det arkeologiska materialet från den offentliga kulten är förhållandevis rik och väl 

omskriven i litteraturen (Glob 1970; Kaul 1998, 2004). Bronsåldersforskningen har därför i detta 

fält en klarare uppfattning om vad som pågår i den offentliga sfären än i den privata. Om sådan 

ritualutövning kan bl.a. figurinkompositionerna från Grevensvaenge och Fårdal berätta. Globs 

hypotes är att figurinerna skulle ha varit fastsatta på skepp som var av trä och som skulle ha 

framburits vid ritualen (Glob 1970:136ff). Att skeppen skulle ha burits vittnar hällristningarna 

från bl.a. Tanum i Bohuslän om. Kaul menar också att figurinerna på skeppen är miniatyrer av 

verkliga individer som figurerat i framförandet av riten. Här har vi således möjlighet att 
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identifiera rituella aktörer från den offentliga rituella sfären. Detta innebär också att de attribut 

de har på sig vittnar om verklig rituell rekvisita. Hjälmarna från Viksjö kan jämföras med 

tvillingfigurinens hjälm från Grevensvaenge (fig.20) och parvis funna yxor återfinns också i 

hällristningarnas bildvärld, vilket argumenterar för Kaul förslag. En annan detalj på figurinerna 

som hittats i naturlig storlek är halskragarna som samtliga figuriner från Grevensvaenge och 

kvinnofigurinen från Fårdal bär. Även flertalet 

av de solitära bronsfigurinerna har halsringen 

som attribut. Skeppen anses också vara en 

återspegling av ceremonin i sig, möjligen utförd 

på ett skepp. Vissa gånger utförde man 

ritualerna i naturlig skala men i andra endast i 

miniatyr. Det finns liknande kultskepp i det 

egyptiska materialet och anses på samma sätt 

som de skandinaviska kultskeppen vara en 

återspegling av en ritual och inte en i sig mytisk 

framställning (Kaul 1998; Fredell 2003). En typ 

av rituell aktör som går att spåra genom 

ikonografin är akrobaten. Den är del av 

figurinerna i komposition från skeppet funnet i Grevensvaenge och även förekommande på 

hällristningar i samband med skeppet där de ses svävandes över skeppet (Glob 1970; Kaul 1998; 

Fredell 2003:246). Om figurinerna från Grevensvaenge är avbildningar av verkliga aktörer blir 

deras attribut av största intresse och bör jämföras med gravmaterial. Vi har redan visat på 

likheten mellan tygstycket funnet i hvidegårdsgraven och det som avbildas på de hjälmbeklädda 

tvillingfigurinerna (fig.6), vilket påvisar sambandet mellan figuriner och gravlagda individer. 

Figurinerna, däribland akrobaten, har t.ex. på sig bl.a. snörkjolar liknandes den funnen hos 

kvinnan i Egtved (fig.21). Snörkjolen kan här betraktas som en del av den rituella rekvisitan då 

den burits av den rituella aktören, akrobaten. Vi ser akrobaten i bronsålderns bildvärld och kan 

således också anta att denna också haft en verklig roll i det rituella utövandet. Däremot är denna 

mycket svår att komma åt utanför ikonografiska studier. Kristiansen & Larsson gör jämförelsen 

med minoiska och mykenska avbildningar av akrobater och menar på att man kan tolka det 

sydskandinaviska materialet på liknande sätt. I detta scenario ser man ett samband med ritualer 

och tävlingar eller där man på annat sätt illustrerar alternativt försöker visa på sin storhet som 

gudomar (Kristiansen & Larsson 2005:229ff). Ett sådant angreppssätt måste ses som högst 

problematiskt och har inga arkeologiska belägg. I denna uppsats har jag därför valt att istället 

Fig.20. Exempel på när rekvisitan från figurinen och 
fynd i naturlig storlek stämmer överens. Tv. Figurin 
från Grevensvaengekompositionen och th. 
Viksjöhjälmarna (omarbetat från Glob 1970; Kaul 
1998).  
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vända mig till jämförandet mellan gravmaterialet och avbildningar 

med rituella specialister då det ses som en mer givande analys. 

Snörkjolen kan i detta sammanhang presenteras som en del i den 

rituella rekvisitan, d.v.s. att rituella aktörer utförandes akrobatkonster 

eller hållandes ormar, var iklädda snörkjolar. Denna kan även ses som 

ett exempel på när ett tillsynes vardagligt föremål blir rituell rekvisita 

när det byter kontext till en rituell sådan. Snörkjolen blir att betrakta 

som något mer än bara del av en vardaglig utstyrsel under bronsåldern 

i Sydskandinavien.  

 Solens uppenbara centrala betydelse i bronsålderns kosmologi 

visar sig också i den rituella rekvisitan som vi redan sett prov på i 

form av t.ex. Trundholmskompositionen där en häst drar en solskiva 

med natt- och dagsida. Denna typ av solskiva har också påträffats i 

gravmaterialet från bronsåldern. I Danmark känner man till fem 

sådana skivor i gravkontexter. Kaul menar att dessa gravlagda 

individer måste tillhöra en rituell elit i bronsålderssamhället. Detta 

vittnar också de svärd funna som en del av gravmaterialet om (Kaul 

1998:20). Solskivor och svärd skulle i sådana fall vara ett sätt att 

identifiera rituella aktörer från det översta skiktet med stor kunskap om 

den officiella kosmologin och dess hemligheter. Det finns fler exempel 

på att föremål med solsymboler använts i rituellt syfte. På 

hällristningar syns solen allena eller bärandes av människor som kan 

jämföras med solskivorna i det arkeologiska materialet. Rekvisitan med solsymboler avbildandes 

på hällarna finns också i flera material. Ett sådant objekt är det sju centimeter höga 

bronsföremålet där en cirkelformad bärnstensskiva omgivandes med brons hålls upp av ett 

handtag. Riktar man den upp mot solen framträder att kors i bärnstenen i likhet med 

hällristningarnas hjulkors. Kaul förslår att man kan se denna som ytterligare exempel på rituell 

rekvisita i miniatyr som förslagsvis ingått i en större grupp av figuriner som de från Fårdal eller 

Grevensvaenge. Den har också tolkats som en amulet, men p.g.a. av dess osäkra datering och 

avsaknad av känd fyndort stannar diskussionen här (Kaul 1998:24f, 2004:357ff). En intressant 

iakttagelse är att en av de fem solskivorna är funna i en grav från Jaegersborg där vi inte långt 

ifrån hittar ett registrerat förvaringsetui innehållandes rituellt förknippade föremål (nr.6 i 

fig.2/bilaga 1). Vad som kanske är ännu mer intressant är att Hvidegårdens rituella rekvisita 

påträffades inte långt ifrån samma plats (Lomborg 1956, 1966; Glob 1970; Aner & Kersten 

Fig.21. Överst: 
Akrobatfigurin från 
skeppet i Grevensvaenge. 
Mitten: Hällristning med 
akrobater svävandes över 
skepp. Längst ner i bild : 
snörkjolen från Egtved 
(omarbetat från 
Kristiansen & Larsson 
2005; Fredell 2003; Glob 
1970) 
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1973). Bärnstenen är också intressant i jämförelse med det gravmaterial som redovisas i denna 

uppsats där den förekommer i 26% av gravarna (fig.18). Den visuella effekten som uppnås 

genom att titta på solen genom bärnsten kan vara av betydelse i en rituell kontext och att den är 

vanligt förekommande i gravar med rituell rekvisita blir då inte förvånande.  

 Vi får många ledtrådar i studiet av den officiella kultens lämningar. Nackdelen är dock 

att dessa, förutom i fallet med solskivorna, inte dyker upp i gravmaterialet utan som vi sett ovan, 

i rituellt förknippade nedläggelser i mossar eller på hemliga platser på land. 

 

5.3 Rituell rekvisita utanför den officiella kulten 

I ovanstående kapitel om förvaringsetuin i Sydskandinavien ser vi att de vanligaste fynden består 

av eldslagningsstenar och rakknivsuppsättningar. De två fyndkategorierna är framför allt 

förknippade med praktiska göromål så som borttagning av hår och uppgörandet av eld. Men 

dessa praktiska funktioner kan även ha rituella förtecken och det är som vi tidigare gjort klart, 

vådligt att skilja på heligt och profant. Nu görs ett försök att påvisa den rituella funktionen vilket 

i förlängningen skulle innebära att även dessa föremål kan ses som en del av den rituella 

rekvisitan. Eftersom eldslagningsstenen och rakknivsuppsättningar burits av individer och 

framför allt förknippas med bärarens minnepraktik eller annan mer privat inriktad rituell praktik 

så tolkas dessa fynd som tecken på ett icke-officiellt ritutövande. Efter detta tas också andra 

typer av fynd upp som går att härröra till en privatiserad kult och hur dessa kan tolkas.  

 

5.3.1 Rakknivsuppsättningar 

En typisk fyndsammansättning bland förvaringsetuiernas innehåll är rakkniv och pincett 

tillsammans med varierande föremål (fig.18) som eldslagningssten eller en kniv alternativt dolk i 

brons (Gunnarsson 2007). Rakkniven tillsammans med pincetten har i den arkeologiska 

tolkningsvärlden fått en praktisk betydelse där de kopplas samman med hygien och dess 

upprätthållande (Glob 1970). Om man dock leker med tanken att rakkniven, pincetten och 

eldslagningsstenen inte bara har haft en praktisk funktion, om ens en sådan, så vidgas 

tolkningsmöjligheterna. Vid Bäckedals Folkhögskola där det studeras forntida teknik har man 

gjort försök med rakning med rakknivar i brons och kommit fram till att den förvisso gör ett bra 

jobb men att bladet snabbt blir slött och måste slipas ofta. Att raka sig är både effektivare och 

enklare med den lättillgängliga flintan. Rakknivens roll som praktiskt föremål utmanas i och 

med detta och det tål att tänkas på om det är dags för en revidering kring uppfattningen att 

toalettartiklarna bara är till för rakning (Johansson 1993; Ekholm 2004). En viktig observation är 
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att rakknivar och pincetter som regel inte återfinns i depåer eller i en boplatskontext utan istället 

är de tydligt knutna till gravarna. Vilket kan tyda på deras särart som föremålsgrupp (Hyenstrand 

1966). De traditionellt benämnda toalettartiklarna får också i Susanne Thedéens ”Gränser i livet 

- gränser i landskapet” (2004) en ny innebörd förutom den praktiska. Här argumenterar hon för 

rakknivens rituella betydelse i rösen från bronsåldern från Södermanland och Uppland. Dessa 

”rakknivsuppsättningar” består ofta av rakkniv i brons tillsammans med pincett, dubbelknappar 

och kniv eller dolk i brons. I sin genomgång av södermanländska och uppländska rösen är denna 

kombination av artefakter ett vanligt fenomen. I dessa områden finns det även exempel på fynd 

av rakknivar i boplatskontexter, men det rör sig dock om mycket speciella platser där 

skärvstenshögar och rester efter bronshantverk går att finna. Det finns också exempel på 

rakknivar funna i skeppsformade stensättningar (Thedéen 2004:116f). Skeppet som är ett av de 

viktigaste symboliska uttrycken under bronsålder återfinns också ofta som ornamentik på 

rakkniven och stärker därmed rakknivens roll som rituell rekvisita. Skeppet dras på rakknivar 

ibland fram av ett djur som hjälper detta att transportera solen, menar Kaul (1998:262). Thedéen 

menar att rakkniven inte tillhör spår efter en institutionaliserad kult, utan istället kan den ses som 

tecken på en privat kult relaterad till familjen eller släkten där den esoteriska kunskapen 

användes vid passageritualer genom livet (2004:117f).  Rakkniven är således ett opraktiskt 

föremål när det gäller rakning, den påträffas i rituellt förknippade kontexter som gravar och 

skeppsformade stensättningar. Som ett vardagsföremål i den personliga hygienens tecken ter sig 

dessa föremål bristfälliga. Det blir därför nödvändigt att diskutera deras roll i den religiösa 

sfären av samhället. Rakknivsuppsättningarna är den vanligaste fyndkategorin tillsammans med 

eldslagningsstenar i förvaringsetuin (bilaga 1.). Utifrån denna insikt är det därför inte allt för 

långsökt att föreslå ett samband mellan artefakterna och etuiet, ett samband som eventuellt kan 

signalera att det är i förvaringsetuin man burit runt på sin rakknivsuppsättning. 

 

5.3.2 Eldens sten 

Eldslagningsstenen förekommer i 60 % av de undersökta gravarna innehållandes rituellt 

förknippad rekvisita (fig. 18) och är den därmed vanligaste förekommande fyndkategorin. 

Stenmaterialets goda bevaringsmöjligheter är säkerligen en anledning till detta. Dess funktion 

tillsammans med svavelkisen som ett eldslagningsdon (Glob 1970:112) är klar och sällan 

ifrågasatt och bör ej enligt mig heller göras. Den praktiska funktionen är klar, men vad betyder 

denna för innehavaren. Frågan man kan ställa sig är om den eldskapande funktionen bara är av 

praktisk art eller om den också kan användas med rituella förtecken. Att göra upp eld har för 
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människan varit otroligt viktig när det gäller överlevnad och har en central roll i hennes värld 

oavsett tid. Värme, ljus och matlagning är för evigt förknippat med elden. Samtidigt som elden 

är livgivande kan den också vara livsfarlig och förödande för omgivningen om den inte sköts på 

rätt sätt. Denna nyckfullhet har lett till en omättlig fascination och vördnad hos människan 

genom historien. Kaliff talar om eldens betydelse i rituella sammanhang och menar att det går att 

göra analogier med det vediska eldoffret. Analogin med den vediska eldriten kan tyckas långsökt 

och alltför godtycklig då det geografiska avståndet tillsammans med kulturskillnaderna är alltför 

stor. Kaliff inser själv problemet med analogier av det här slaget men anser att de ändå kan 

resultera i goda slutsatser och att de därför bör göras ändå (Kaliff 2005:167ff, 2007:33ff). Här 

pekar Kaliff bland annat på likheterna mellan delar av Rigvedas Purusa eller Yama och den 

Skandinaviska Grimnismåls Ymir som både mytologiskt och språkligt liknar varandra. Ymir 

betyder precis som Yama tvilling. Likheter finns, i den kosmologiska världsuppfattningen likväl 

som i det arkeologiska materialet menar han. Eldoffret som är en del av den Vediska ritualen kan 

också återfinnas bland skandinaviska lämningar. Spår efter eldoffer eller riter i samband med eld 

kan vara skärvsten i högar eller del av kulthus tillsammans med lager av sot och kol. Många 

eldstäder påträffas i närhet till bendeponeringar och stensättningar (Kaliff 2007:65ff, 104ff).  

Spår av eld återfinns överallt i det arkeologiska materialet och har utan tvekan haft en 

central roll i samhället under bronsåldern. Att inneha verktyget för att skapa denna heligt 

förknippade eld kan ses som en viktig del av bärarens identitet. I denna argumentation kan 

eldslagningsstenen utan större problematik ses som en del i den rituella rekvisitan. De faktiska 

egenskaperna hos eldslagningsstenen som ett verktyg för framställning av mat, värme och ljus 

ska såklart heller inte förringas.  

Om man accepterar möjligheten hos även de mer praktiskt förknippade föremålen att 

vara en del av en rituell rekvisita, så blir förvaringsetuierna som fyndkategori en nödvändighet i 

diskussioner kring denna.  

 

5.3.3 Växt och djur – råvaror till rituell rekvisita  

Att man använt sig av sin kunskap om vad naturen kunde erbjuda i form av hallucinogena 

egenskaper är ett antagande som inte är otroligt. I den antropologiska forskningen kan man se 

vikten av just örters funktion inom framför allt riten och kulten. Inom t.ex. den schamanistiska 

världsåskådningen är transen och extasen otroligt viktig för att göra resor in i andra världar och 

in i jagets mörka vrår (Eliade 1962; Price 2002).  
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I arkeologin är det svårt att binda örter och växter till en rituell kontext och vi använder oss ofta 

av skriftliga historiska källor för att öka förståelsen kring detta. Att förtära svampar, vet vi, har 

varit en metod för att uppnå hallucinogena effekter under järnåldern. Den röda flugsvampen 

(Amanita muscaria) är mytomspunnen och sägs ha använts av t.ex. vikingarna för att framkalla 

deras bärsärkargång (Dimbleby 1976:67f). En annan svamp som går att knyta till en arkeologisk 

sluten kontext är mjöldryga (Secale cornutum). Denna har bl.a. påträffats som en del av 

maginnehållet i de kända danska mossliken. Mjöldryga kan orsaka förgiftning och i symptomen 

ingår hallucination, störningar mentalt, spasmer och kallbrand. Det finns teorier om att 

mossliken förtärt mjöldryga för att uppnå just en hallucinogen effekt (Röstberg 2009:128).  

I det gravmaterial från bronsåldern i Sydskandinavien som kan knytas till rituellt 

förknippade individer finns det exempel på fynd från växtriket, dock inga som direkt kan 

kopplas samman med hallucinogena effekter (bilaga 1.). Därmed inte sagt att de inte funnits där 

och att dessa har gått förlorade för eftervärlden. Däremot finns det rikligt med artefakter från 

djurriket och mineralriket som ska diskuteras nedan. I rituellt förknippade kontexter finner vi 

flertalet exempel där man hämtat material från växtriket. I exemplet från Magleh∅j i Danmark 

(nr. 21 i tabellen) fann man en grav från period III där tång omslutit gravrummet (Aner & 

Kersten 1973), vilket kan tolkas som en symbolisk handling i sig själv (Goldhahn 2007:187). 

Gravfynden bestod av en bältedosa, en dubbelknapp i brons, en bronskniv med konkavt blad och 

en bronsfibula. Inuti bältedosan fanns från växtriket en träask, en kvist av rönn och träkol från en 

asp. Men majoriteten av fynden i bältedosan kommer från djurriket: två hästtänder, ben från en 

vessla eller mård, en klo troligtvis från ett lodjur, ben från ett lamm eller hjortkalv och bit av ett 

luftrör från fågel (Aner & Kersten 1973). Hästen och fågeln dyker upp också i den ikonografiska 

avbildningen av den kosmologiska uppfattningen kring solens resa över himlavalvet, som vi sett 

ovan (Kaul 1998). Sambanden med fynden i inneslutningar som etuin eller dosor av det här 

slaget och avbildningar av dessa varelser från djurvärlden i bildvärlden, är reell. Dock måste vi 

samtidigt fundera över varför just vissa är utvalda att även avbildas i bild och andra inte. Vart är 

lodjuret eller vesslan i bildmaterialet från Sydskandinavien?  

Dessa typer av artefakter är svåra att sätta in i en annan kontext än en rituell sådan. Att 

bära med sig dessa ting accentuerar också snarare privata tillhörigheter för enskilt bruk eller i 

samhällets tjänst. Tanken är således att denna rituella rekvisita använts i ett mer inofficiellt 

sammanhang utanför kollektivets officiella sfär. Man kan förställa sig att delar från växter och 

djur har använts till verksamheter som att sia och spå eller haft funktionen som amuletter.  
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5.3.4 Fågeln 

Här sker nu en fördjupning i ett material från djurriket som vi kan se i de arkeologiska 

lämningarna. Föremål som kommer från en fågel, avbildningar av fågel eller föremål som kan 

knytas till denna finns i gravmaterialet och så även i flera sammanhang. Nedan följer nu ett 

exempel på hur vi kan spåra fågeln i det arkeologiska materialet och eventuellt också påvisa dess 

betydelse i rituell verksamhet. 

På hällristningar är det en vanlig 

framställning med fågelmän eller individer 

med fågelmasker, men fågelassociationerna 

går även och hitta på bronsernas ikonografi. 

Vi börjar med halvfigurinen funnen i 

Fogdarp i Skåne (fig.22). Denna påträffades 

tillsammans med delar av dekoration till 

hästutrustning rester av bronslurar samt två 

handledsprydnader i brons. Tittar man på 

figurinen i profil så ser man att det sticker ut 

en näbbliknade formation i pannan och likheten med Viksjöhjälmarna är påtaglig. Här stämmer 

näbben i pannan överens och även de hornliknande attributen på ovansidan av figurinernas 

huvuden. Förslaget är att Fogdarpsfyndet är en manifestering där en mänsklig figur bär en hjälm 

liknande de från Viksjö (Kaul 1998:28; Fredell 2003; Goldhahn 2007:333). På hällristningar 

finns fågelliknande män avbildade och även där med kombinationen näbbliknande huvudform 

och hornattribut (Goldhahn 2007:338f). Denna typ av fågelmask har också figurinen från 

Glasbacka påståtts bära, något som jag finner tveksamt. Den eventuella stavprydnaden har ett 

utskjutande parti i pannan precis som viksjöhjälmarna eller fogdarpshuvudena men här är hela 

ansiktet konkavt och med tanke på figurinens övriga symbolik med sol och måne som ögon så 

kan tolkningen att det skulle handla om en månskära te sig lika trolig. Förklaringen till formen 

kan dock också vara att det verkligen är en mask. Fågelsymboliken blir ett vanligt 

förekommande under den yngre bronsåldern i stora delar av Europa och även i Sydskandinavien, 

vilket man kan se på bronserna som t.ex. halsringar (Kaul 2004:213ff). 

Det är mycket möjligt att det funnits rituella specialister som de avbildade på 

hällristningarna och att det inte bara handlar om antropomorfa framställningar eftersom vi finner 

tecken på att fågelmasker har burits som diskuterades ovan. Delar av fågel finns också som en 

del i den rituella rekvisitan. I de gravar med förvaringsetuin förekommer delar av fågeln bland 

Fig.22. Kollage med fågelattribut i bronsålderns 
bildvärld med fyndet från Fogdarp t.h. (omarbetat från 
Kaul 1998; Goldhahn 2007) 
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materialet som förknippas med rituell verksamhet. I Hvidegård finns det en falkklo, i M∅lkhaug 

ben från en fågel och i Magleh∅j påträffades det 1 cm lång bit av en luftstrupe från fågel (Boye 

1889; Aner & Kersten 1973). Fågeln har också en roll i uppdraget att transportera solen över 

himlavalvet tillsammans med fisken, hästen och ormen (Kaul 1998:262).  

Fågeln har klart varit en viktig del i den religiösa sfären under bronsåldern. Vad vi ser 

idag är rester från en tid då fågeln både i myt och verklighet hade en betydande roll, berättelsen 

om flygande människovarelser och/eller människor iklädda fågelattribut som symbol för en 

vertikal resa, liknande den vid själens resa. Fågelattributet dyker upp samtidigt som 

kremeringsgravskicket blir vanligt i Sydskandinavien vilket Kaul menar kan vara sammanbundet 

med föreställningen om själens vertikala resa genom röken från gravbålet. Fågeln blir här en 

symbol för och ett tecken på en ändrad religiös världsuppfattning (Kaul 2004:218). Tanken att 

bronsåldersmänniskan uppfattade sitt landskap på ett mer vertikalt sätt, istället för vår 

horisontella uppfattning där vi lägger fokus på inre och yttre områden, är en vanlig åsikt. I den 

vertikala landskapsuppfattningen deponerar man t.ex. nere vid vattnet, ristar en bit upp i 

landskapet, lägger bosättningar än högre och begraver sina döda på de högsta punkterna i 

landskapet (Thedéen 2004:22ff). Man har även använt delar av själva fågeln i rituellt syfte där 

denna måste ha setts inneha speciella krafter. Kanske var det med dessa föremål man kunde 

genomföra sin vertikala resa till ”det andra”, delar från fågeln kan ha varit ett sätt att skapa 

kommunikation med det metafysiska. Exempel kan också tas från historisk tid där dessa typer av 

föremål fungerat som amuletter och liknande (Lomborg 1966:7f). 

 

5.3.5 Amuletter 

När vi försöker finna mening till svårförklarliga artefakter som de från Magleh∅j ligger 

tolkningen kring amulettbärande nära till hands. Amuletter använder sig människan av än idag, 

ofta tillsammans med ritualer. I sportens värld kryllar det av sådana exempel där man kanske 

måste ha det där speciella paret strumpor på vid en viktig match annars kommer otur att bringa 

bäraren till misslyckande. Amuletter har troligen haft lika många funktioner som bärare idag 

som i det förkristna Sydskandinavien. Amuletten kan därför ses som ett exempel på en kategori 

av artefakter där den stora officiella religiösa förklaringsmodellen inte nödvändigtvis inverkar på 

användandet. Amuletter är del av ett tänkande där tradition och folktro i ett samhälle inte 

behöver vara beroende av den rådande världsuppfattningen även om den säkerligen spelar in. 

Amulettbärande är tidlöst och utifrån antagandet att det också är ett allmänt mänskligt fenomen 

att använda sig av amuletter kan man använda sig av analogier. För att förstå detta vänder vi oss 
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nu således till antropologin och tittar på ett jämförande exempel hämtat från Nordamerikas 

nordvästra kust där vi tar en närmare titt på en schamans utrustning (fig.23).  

 Den rituella rekvisitan som dessa schamaner bar på kunde variera mycket beroende på 

bäraren och dennes rituella verksamhet. I det här fallet består utrustningen av en 

björnskinnsmantel med läder och 

filttyg dekorerade med totemdjur, 

klor från en grisslybjörn, halsband 

av klor samt horn, penisben från en 

björn och flera olika typer av 

amuletter gjorda av djurben, päls och 

skinn. Som exempel bars delar från 

djur i syfte att få tillgång till djurets 

kraft. I utrustningen fanns också 

verktyg för att suga ut sjukdom och 

ondska alternativt ge en injektion av 

dessa. Även verktyg för att skära och 

föremål i miniatyr för att symbolisera de resor som schamanen åtog sig kan påvisas (Price 

2002:301). Exemplet visar på att amuletter kunde fungera på en rad olika sätt och bestå av 

väldigt differentierade föremål. Detta skilde sig åt och kan ses som en privat del av den rituella 

verksamheten, att man själv bestämde vad som skulle ingå i rekvisitan beroende på vilket 

totemdjur man hade. Vi känner också igen fler saker från materialet under bronsåldern där en 

kanot i miniatyr kan jämföras med skeppen från Grevensvaenge och Fårdal. Detta skulle kunna 

styrka tesen att man använder sig av miniatyrföremål för att symboliskt kunna göra den resa som 

förestår. På hällristningarna bär människofigurer skepp vilket kan tolkas som både en faktisk 

framställning av en verklig händelse samtidigt som man får anta att det är symboliken av att 

framföra skeppet eller möjligtvis genomföra resan som står i fokus. Detta öppnar för nya 

tolkningar av förvaringsetuiernas innehåll. Föremålen behöver då inte bara ha en explicit rituell 

funktion utan de kan också vara starkt laddade symboler för något annat där den esoteriska 

kunskapen hos bäraren berättar vad. Vad som här framställs som amuletter kan alltså också vara 

miniatyrer eller symboliska uttryck för något annat än skydd mot ont eller lyckobringande. 

Fågeln, som vi diskuterade ovan, kan vara ett bra exempel på detta där det är dennes inneboende 

kraft att möjliggöra den vertikala resan som sätts i fokus och inte nödvändigtvis 

amulettfunktionen. 

 

Fig.23. Rituell rekvisita tillhörandes en nordamerikansk 
schaman (Price 2002:301) 
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Även den rika utrustningen baserat på djurens rike där delar av djur som ben och klor 

samt päls var viktiga beståndsdelar. En intressant aspekt som sällan tas upp är också de verktyg 

förknippade med att skära som dessa schamaner bär med sig. I 37 % av gravmaterialet i denna 

analys (fig.18, bilaga 1) återfinns det knivar och ofta har dessa konkava blad och man kan tänka 

sig ett liknande användningsområde där man offrade djur, plockade örter eller gjorde ingrepp i 

den mänskliga kroppen med dessa.  

Detta väcker tankar att vi i den forntida rituella rekvisitan kanske inte alltför mycket ska 

försöka hitta samband i själva innehållet. Vi kan också genom andra metoder där övergripande 

modeller av religiösa uppfattningar spelar in, förstå det lilla. Den kontextuella analysens 

betydelse gör sig åter igen gällande som en metod vilken är att föredra. I genomgången ovan har 

vi inte gått vidare med t.ex. kolbiten som rituell rekvisita där man ikonografiskt kan ha framställt 

symboler med denna. En vidare analys av föremålen skulle också vara önskvärd i framtida 

arbeten där också t.ex. sylen skulle kunna vara av intresse som eventuell rituell rekvisita. 

Sylnålen, som förekommer i åtta av arbetets gravar (se bilaga 1), kan t.ex. ha använts som 

tatueringsverktyg, något som dock inte kommer att behandlas vidare i denna uppsats. 

 

6. Ritens aktörer i Sydskandinavien under bronsåldern  

Så vad kan vi då säga egentligen säga om ritens aktörer under bronsåldern i Sydskandinavien 

baserat på studien i detta arbete? Detta kommer nu att problematiseras ytterligare i detta kapitel 

och följas av en avslutande diskussion.   
Bronsålderssamhällets religion är starkt institutionaliserad av en styrande elit där allt är 

ordnat efter de kosmologiska normerna som råder. Här är det specialister och/eller aristokrater 

som inträder rollen av mytbärare och som har en genuin explicit kunskap som inte kan inhämtas 

från annat håll än från dessa individer. Men det finns också tecken på en icke-officiell kult som 

sällan lyfts fram, undertecknad menar att det medvetna eller omedvetna valet att studera det 

monumentala och tydliga har fått forskare att förbise den mer anonyma, privata kulten. 

Bronsåldersforskningen har länge talat om en hierarkisk indelning av samhällstrukturen under 

bronsåldern i Sydskandinavien. De arkeologiska fynden har alla tyckts peka på att en maktelit 

som byggt högar och rösen och styrt samhället. Denna maktelit har också haft exklusiv tillgång 

till det värdefulla bronset som importerats utifrån (Glob 1970; Kristiansen & Larsson 2005).   

Det som detta arbete också har påvisat är att ritens aktörer uppvisar stor variation i sitt 

utövande. Det vill säga att det finns fler roller än vad vi kanske trott och att dessa är utspridda 

över alla samhällets sfärer. Det tycks alltså inte enbart handla om en specifik specialist som har 
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kunskapen om och tillhandahåller explicit informationen om det metafysiska. De finns i, vad 

undertecknad vill beskriva som, flertalet rituella sfärer i bronsålderns samhälle. Rollerna i dessa 

sfärer är många och diverserade, där roller flyter in i varandra och en och samma person kan ha 

multipla funktioner. Nedan ska en argumentation om dessa roller föras utifrån det arkeologiska 

materialet funnet av rituell rekvisita som presenterats i föregående kapitel.  

 

6.1 Rollen i samhället 

Genom att försöka finna svaren på vilka roller som varit aktuella i den bronsålderstida religiösa 

sfären kan vi komma ett steg närmare i studiet av dessa individer. Fredell närmar sig de 

kosmologiska rollerna som hon tycker sig se i det arkeologiska materialet. Dessa är 

Omskaparen, Bortföraren och Berättaren. Funktionen som omskapare har hantverkaren eller 

kremeringsförrättaren, det är de som jobbar med eldelementet. Elden omskapar någonting till 

något annat och med detta verktyg kan t.ex. smeden med sitt hemliga know-how förvandla 

råvara till ett skinande svärd. Bortföraren är en kommunikatör med det metafysiska där denne 

kan förflytta föremål eller människor mellan de olika världarna. Här är det elementen jord, 

vatten och luft som står i fokus, vilka kan ses som representanter för både fysisk och metafysiska 

resor. Människans resor på haven, själens resa till den andra sidan eller solens resa över 

himlavalvet och sedan ner i underjorden kan vara exempel på dessa resor. Berättarens roll är 

slutligen att bevara det gemensamma minnet och viktiga historier för samhället. Denna kunskap 

är oerhört viktigt i ett samhälle utan fonetiska skriftsystem. Här blir bilden på hällar, bronser 

eller i form av föremålets utformning, ett viktigt hjälpmedel i detta minnesbärande (Fredell 

2003:245f). Antagandet är inte att ritens aktörer explicit haft en enda roll skild från andra utan 

att det snarare har handlat om individer med multifunktionella roller i samhället t.ex. som 

smedens tänkbara ytterst varierade roll (Goldhahn 2007). Tanken är att denna versifierade bild 

även går att se hos andra av de studerade individerna. Därför är det farligt att för enahanda 

försöka hitta förklaringsmodeller där rollerna är alltför specifika, troligt är att detta mer är en 

önskan hos specialiserade arkeologer än en forntida verklighet under sydskandinavisk 

bronsålder.  

Nedan presenteras den bild av bronsålderns rituella sfär i samhället som jag utvecklat 

från arbetet med denna uppsats och efter den teoretiska utgångspunkt som beskrivits tidigare. En 

åtskillnad görs här mellan den offentliga och privata sfären. Här görs också ett försök till att 

definiera och beskriva de roller som jag tycker mig se i den rituella rekvisitan. 
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6.1.1 Den offentliga sfären 

Den offentliga sfären väljer jag att kalla den delen av samhället där det kollektiva eller den 

öppna kulten är närvarande. Detta kan vara så kallade rites de passage som begravningar där 

familjer eller hela samhällen arrangeras. En lämning efter sådan verksamhet är högen eller röset. 

Den arbetsinsats som det krävdes tyder inte bara på den gravlagdes status utan också på ett 

kollektivt krafttag (Goldhahn 1999). Högarna blir också en officiell gränsmarkör för omvärlden 

där den fyller en viktig funktion, genom att hävda sin relation till förfäderna, hävdar man sin rätt 

till marken (Jennbert 1993; Larsson 2002; Victor 2002). Sådana platser kan vara de 

hällristningslokaler som var till för det lokala samhället eller för en större region som t.ex. 

Nämforsen kan tänkas vara, där norr möter söder i bildvärldens framställning på hällarna. 

Rituella aktiviteter har traditionellt också förknippats med Nämforsen där ristandet kan vara ett 

tecken på detta (Malmer 1981). Att det skulle handla om en plats i den offentliga sfären är troligt 

även om det inte behöver innebära att flera samhällen delat på denna centrala samlingsplats, så 

har människorna i området troligtvis samlats här under sommarhalvåret och använts platsen för 

både sociala och rituella syften, menar Baudou (1992, 2001) 

Även om jag väljer att kalla den här delen av samhällets större rituella sfär för den 

offentliga sfären är det viktigt med påpekandet att detta offentliga är begränsat till en mindre 

eller lite större grupp människor. Det kan vara allt från hällristningen som huggs in bara för ett 

enstaka tillfälle som vid kremering (Goldhahn 2007:265f) till storslagen begravning av traktens 

storman som vid Håga (Almgren 1905). Det som förenar den offentliga sfären är att det inte går 

ner på en individnivå utan att det handlar om en grupp av samhället som visar sig i en gemensam 

rituell yttring i det arkeologiska materialet.  

 

6.1.1.1 Den religiösa eliten – Aristokrater 

Den religiösa eliten finner vi högst upp i samhällets organisation. Det är de som genom 

att hävda sin makt genom t.ex. kontrollen av import, kontrollen av mark, ensamrätten till de för 

omvärlden hemliga hällristningslokalerna och den mytologiska berättelsen. Det är också de som 

genom gravskicket hävdar sin släktskap med mäktiga förfäder i de monumentala 

högbegravningarna. Den religiösa eliten är en del av den sociala eliten och troligt är att de i 

många fall är samma individer. En sådan tolkning grundar sig på teorin om det teokratiska 

ledarskapet där den högt uppsatta är både hövding och religiös ledare. Det kan också vara frågan 

om ett dualistiskt ledarskap där två individer delar på den högsta posten (Kristiansen & Larsson 

2005). Den religiösa eliten är svårare att komma åt då den i teorin är en del av och/eller samma 
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som den sociala. I de gravar med rituell rekvisita som redovisas i detta arbete går det inte att 

bortse ifrån den stora rikedom som många gravar innehåller (bilaga 1.), vi kan då urskilja att de 

inte bara haft en social hög position i samhället utan också en religiös sådan. Tydligaste 

exemplet på en sådan aristokratgrav med rituell rekvisita är den från Hvidegård där vi ser socialt 

förknippade maktsymboler som svärd samtidigt som vi har ett förvaringsetui fyllt av föremål för 

rituella förehavanden (Aner & Kersten 1973). Problemet med att identifiera dessa högst stående i 

den religiösa sfären är just att urskilja dessa från den högsta sociala sfären om man 

överhuvudtaget ska eftersträva detta.  

 

6.1.1.2 Officiella kultledare - Officianter 

 I den offentliga sfären finner vi strax också officiella rituella ledare eller officianter, som 

jag kallar dem i detta arbete. Officianterna är en del av eller agerar på uppdrag av den sociala 

och religiöst förknippade aristokratin. Rollen som officiant är förknippad med en djup kunskap 

om det esoteriska som gör att dessa individer leder riter som för samhället och kollektivet är 

centrala. Dessa kan vara viktiga delar som människorna genomgår i livet, passageriter. Livets 

början, att bli vuxen, att ingå partnerskap och att färdas vidare till den andra sidan är exempel på 

sådana passager i livet. Rollen som officiant är också ovärderlig när det kommer till 

initiationsriter i hemlig kunskap så som smedens förvärv antas vara (Goldhahn 2007). Rollen 

skiljer sig dock från den rituella specialistens roll då den är högtidlig och beroende av det 

religiösa samfundets kosmologiska uppfattning. Officianter är också de som assisterar 

aristokraten i makthävdandet. Har inte aristokraten en officiant med den esoteriska kunskap som 

behövs för att hävda sin nära relation med ”det andra” så finns risken att dennes position går 

förlorad. Aristokraten och officianten blir således beroende av varandra och kan om man så vill 

ses som två delar i en gemensam sfär (fig.24). Spåren av de officiella rituella ledarna i det 

arkeologiska materialet är de artefakter som går att knyta till kollektiv kult genom referenser till 

andra delar i bildvärlden så som hällristningar eller hällarna i Kiviksgraven (Randsborg 1993; 

Kaul 1998, 2004; Goldhahn 2007). Dessa är ofta mossfynd eller rester från rituell nedläggning 

och är svåra att knyta direkt till speciella individer (se kapitel 3.4.3).   

 

6.1.1.3 Rituella specialister 

Den rituella specialisten kan vara svår att skilja ifrån officianten och möjligt är det som med de 

andra indelningarna, att rollerna här flyter ihop. Vilket innebär att samma individ helt enkelt kan 

inneha flera av dessa roller. Detta grundar sig i uppfattningen att bronsålderns religiösa sfär är 



 73

mycket svårare att beskriva utifrån det material vi har än vad arkeologisk bronsåldersforskning  

vill göra gällande. Den rituella specialisten blir således en roll som samtliga individer med 

esoterisk kunskap kan träda in i.  

Att lära upp en rituell specialist som denna är av största intresse under bronsåldern och 

kan ta upp till 20 år. Den orala tradition har ett starkt fäste i ett samhälle där avsaknad av skrift 

är ett faktum. Här måste hymner och myter korrekt återges för att hålla den religiösa 

världsuppfattningen vid liv. Denna typ av rituell specialist ser vi spår av i det arkeologiska 

materialet som vi ovan tagit upp. Den rituella rekvisitan som förknippas med dessa personer kan 

vara lurarna, klädesdressen och masker (Kristiansen & Larsson 2005:255f). 

 

6.1.2. Den privata sfären – privata kultaktörer 

I det arkeologiska materialet har jag visat på spår från de rituella specialister och kultutövare 

som haft sin verklighet under bronsåldern i Sydskandinavien. De lämningar som inte primärt 

eller sekundärt antyder ett elitiskt ledarskikt eller ett specialiserat skrå som t.ex. smedens, väljer 

jag att lyfta ut från den officiella sfären av samhället omhuldad med komplicerade kosmologiska 

uppfattningar kring ritutövande. I det arkeologiska materialet ser man spår av den icke-officiella 

kulten överallt om man väljer att öppna ögonen. Denna värld är dock svårare att komma åt då 

den ofta överskuggas av den monumentala eliten som länge diskuterats i bronsåldersforskningen 

(Thedéen 2004; Victor 2002). Denna sfär väljer jag att kalla den privata sfären.    

 Kulturen skapar kosmologin vilket gör att denna får dialekter eller skilda uttryck 

beroende på var man befinner sig. Berättelsen är en viktig källa för att ge t.ex. föremålskulturen 

dignitet eller makthavare legitimitet för den samtida kulturen. Sagan, berättelsen, traditionen kan 

också ändras vid behov och formas efter vilja när nya syften lyfts fram som i omdanande 

förändringar i samhället eller när det sker ett maktskifte i den högre sociala sfären av samhället. 

Man kan även tänka sig att den offentliga myten eller berättelsen har många olika varianter 

(Fredell 2003:234) och att det på en icke-officiell nivå gjordes egna tolkningar, tillägg och 

avdrag på den ursprungliga berättelsen.   

Vikten av ritualer kring vardagsgöromål bör inte förbises utan istället lyftas fram. 

Ritualer och symboler finns i största grad som en verklighet i människans vardag men missas 

eller förbises ofta av arkeologer (Bradley 2005:3). I den moderna världen kan det vara svårt att 

skilja mellan vad som är rituellt och strikt funktionellt, något som vi tidigare påpekat faran med, 

det som för oss anses vara vanliga vardagliga göromål kan i en forntida kontext vara 

sammanknippat med många former av riter. Riter behöver heller inte vara förankrade i djup 
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esoterisk kunskap. Dessa kan utföras enbart baserat på tradition, vi har alltid gjort så här – 

tänkandet, där man är väl medveten om förhållandet mellan t.ex. eldens samröre med solen och 

således också om återfödelse och fruktbarhet (Kaliff 2007:163f). Detta skapar en bild av rituella 

aktörer delvis aparta från det stora kosmologiska ritutövandet, ett folkets ritutövande. Det finns 

dock svårigheter i att komma åt den privata kulten men det finns tecken i det arkeologiska 

materialet från den Sydskandinaviska bronsåldern som ändå gör att en sådan diskussion kan 

göras.  

 

6.1.2.1 Hus – kosmos och hem 

Något som för tankarna till en mer privatiserad kult är de husurnor som påträffats i t.ex. 

skeppsformade stensättningar. Att huset är en viktig symbol för det bofasta, det trygga, hemmet, 

är inte svårt att föreställa sig. Även om husurnorna i de flesta fall kan tolkas mer med en 

symbolisk innebörd som konnoterar med de stängda kulthusen visar de också på husets 

betydelse och relationen mellan t.ex. den avlidne och dennes hem (Victor 2002:34f). Husurnor är 

vanliga på Gotland under den yngre bronsåldern och av 33 husurnor i Sydskandinavien finns 13 

på Gotland och 9 av dessa i skeppsformade stensättningar. Husurnorna i Sverige har alla 

husurnor påträffats i en gravkontext ofta innehållandes brända ben. Detta medvetna val att 

använda sig av en gravläggning där den dödes brända kvarlevor läggs ned i en husurna tyder på 

husets starka symboliska värde under den yngre bronsåldern. Huset kan ses konnotera med det 

ordnade kosmos och det strukturella samhället både i livet och i livet efter detta (Söderström 

2008:185ff). Men det är också en symbol för hemmet där tryggheten, att få bli mätt eller att 

värma sig (Victor 2002) är viktiga centrala saker för en människa som inte bör förbises. 

Husurnan och huset kan också ses som en symbol för familjen vilket skulle styrka tesen om 

familjegravar i de skeppsformade stensättningarna. Bland gravgodset i husurnorna på Gotland 

återfinns fynd som pincetter, rakknivar, sylar, knivar och dubbelknappar. De tycks också ha fått 

med sig djuroffer där spår av hund, får och get finns (Söderström 2008:189ff). Gravgodset i 

husurnorna är en fyndsammansättning som vi känner igen från detta arbete. 

 När det kommer till rituella verksamheter i hemmets direkta anslutning finns det många 

aspekter att tänka på. Det har tidigare talats om eldens centrala roll som livgivare och som 

verktyg för transformation. I denna bild av eldens viktiga roll blir härden i hemmet inte bara en 

praktisk livgivare och värmare utan också en symbol för detta (Artursson 2009:181).  

Husoffer kan vara ett uttryck för en mer privatiserad kult och har traditioner från 

neolitikum. Offren kan bestå av keramik, djur, malstenar och yxor visar Borna-Ahlkvists 
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undersökning av yngre bronsåldershus från Pryssgården. Offren påträffas i samma del av huset 

som härden och tolkningar av att husoffer skulle ha ett samband med förfäderskult ses som 

troligt. Här kunde minnet av förfäderna uttryckas samtidigt som man visade på sitt eget 

hävdande av platsen över tid. Victor påvisar möjligheten att det handlar om en kult med flera 

motiv där en kan ha varit att fjärma sig eller skydda sig från förfädernas andar och en annan att 

det handlade om att visa på just sin närhet till desamma. Dessa två motiv för husoffret kan 

sammanflätas och i detta synsätt blir förfäderna både en fara för de levande och en tillgång bara 

de behandlas rätt genom korrekt rituell handling (Victor 2002:39; Borna-Ahlkvist 2002:91ff). 

Husets centrala roll i bronsålderns samhällssfär visar sig också i dess relation till 

högbegravningar. Under högbegravningar eller rösen från den äldre bronsåldern i 

Sydskandinavien finns det flertalet exempel på huslämningar eller boplatslämningar. Ett 

problem är dock att sammanfoga boplatslämningen med begravning i tid och rum även om 

antagandet är att det inte varit någon större tidsdifferens (Victor 2002:36ff; Bradley 2005:23f).  

 
6.1.2.2 Den osynliga sfären 

Genomgången i detta arbete av rituell rekvisita har haft ansatsen att visa på möjligheterna med 

att finna spår av en rituell sfär i samhället som tidigare inte uppmärksammats i någon större 

utsträckning. Denna sfär är svår att knyta till de rituella arenorna som tidigt togs upp i detta 

arbete. Den privata sfären hamnar i skuggan när studiets fokus ligger på det stora monumentala. 

Denna osynliga sfär kan dock bli synlig om vi studerar det lilla. På samma sätt som vi i övrig 

arkeologisk forskning bör studera det lilla för att förstå det stora, bör vi också göra detta i 

forskningen kring bronsålderns religion. I studiet av bronsåldern pågår det tillsynes rituella 

aktiviteter oavsett vilket område man väljer att fokusera på. Detta ser också jag i mina studier av 

bronsåldern. De rituella aktiviteterna är så pass omfattande och diverserade att det känns föga 

troligt med en förklaringsmodell där detta enbart är ett resultat av ett elitistiskt styre där full 

kontroll har utövats över var mans huse. Vi kan inte bortse från att folktro och folklig tradition 

alltid varit en viktig del i människors liv, bara för att vi inte ser den i det arkeologiska materialet. 

Vi bör istället pröva om det går att finna spår av denna privata sfär istället för att ignorera denna. 

 



 76

7. Att knyta ihop säcken 

Var då försöket att identifiera rituella aktörer utifrån gravmaterial med rituellt förknippade 

artefakter lyckat? Svaret är jakande om man accepterar artefakterna i förvaringsetuierna, 

alternativt gravrummet, som något tillhörande den gravlagde och om de kan anses som rituell 

rekvisita. I diagrammet ovan (fig.18) ser man att de föremål som enklast kan företas vara 

förknippade med kult inte är bland de vanligaste, men tittar man en stund till så förstår man snart 

att rituell rekvisita kan se olika ut. Jag har tidigare talat om vådan med att se på ett föremål som 

antingen profant eller sakralt där inga vinster görs om man endast förväntar sig uppenbara 

trolldon i materialet. Lyfter man blicken och talar om den rituella handlingen där t.ex. elden och 

eldandet kan knytas till flera rituella kontexter blir eldslagningsstenen något mer än bara en 

skapare av gnista till eld, det blir indirekt ett viktigt föremål för rituell eldning och således ett 

rituellt verktyg samtidigt som det har ett uppenbart icke rituellt användningsområde. Samma sak 

kan sägas om nästan alla fyndkategorier i diagrammet. Vanliga fyndkategorier som 

rakknivsuppsättningar är långt mer frekvent förekommande i gravmaterialet från bronsåldern än 

i de gravar med rituellt förknippad rekvisita. En slutsats som kan dras av detta är att en stor del 

av befolkningen haft möjlighet att utföra rituella handlingar då man haft tillgång till den rituella 

rekvisitan vilket kan tyda på en utbredd kult på fler än ett elitistiskt sätt under bronsåldern. Dock 

håller inte detta resonemang då jag ser det som självklart att alla kan utföra rituella handlingar. 

Så det måste alltså till något mer för att man ska kunna prata om en rituell aktör även om tanken 

att i princip alla människor under sydskandinavisk bronsålder kan argumenteras vara rituella 

aktörer. Förvaringsetuit skapar en brygga, då vi har Hvidegårdens lilla läderetui fylld med rituell 

rekvisita och minnespraktiserande föremål, till de andra individerna med förvaringsetuin. Letar 

man efter förvaringsetuin invid den gravlagde så finns också chansen att man stöter på rituell 

rekvisita. Det tas också upp exempel i detta arbete från Fridhem och Molkhaug (Runcis 1996; 

Goldhahn 2007:202f m. där anf. litt.) där förvaringsetuiet inte befattar sig med att närvara men 

där andra omständigheter gör att en argumentation kan föras kring den gravlagdes speciella 

rituella status. Exemplet från Hjortekrog i kapitlet om den rituella arenan där man tillsynes har 

ristat in skeppen grunt i hällen som för att de bara var för ett tillfälle, i detta fall 

kremeringstillfället, tillmätes också den gravlagde status som kan ses med rituella glasögon. Här 

har man utfört en ovanlig ritual som inte kan betraktas som gängse rutin under bronsålderns 

gravläggningar (Widholm 1998, 2001; Goldhahn 2007).  
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Detta arbetes intention har varit att belysa och pröva de olika metoder med vilka vi 

framgångsrikt kan komma närmare att identifiera ritens aktörer. Om detta lyckas eller inte är upp 

till läsaren men även om resultaten inte är till belåtenhet för alla, så kan resan ändå vara det. 

 

7.1 Modell över de rituella sfärerna i samhället 

 

Fig. 24. De rituella sfärernas kommunikation. Modellen beskriver förutom den religiösa sfärens olika rituella 
sfärer också kommunikationen mellan dessa. Rollerna som i de olika sfärerna beskrivs som följer 1. Aristokrater 
2. Officianter 3. Rituella specialister 4. Privata rituella aktörer. 
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Baserat på de resultat som i detta arbete presenterats kring ritens aktörer och förslag på 

metodiken kring hur vi kan hitta dessa olika typer av rituella aktörer, presenteras här en modell 

som klargör resonemanget än tydligare. Modellen är en vidare bearbetning och inspiration av 

modeller tidigare presenterade av Helms, Larsson och Victor (Helms 1998; Larsson 2002; Victor 

2002). Modellen visar de roller som det har argumenterats för i denna uppsats, men den visar 

också på den tänkta kommunikationen med ”det andra”, något som inte bara är förbehållet 

samhällets elit. Eliten kontrollerar viss kommunikation som gör att de kan hävda sin 

maktposition, men kommunikationen sker också självständigt till viss del av det övriga 

samhällets rituella aktörer. Alla samhällets rituella sfärer kommunicerar också med varandra där 

man tillsammans skapar en hållbar religiös sfär som uttrycks så starkt under Sydskandinaviens 

bronsålder.  

 

7.1.1 De rituella aktörerna   

1. Aristokrater 

I denna sfär ingår de som kan beskrivas som aristokrater. De som med 

hjälp av bl.a. "det andra" hävdar sin legitimitet som makthavare i 

samhället. Detta kan ge sig uttryck i förfäderskult, deras närhet till det 

okända med gudaväsen och långväga resor. Kommunikation med det 

metafysiska sker på ett institutionaliserande sätt med den andra världen 

men inte allena och kan inte vara möjlig utan sfär 2. Som exempel på 

aristokraten kan hvidegårdsgraven ges där högstatusföremål möter ett 

förvaringsetui med rituell rekvisita (Aner & Kersten 1973). 

 

2. Officianter 

Som vi ser på modellen så omger sfär två sfär ett med vilket menas att den ena inte kan existera 

utan den andra. Här ser vi de officianter som möjliggör den 

institutionaliserande offentliga religionen och upprätthåller 

denna. De är t.ex. processionsledare, mytbärare, kosmologer, 

offentliga ikonografer eller smeder. Men de kan också vara 

processionsdeltagare, akrobater och musiker. Utan dessa kan 

inte aristokraterna hävda sin makt på det sätt som är 

nödvändigt och utan aristokraterna kan inte officianterna 

existera. Officianterna kan identifieras på hällristningarna 
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som t.ex. skeppsbärare, lurblåsare, yxbärare och processionsledare. Deras rituella rekvisita 

påträffas i depåer och det är därför problematiskt att identifiera dessa i gravmaterialet. Vi får här 

istället förlita oss på ikonografiska framställningar och den rituella rekvisitan som kan bindas till 

dessa. 

 

 3. Rituella specialister 

I den tredje sfären hittar vi de individer som dels har en liknande roll som 

officianterna förutom att deras arbete sker på en icke-institutionaliserande basis. 

Här spelar folklig tradition och tro in. De kan vara siare, helare, 

kommunikatörer och tolkare av det metafysiska eller ha funktionen som 

vägledare i livet. De har också funktionen som lärare till sina elever där man för 

vidare den explicita kunskapen som skapar den rituella specialisten. De rituella 

specialisterna återfinns i gravmaterialet och kan i teorin inneha vilken position 

som helst i bronsålderssamhället. Som exempel på den rituella specialisten kan nämnas kvinnan 

från Magleh∅j (Aner & Kersten 1973) 

 

4. Privata rituella aktörer 

I den privata delen av den religiösa sfären under bronsåldern finner vi utövare som till viss del är 

skilda från det institutionaliserande offentliga kosmologiska. Här vägs folktro och egna tankar 

kring andevärlden och relationer till förfäderna in. Privata angelägenheter behandlas utanför den 

officiella sfären t.ex. med amuletter och örtkunskap där denna finns nedärvd eller bevarad med 

hjälp av traditionsbärare. Exempel på deras arkeologiska lämningar är privata ristningar så som 

skålgropen kan tänkas vara, husoffer och förvaringsetuier med privata rituella tillhörigheter som 

rakknivsuppsättningar, amuletter och delar av varelser eller växter fyllda med inneboende kraft.  
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7.2 Till sist 

När detta arbete nu lider mot sitt slut så är det klart att som det inledningsvis föreslogs att denna 

typ av försök att närma sig rituella aktörer i en forntid är ett mycket komplext och måste ses som 

ett långvarigt arbete där vi endast kan komma vidare genom att nysta upp en knut i taget. De 

inledande frågeställningarna kommer nu att besvaras så gott som detta är möjligt: 

 

• Vad är en rituell aktör i ett arkeologiskt sammanhang? 

En rituell aktör är svår att identifiera i en arkeologisk kontext. Men som detta arbete har visat 

finns aktören inte bara i ikonografiska framställningen utan den går också att identifiera i 

gravmaterialet genom den portabla rituella rekvisitan. 

 

• Vad är rituell rekvisita och hur kan vi identifiera denna? 

Rituell rekvisita kan dels beskrivas som material man inte kan knyta till ett uppenbart 

funktionellt sammanhang. Men det har visat sig i denna analys att rituell rekvisita också kan 

vara den där när ett funktionellt föremål byter kontext så blir det del av en rituell rekvisita. 

Så är fallet med eldslagningsstenen eller rakknivuppsättningarna. Den rituella rekvisitan kan 

även delas in i två delar. Den fasta, där den rituella arenan som t.ex. hällristningslokalerna 

eller depåerna tas upp i den här uppsatsen och den portabla som den rituella aktören kan bära 

med sig som i fallet med innehållet i vissa förvaringsetuin. Den portabla rekvisitan kan också 

vara t.ex. lurar och yxor, något som inte återfinns i gravmaterialet. Identifierandet av den 

rituella rekvisitan är problematisk och det måste argumenteras för denna på flera plan som 

likheter i bildframställning på hällar och bronser eller där användningsområde i rituellt syfte 

kan påvisas. 

 

• Går det att finna rituella aktörer genom att studera det arkeologiska gravmaterialet och 

hur skall man metodiskt gå till väga? 

Jag argumenterar i denna uppsats för att den portabla rituella rekvisitan kan användas för att 

identifiera ritens aktörer i gravarna. Lyckas vi göra detta så kan diskussionen också utvecklas 

till något mer genom att studera gravarnas kontext. När det gäller hur man ska identifiera 

dessa kan man dock tänka sig flera angreppssätt där avvikelser i gravrummet eller andra 

speciella föremål antyder den gravlagdes rituella betydelse. Även de efterlevandes 

behandling av den döde vid gravläggningen kan antyda detta. Båda exemplen finns nämnda i 

uppsatsen. 
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• Går det att se olika roller som rituella aktörer besatt i samhället under bronsåldern i 

Sydskandinavien och går dessa roller i sådana fall att knyta till olika rituella sfärer? 

Det går att argumentera för de rituella aktörernas roller både socialt och rituellt i 

bronsålderns samhälle. Jag är dock av åsikten att det krävs mer arbete för att identifiera hela 

den rituella sfärens rituella aktörer och deras roller i samhällsfären. Modellen som 

presenteras i kapitel 7.1 är till för att belysa tänkbara roller men det är även tänkt att den kan 

revideras i framtiden. En fortlöpande diskussion kring dessa roller och de rituella sfärerna 

krävs i framtida forskning för att vi ska komma än närmre i sökandet på svar. 

 

7.3 Vidare? 

 I detta arbete har bara utvalt material kunnat behandlas. Det för med sig en problematik när man 

vill studera kontexten för att få en inblick i den rituella verklighet som omgav 

bronsåldersmänniskan i Sydskandinavien. Vidare forskning borde ta med fler av bronsålderns 

rituella sfärer i syfte att studera den rituella aktören. En sådan undersökning skulle också gå in 

mer på djupet och behandla varje del mer ingående än vad som bjuds ovan. Också angreppssättet 

att studera individen för att nå en förståelse för det stora hela bör anammas i vidare forskning. 

Man bör även arbeta med olika perspektiv som att ta klivet ut från gravrummet och dess innehåll 

för att kliva ut i landskapet och t.ex. jämföra gravarnas relation till centralområden skulle kunna 

ge ytterligare ledtrådar kring dessa rituella aktörer. Hur många rituella aktörer ingår i en 

boplatsenhet? Skiljer sig detta från centralområden och mindre enheter? De närbeliggande 

gravarna med rituella aktörer kan inbördes jämföras då de eventuellt kan knytas till varandra på 

flera plan än deras rituella gemenskap. Osteologiska analyser och undersökningar ur 

genusperspektiv skulle kunna ge svar på hur rituella aktörer med officiell funktion valdes ut i 

samhället. Var det ett kall eller ett arv att befatta sig med rit och kult? Var det speciella släkter 

som ansågs ha dessa magiska egenskaper eller valdes de höga posterna i den religiösa 

bronsålderssfären ut i politiska syften för att främja styret? 

 Frågorna blir fler desto mer knutar som löses upp vilket i slutändan dock kan resultera i 

avtäckandet av ett nätverk där den rituella sfären och dess aktörer uppenbarar sig än tydligare än 

vad som hittills varit fallet i den arkeologiska forskningen. Vi måste för att komma närmare 

svaren våga ställa frågorna, även de mer svårbesvarade.   
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8. Sammanfattning 

I syfte att identifiera samhällets rituella aktörer i bronsålderns religiösa sfär har den rituella 

rekvisitan använts som material i denna uppsats. Den rituella rekvisitan kan vara fast så som 

hällen där rituella scener som processioner framställs men de kan också vara portabla så som 

lurar, yxor eller förvaringsetuin. Med ett fenomenologisk och kontextuellt angreppssätt ställdes 

frågeställningarna utifrån antagandet att tidigare forskning kring bronsålderns religion undvikit 

att försöka identifiera ritens aktörer i t.ex. gravarna. Bronsåldersforskningen har genom att 

studera det stora förlorat viktiga insikter som man vinner av att studera t.ex. individen i 

gravmaterialet. I detta arbete har gravmaterialet varit det primära källmaterialet och i uppsatsen 

listas 38 gravar där det kan argumenteras för rituell rekvisita bland gravgåvorna. 

Argumentationen bygger på dels jämförelsematerial som det från Hvidegårdsgraven och dels på 

föremålens möjliga funktion som rituell rekvisita. Den för arbetet skapade fyndkategorin 

förvaringsetuin används som utgångspunkt för diskussionen då det i dessa påträffas rituellt 

förknippade föremål. I studiet av den rituella rekvisitan och den ikonografiska framställningen 

görs slutsatsen att vi kan urskilja olika rituella sfärer i bronsålderssamhällets större religiösa sfär. 

Här har många olika roller funnits för den rituella aktören som visar sig i det arkeologiska 

materialet på diverserade vis. Förvaringsetuiet antyder en privat sfär som inte enbart varit 

beroende av samhällets religiösa uppfattningar. Etuiet har tillhört den gravlagde och i detta har 

man burit på föremål som man utifrån egna premisser valt att placera där. De rituella sfärerna 

delas upp i aristokrat, officiant, rituell specialist och privat rituell aktör. Dessa kommunicerar 

alla med varandra men även självständigt med ”det andra”.  
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Summary 

With the purpose to identify the ritual performers of the society in this master thesis the ritual 

tools has been the material of choice. There are two kinds of ritual tools which can be recognized 

in the archaeological material. It can be the none-movable ritual tools such as the rock art and 

deposits or it can be movable ritual tools such as bronze lurs, cult axes or etui of belongings. The 

essays questions was presented with the assumption that the reason for the ritual performers 

invisibility in e.g. the grave material was a result based in previous archaeological research lack 

of interest in identifying them. With phenomological and contextual theoretical methods the 

already known material can be studied though with new questions asked to gain new answers in 

the search for this individuals. I this thesis the primary source has been the grave material and 38 

graves are listed were an argumentation that the graves contains ritual tools is possible. The 

argumentations is based partly on comparable material like the one from the Hvidegaards grave 

and partly on the grave artifacts were the function as ritual tools is possible. The made category 

etui of belongings is used as a starting point for the discussion because the appearance of ritual 

tools in them. When studying ritual tools and the Bronze Age iconographic representations the 

conclusion that we are able to identify different ritual spheres in the larger Bronze Age society 

based religious sphere. In the archaeological material we can detect that there has been a large 

variety with roles that the ritual performer could undertake. The etui of belongings suggests a 

private sphere where the cosmological structure of the society not necessarily alone had its 

influence. The etui of belongings has been a property of the buried individual and inside he or 

she has placed whatever they wanted to. The ritual spheres are divided in aristocrat, official 

ritual performer, ritual specialist and private ritual performer. They are all communicating with 

each other but also with the meta-physical sphere independent.  

 

 

 

 

 

 

 



 84

Referenser 
 

Almgren, O., 1905. Kung Björns hög och andra fornlämningar vid Håga/på  föranstaltade af 
H.K.H Prins Gustaf Adolf. Undersökta 1902-03 av Oscar Almgren. 3:e uppl., sid. 50, 161. 
Stockholm  

Almgren, O., 1927. Hällristningar och kultburk. Kungliga vitterhets historie och antikvitets 
akademins handlingar 35. Stockholm. 

Aner, E., Kersten, K. 1973. Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen 
Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Vol. 1.  Köpenhamn. 

Aner, E., Kersten, K. 1976. Die funde die älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in 
Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Vol. 2. Köpenhamn. 

Aner, E., Kersten, K. 1977. Die funde die älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in 
Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Vol. 3. Köpenhamn. 

Aner, E., Kersten, K. 1986. Die funde die älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in 
Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Vol. 8. Köpenhamn. 

Aner, E., Kersten, K. 1990. Die funde die älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in 
Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Vol. 9. Neumünster. 

Aner, E., Kersten, K. 1995. Die funde die älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in 
Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Vol. 10. Neumünster. 

Arcini, C., (in prep.) Osteologisk bedömning av brända ben från Hvidegården, LSB 199 
Lyngby-Taarbaek sogn, Sokkelund herred, Københavns amt i Danmark. 

Artursson, M., 2009. Bebyggelse och samhällsstruktur. Södra och mellersta Skandinavien under 
senneolitikum och bronsålder 2300 – 500 f. Kr. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska 
undersökningar, skrifter, 73. GOTARC. Serie B, Gothenburg Archaeological Thesis, 52. 
Göteborg. 

Asingh, P., Rasmussen, M., 1989. Mange slags graenser. Et exsempel på regional variation i 
sydvestdansk aeldre bronzealder. I: Poulsen, J. (red.) Regionale forhold i Nordisk 
Bronzealder. s. 79-88. Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter XXIV. Aarhus. 

Barrow, J. D., 1996. Understanding change and continuity. I: Ragep, F. J., Ragep, S. P., & 
Liversey, S. E. (red). Tradition, Transmission, Transformation. s. 527-550. J. Brill. Leiden. 

Baudou, E., 1960. Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im 
Nordischen Kreis. Studies in north-European Archaeology 1. Stockholm. 

Baudou, E., 1992. Boplatsen vid Nämforsen. Arkeologi i norr 3:71-82. Umeå. 
Baudou, E., 2001. Nämforsen som kulturarv. I: Bergvall, M. & George, O. (red.). Tidsspår. s. 

237-240. Härnösand. 
Bell, C., 1992. Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford. 
Bengtsson, L., 2004. Bilder vid vatten. Kring hällristningar i Askum sn, Bohuslän. GOTARC 

Serie C. Arkeologiska Skrifter No 51. Göteborg. 
Bergerbrant, S., 2007. Bronze Age identities: Costume, Conflict and Contact in Northern Europe 

1600-1300 BC. Stockholm Studies in Archaeology no 43. Stockholm. 
Binford, L. R., 1962. Archaeology as anthropology. American Antiquity 28. s. 217–225.  
Borna-Ahlkvist, H., 2002. Hällristarnas hem. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården 

under bronsålder. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter 42. 
Stockholm. 

Boye, V., 1889. Magleh∅i-fundet. Aarb∅gerfor Nordisk Oldkyndighed og Historie 1889. s. 317-
340. Köpenhamn. 

Bradley, R., 2000. An Archaeology of Natural Places. London & New York 
Bradley, R., 2005. Ritual and domestic life in prehistory Europe. London & New York 



 85

Breuning- Madsen, H., Holst M.K., Rasmussen, M., 1996. Jernkapper i bronzealderens 
gravh∅je-fors∅g ved en minimodel av Egtved-pigens gravh∅j. I: Meldgaard, M. & 
Rasmussen, M., (red.) Arkaelogiske eksperimenter i Lejre. s. 113-121. Lejre.  

Broholm, H. C., 1943. Danmarks bronzealder. Samlede fund fra den aeldre bronzealder. 
Köpenhamn. 

Crowley, A., 1913. Magick in theory and practice. I: Crowley, A., Desti, M., & Wadell, L., 
Magick. Book four. Liber ABA. Parts I-V. New York. 

Darvill, T., 1999. The historic environment, historic landscapes and space-time-action models in 
landscape archaeology. I: Ucko, P. & Layton R., (red.). Archaeology an Anthropology of 
Landscape. s. 104-111. Routledge. London. 

Dimbleby, G. W., 1976. Plants and archaeology. The archaeology of the soil. London. 
Douglas, M., 1996 [1970]. Natural Symbols. Explorations in Cosmology. Routhledge. London. 
Driver, T. F., 1991. The Magic of Rituals. Our need for liberating rites that transform our lives 

and our communities. San Francisco. 
Durkheim, E., 2001 [1912]. The elementary forms of religious life. Translated by Carol Cosman; 

introduction and notes: Mark S. Cladis. Oxford University Press. New York. 
Ekholm, T., 2004. Rituella knivar under Bronsåldern. Opubl. C-uppsats. Institutionen för 

arkeologi och antik historia. Uppsala. 
Eliade, M., 1964. Shamanism. Archaic techniques of ecstasy. Princeton University Press, 

Bollingen series LXXVI. Princeton. 
Flowers, E. S., 1986. Runes and Magic. Magical Formulatic Elements in the Older Runic 

Tradition. Darmstadt. 
Franz von, M.-L. 1984. Individuationsprocesser. I: Människan och hennes symboler. I samarbete 

med M.-L., Von Franz, Joseph L. Hendersson, Jolande Jacobi &Aniela Jaffé. Översättning: 
Karin stolpe. Forum. Helsingborg. 

Fredell, Å., 2003. Bildbroar – Figurativ bildkommunikation av ideologi och kosmologi under 
sydskandinavisk bronsålder och förromersk järnålder. GOTARC Serie B, Gothenburg 
Archaeological Thesis no. 25. Göteborg. 

Forsander, J.E. 1934. Undersökning av gravhög från sten- och bronsålder, Saltviks gård, 
Barsebäcks sn- Harjagers hd, Skåne. LUHM 27478:II. Lund. 

Gennep Van-, A., 1960. The rites of passage. Chicago. 
Giddens, A., 1987. Social Theory and Modern Sociology. Polity Press. Cambridge 
Glob, P.V., 1970. H∅jfolket. Bronzealderns mennesker bevaret i 3000 år. Det Berlingske 

Bogtrykkeri. Köpenhamn. 
Goldhahn, J. 1999. Sagaholm - Hällristning och gravritual. Studia Archaeologica Universitatis 

Umensis 11. Umeå.  
Goldhahn, J. 2005. Bredarör i Kivik: Nya analyser och dateringar av människoben. Fornvännen. 

Stockholm.  
Goldhahn, J. 2007. Dödens hand-en essä om brons- och hällsmed. I: Goldhahn, J. & ∅stigård, 

T., Rituelle spesialister i bronse- og jernalderen. GOTARC Serie C. Arkeologiska Skrifter 
No 65. Göteborg. 

Goldhahn, J. 2009a. I döda personers sällskap? Några tankar om Hvidegårdsgraven och 
arkeologins tantalogiska semantik. I: Back Danielsson, I-M., Gustin, I., Larsson, A., 
Myrberg, N. & Thedéen, S., (red.). Döda personers sällskap. Gravmaterialetns identiteter 
och kulturella uttryck. Stockholm studie in Archaeology 47. s. 85-111. Stockholm.   

Goldhahn, J. 2009b. Om krigens minnen och att minnas krig – Hvidegårdsgraven revisited # 2. 
Kalmar. 

Goldhahn, J. 2009c. Smeden som kosmolog och kosmograf – några tankar om bronsålderns 
hantverk och produktion. I: Lund, J. & Melheim, L. (red). Håndverk og produktion. Et 
møte mellom ulike perspektiver. Oslo Archaeological Serie 12. s. 163-196. Oslo. 



 86

Gunnarsson, F. 2007. Läderpungar i Sydskandinavien under den äldre bronsåldern. Opubl. Cd-
uppsats i Arkeologi, Umeå Universitet. Umeå. 

Hawkes, C.F., 1954. Archaeology theory and method: some suggestions 
from the Old World. American Anthropologist 56. s. 155–168. 

Hedeager, L., 1999. Sacred Topography. Depositions of Wealth in the Cultural Landscape. I: 
Gustafsson, A. & Karlsson, H., (red.). Glyfer och arkeologiska rum- en vänbok til Jarl 
Nordbladh. s. 229-252. Göteborg. 

Hedeager, L., 2003. Kognitiv topografi- aedelmetaldepoter I landskapet. I: Rolfsen, P. & 
Stylegar, F-A., (red.). Snartemofunnene i nytt lys. s. 1-14. Universitetets kulturhistoriske 
museer. Skrifter nr. 2. Oslo. 

Helms, M. W., 1998. Acces to origin: Affines, Ancestors, and Aristocrats. University of Texas 
Press. Austin.  

Herbst, E., 1848. Hvidegaards fundet. Annaler for nordisk Oldkyndighed 1848. Köpenhamn. 
Hertz, R., 1960. Death and the right hand. With an Introduction by E.E. Evans-Pritchard. Cohen 

& West.  
Hodder, I., 1982a. Symbols in action. Cambridge.  
Hodder, I., 1982b. The present Past: an introduction to Anthropology for Archaeologists. New 

York. 
Hodder, I., 1986. Reading the past. Cambridge University Press. Cambridge. 
Hodder, I., 1987. The contribution of the long term. I: Hodder, I., (red.) Archaeology As Long-

term History. Cambridge University Press. Cambridge. 
Huntington, R. Metcalf, P., 1991. Celebration of death. The anthropology of mortuary ritual. 

Cambridge university press. Cambridge. 
Hyenstrand, Å., 1966. Igelstakomplexet. Kring yngre bronsålder i Mälarområdet. Uppsala. 
Jennbert, K., 1993. Släkters hågkomst. Om bruket av bronsåldershögar. I: Larsson, L., (red). 

Bronsålderns gravhögar. Rapport från ett symposium i Lund 15.XI.16.XI 1991. s. 69-78. 
Lund. 

Jensen, J., 2002. Danmarks Oldtid. [Bd 2] Bronzealder 2000-500 f.Kr. Gyldendal. Köpenhamn.  
Johansson, T. 1993. Forntida teknik. Västerås. 
Jung, C. G., 1984. Människan och hennes symboler. I samarbete med M.-L., Von Franz, Joseph 

L. Hendersson, Jolande Jacobi och Aniela Jaffé. Översättning: Karin stolpe. Forum. 
Helsingborg. 

Kaliff, A. 2004. Offerritual och gravplatser – några kommentarer kring sambandet mellan 
arkeologisk terminologi och tolkning. I: Melheim, L., Hedeager, L., Oma, K. (red.). 
Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi. Isegran 31. 
januar – 2. februar 2002. S.18-32. Oslo Archaeological Series Nr. 2. Oslo. 

Kaliff, A. 2005. Den vediske Agni och skandinaviska eldritualer – ett möjligt samband? I: 
Goldhahn, J. (red). Mellan sten och Järn. Rapport från det 9:e nordiska 
bronsålderssymposiet. Göteborg. 

Kaliff, A. 2007. Fire, Water, Heaven and Earth. Ritual practice and cosmology in ancient 
Scandinavia: An Indo-European perspective. Lund. 

Kaul, F. 1998. Ships on Bronzes – A study in Bronze Age Religion and Iconography. 
Publications from the National Museum Studies in Archaeology & History Vol. 3. 
Köpenhamn. 

Kaul, F. 2004. Bronzealderens religion. Studier af den nordiske bronzealders ikonografi. Det 
Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Köpenhamn.  

Kristiansen, K., 2004. Kivikgraven, Wismarhornet, Simrisristningerne og den nordiske 
bronzealderns begyndelse. Milstreu, G. & Pr∅hl, H. (red.). Prehistoric pictures as 
archaeological sources. GOTARC serie C, Arkeologiska Skrifter 50. Göteborg. 



 87

Kristiansen, K., Larsson, T.B., 2005. The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions 
and Transformations. Cambridge University Press. Cambridge.  

Larsson, T. B., 1986. The Bronze Age Metalwork in Southern Sweden: Aspects on Social and 
Spatial Organization 1800-500 BC. Archeology and Environment 6. Umeå 

Larsson, T. B., 2002. De döda, de “andra” och djuren. I: Goldhahn, J., (red). Bilder av 
bronsålder. Ett seminarium om förhistorisk kommunikation. S. 91-111. Lund. 

Lomborg, E., 1956. En h∅jgruppe ved Ballermosen, Jaegerspris. Aarb∅ger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie, s. 144-203.  

Lomborg, E., 1966. Troldmands Tasken. Skalk 1966/5, s. 3-8.  
Lomborg, E., 1981. Et t∅jstykke fra Hvidegårdsfundet – en hilsen fra Christian Jürgensen 

Thomsen. I:R. Egevang, C. Ejlers, B. Friis, O. H∅jrup og E. Munksgaard (red.): Det 
skabende menneske. Kulturhistoriske skitser tilegnet P.V. Glob 20. feb. 1981, bd. 1. s. 64-
84. Köpenhamn. 

Malmer, M. P., 1981. A Chronological Study of North European Rock Art. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitetsakademien. Antikvariska serien 32. Stockholm. 

Montelius, O., 1916. Guldarbeten från bronsåldern, funna i Sverige. Fornvännen. Stockholm. 
Montelius, O., 1986. Dating in the Bronze Age with special reference to Scandinavia. Kungl. 

Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien 1986. Stockholm. 
Müller, S., 1884. Mindre Bidrag til den forhistorie Archaeologis Methode, II, Den 

archaeologiske Sammenligning som Grundlag for Slutning og Hypothese. Aab∅ger for 
nordisk Oldkyndighed og Historie 1884. s. 183-203. 

Nerman, B., 1936. En bronsåldersbyggd med storhögar i Östergötland. Fornvännen. Stockholm. 
Nord, J., 2009. Changin landscapes and persistent places. An exploration of the Bjäre 

Peninsula. Acta Archaeologica Lundensia, Series in Prima 4o, No. 29. Lund. 
Nordén, A., 1926. Östergötlands bronsålder. Med omkr. 500 textbilder och 141 pl. 

H. Carlsons bokh. Linköping. 
Nordquist, G., 2005. Grekisk bronsålder – eller europeisk? I: Goldhahn, J., (red.) Mellan sten 

och järn. Rapport från det 9:e nordiska bronsålderssymposiet. S. 125-133. GOTARC Serie 
C. Arkeologiska Skrifter 59. Göteborg.  

Oldeberg, A., 1974. Die ältere Metallzeit in Schweden. Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitetsakademien 1974-1976. Stockholm 

Olsen, B., 2003. Från ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Oslo. 
Parker Pearson, M., 1999. The archaeology of death and burial. A&M University Press. Texas. 
Price, N. S. 2002. The Viking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia. AUN 31. 

Uppsala. 
Randsborg. K., 1993. Kivik. Archaeology & Iconography. Acta Archaeologica 64 (I). 

Munksgaard. Köpenhamn.  
Roymans, N., 1996. The South Netherlands Project. Changing perspectives on landscape and 

culture. Archaeological Dialogues 1996-2. s. 239-245. Cambridge Univeristy Press. 
Cambridge. 

Runcis, J., 1996. Gravar vid Fridhem – ett gravfält från yngre bronsålder-äldre järnålder. 
Södermanland, Härads socken, RAÄ 19:1. Riksantikvarieämbetet UV Rapport 1996:14. 
Stockholm. 

Röstberg. M., 2009. Läkekonst och Botande Föremål - Medicin, Kosmologi och Transformation 
i Järnålderns Skandinavien. Opubl. Masteruppsats i arkeologi. Uppsala Universitet. 
Uppsala. 

Sahlström, K.E., 1939. Valle härads fornminnen. Skövdeortens hembygds- och 
fornminnesförening. Skövde. 



 88

Sjögren, L., 2005. Minoiskt i norr? Om kulturella influenser från Kreta till Skandinavien. I: 
Goldhahn, J. (red) Mellan sten och järn. Rapport från det 9:e bronsålderssymposiet. S. 
151-166. GOTARC Serie C. Arkeologiska Skrifter 59. Göteborg.  

Stausberg, M., 2002. Ritteorier och religionsteorier. I: Strausberg, M., Sundqvist, O. & 
Svalastog, A-L. (red.) Riter och Ritteorier. Religionshistoriska diskussioner och teoretiska 
ansatser. Religionshistoriska rapporter från Uppsala. Nr 18. Teologiska Institutionen, 
Uppsala Universitet. Uppsala.  

Strömberg, M., 1975. Bronsålder på Österlen. Kulturnämnden i Ystad. Lund. 
Sundqvist, O., 1998. Kultledare och kultfunktionärer i det forntida Skandinavien. I: Westerlund. 

D., (red). Svensk religionshistorisk årsskrift (7). S. 76-104. Stockholm.  
Sundqvist, O., 2007. Kultledare i fornskandinavisk religion. Opia 41. Uppsala. 
Söderström, U., 2008. Rum för döden – om husurnor och skeppssättningar på Gotland. I: 

Goldhahn, J., Gropar och Monument – en vänbok till Dag Widholm. S. 185-204. Kalmar 
Studies in Archaeology IV. Kalmar. 

S∅nderby, C., 1977. Rapporter fra undersøgelse af 6 bronzealderhøje ved Hårup i Linå  sogn, 
Silkeborg Museum 1977. SKM 28/1977.  

Thedéen. S., 2004. Gränser i livet – gränser i landskapet. Genrationsrelationer och rituella 
praktiker i södermanländska bronsålderslandskap. Stockholm Studies in Archaeology 33. 
Stockholm. 

Thomsen, T., 1915. Bronzealdersfund fra Thorup. Arb∅ger for Nordisk Oldkyndighed og 
Historie. S. 123-131. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Köpenhamn. 

Thrane, H., 1990. The Mycenan fascination: a Northerner’s view. Bader, T. (red.) Orientalisch-
Ägäische Einflüsse in der Europäische Bronzezeit. Römisch Germanisches 
Zentralmuseum, Monographien 15. Bonn. 

Trigger, B.G., 1989. A history of archaeological thought. Cambridge University press. 
Cambridge 

Turner, V., 1995 [1969]. The Ritual Process. Structure an Anti-Structure. With Foreword by 
Roger D. Abrahams. The Lewis Henry Morgan Lectures. Hawthorne. 

Nielsen, S. Vestergaard., 1944. Nye Mosefund fra Vesthimmerland. Fra Himmerland og Kjaer 
Herred XXXIII, 1943-1944. Historisk samfund for Aalborg amt. Ålborg. 

Verlaeckt, K-, 1993. The Kivik petroglyphs. A reassessment of different opinions. Germania 71. 
Mainz. 

Victor. H., 2002. Med graven som granne. AUN 30. Uppsala. 
Widholm, D., 1998. Rösen, ristningar, riter. Acta Archaeologica Lundensia, Series in Prima 4 

23. Lund. 
Widholm, D., 2001. The meaning of art in Bronze Age burial rituals. I: Gediga, G., Mierzwinski, 

A. & Piotrowski, W. (red). Die Kunst der Bronzezeit und der Frühen Eisenzeit in 
Mitteleuropa. Polnishe Akademie der Wissenschaften, Arbeiten der Archäologischen 
Kommision 14. Biskupin. 

∅stigård, T., 2007. Tranformat∅ren - Ildens mester i jernalderen. I: Goldhahn, J. & ∅stigård, T., 
Rituelle spesialister i bronse- og jernalderen. GOTARC Serie C. Arkeologiska Skrifter No 
65. Göteborg. 


