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ABSTRACT
Att vara eller icke vara? En diskussion om kulthusens existens på Gotland. 

(To be or  not  to  be? A  discussion  about  the  existence of  cult  houses on  

Gotland.).

The purpose of this thesis is to find evidence if cult houses existed on Gotland 

during the Bronze Age. The cult house is a common term in modern Bronze 

Age archaeology and the general definitions of cult house are discussed and 

why cult houses seem to be absent on Gotland. In this thesis the cult house are  

discussed  as  a  phenomenon,  and  the  possibilities  to  find  Bronze  Age  cult 

houses on Gotland are evaluated by making comparisons between  Gotland 

houses with  already defined cult  houses from the Swedish  mainland.  Some 

known cult houses are presented in more detail as case studies, together with 

house remains on Gotland which could have potential  to be defined as cult 

houses.
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1. INLEDNING

Redan under tidigt 1900-tal upptäckte man stengrunder från bronsålder. Dessa 

antogs  ha  varit  dåtidens  människors  boningshus.  Det  var  inte  förrän  långt 

senare  man  började  inse  att  bronsåldersmänniskorna  bodde  i  träbyggda 

långhus.  Helt  plötsligt  behövdes  en  ny  tolkning  för  de  stengrundshus  som 

fortfarande  stod  daterade  till  bronsålder.  Kanske  var  det  så  att  dessa 

stengrunder var hus med ett helt annat syfte än för boende.

Det  var  Arne (1925),  som efter  att  ha daterat  två  utgrävda stengrundshus i  

Vessinge, Halland, till yngre bronsålder försiktigt tolkade anläggningen som ett 

kulthus. Detta på grund av att han vid utgrävningen varken hittat härd, stolphål 

eller ingång (Arne 1925:124). Bengt Schönbäck (1952) ansåg att kulthusen inte 

skulle  vara  lämningar  efter  bronsåldershus.  Schönbäck  menade  att  de  så 

kallade kulthusen saknade spår  efter  tak,  ingång eller  eldstad,  det  vill  säga 

kriterier som bör finnas för att kunna kalla det för hus. Det stora genomslaget för 

kulthusforskningen kom dock inte helt ologiskt i  samma veva som den post-

processuella arkeologins utvecklades. Den fenomenologiska och kontextuella 

forskningen  passade  kulthusforskningen  som  handen  i  handsken,  då 

arkeologerna fick friare händer och kunde sväva ut mer i sina tolkningar.

Man  brukar  säga  att  den  äldsta  formen  av  monumentala  gravformer  i 

nordvästra Skandinavien är de tidigneolitiska långhögarna. Redan då hade en 

idé om huset, dess betydelse och dess symbolik manifesterat sig i människans 

idévärld. Familjen hade länge varit det centrala, och huset hade helt naturligt 

blivit en symbol för den neolitiska människans trygghet (Hodder 1990, Bradley 

1998). Ända sedan dess har vi sett flera exempel på användningen av hus och 

husets  idé  vid  rituella  sammanhang.  Under  senneolitikums  signifikativa 

hällkistegravar har det i flera fall påträffats rester av hus. Detta är ett fenomen 

som sedan återkommer under järnålder-vendeltid (Rudebeck 2006). Kyrkorna 

som framträdde i och med kristendomens införande lever än idag kvar som våra 

moderna kulthus. Men med husurnor, kulthus och en i allmänhet stark rituell  

karaktär  är  det  kanske  bronsålderssamhället  som  har  den  mest  speciella 
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relationen till  huset,  familjen och sina anfäder.  Stor  konsensus råder om att 

bronsåldersmänniskan ägnade sig åt så kallad förfäderskult (Kaliff 1997, Kaul 

1998, Goldhahn 1999, Larsson 2002, Victor 2002, m.fl.).

Kulthus som fenomen har vid flera tillfällen varit föremål för undersökning och 

diskussion, och är idag ett begrepp man ofta stöter på inom modern arkeologi. 

Flera förslag till definitioner har gjorts. Helena Victor (2006) skriver att ”Kulthus 

är  en  husliknande  konstruktion,  inte  för  vanligt  boende  eller  annan  profan  

funktion,  utan  för  ett  sammanhang  som  vi  uppfattar  som  sakralt” (Victor 

2006:114).  Hennes  definition  har  dock  ifrågasatts  och  diskuterats  av  bland 

andra Fredrik Svanberg i publikationen Kulthus och dödshus (2006).

På Gotland  har  kulthusen  lyst  med  sin  frånvaro.  Enligt  Victor  är  endast  ett 

kulthus  säkerställt  på  hela  ön,  ett  kulthus  i  Nygårdsrum  i  Vallstena.  Vid 

utgrävningen  av  ett  röse  med  hällkista  påträffades  där  gravar,  som  var 

omringade av 15 stolphål  i  oval  form. Kulthusets karaktär är avvikande från 

andra kulthus av mindre stolphålstyp, då dateringar föreslår att kulthuset tillhör 

övergångsperioden  mellan  senneolitikum  och  äldre  bronsålder  (Victor 

2002:142, sid 24 i denna uppsats).

Man kan fråga sig varför ett så fornlämningsrikt område som Gotland i stort sett  

saknar  kulthus.  Det  finns  rikligt  med  bronsålderslämningar  på  ön,  och  flera 

platser som till karaktären liknar platser med kulthus på det svenska fastlandet.

1.1 Innehåll
Denna uppsats handlar om de husgrundslämningar som har kategoriserats som 

kulthus och anses tillhöra bronsåldern (Svanberg 2006, Victor 2002). Det finns 

idag flera benämningar för olika typer av kulthus. I uppsatsen redogörs för vilka 

typer  av  kulthus  som  har  definierats  och  vad  som  är  karaktäristiskt  för 

respektive typ. Husets betydelse och symbolik, samt till viss del bronsålderns 

rituella  föreställningsvärld  diskuteras  främst  ur  ett  gotländskt  perspektiv. 

Kulthusforskningen är en modern forskningsfråga och är i högsta grad aktuell. 

Den teoretiska debatten kring ämnet redogörs och diskuteras. Ett antal kulthus 
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från fastlandet samt ett antal husgrundslämningar från Gotland presenteras mer 

i detalj som fallstudier. De husgrunder som klassificerats som kulthus studeras 

och jämförs med platser på Gotland där det eventuellt kan ha funnits kulthus 

eller andra konstruktioner med liknande funktion. Fallstudierna förankras i den 

aktuella  teoretiska  diskussionen,  och  resulterar  i  en  jämförande  analys  och 

diskussion  huruvida  kulthus  varit  en  del  av  Gotlands  rituella 

bronsålderslandskap.

Montelius periodindelning av bronsåldern kommer att användas och ser ut som 

följande:

Äldre bronsålder

Period I 1800-1500 f. Kr.

Period II 1500-1300 f. Kr.

Period III 1300-1100 f. Kr.

Yngre bronsålder

Period IV 1100-900 f. Kr.

Period V 900-700 f. Kr.

Period VI 700-500 f. Kr.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera om kulthus existerat 

på Gotland under bronsåldern. För att göra det behövs en större klarhet i vad 

ett  kulthus  egentligen  är.  Jag  diskuterar  därför  hur  de  är  konstruerade, 

placerade och vad de symboliserar. Målet är att hitta någon form av gemensam 

nämnare i konstruktion, placering eller underliggande tanke mellan kulthus på 

fastlandet och husgrundslämningar på Gotland. För att kunna göra detta måste 

det  definieras  vad  man  egentligen  menar  med  ett  kulthus.  Detta  leder  till 

följande frågeställningar:

 Vad är egentligen ett kulthus, och vad ligger till grund för att definiera en 

förhistorisk byggnadslämning som ett kulthus?
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 Varför har kulthus från bronsålder ansetts som i stort sett frånvarande på 

Gotland?

 Finns det några likheter eller generella drag gällande hus som tolkats 

som kulthus från bronsåldern på fastlandet som kan appliceras gällande 

förhistoriska hus på Gotland?

1.3 Material och metod
Denna  uppsats grundar  sig  på  litteraturstudier  och  ett  antal  fallstudier  med 

material från rapporter och FMIS (det digitala fornminnesregistret). Metoden är 

jämförande  och  diskursiv.  Diskussionen  om  kulthus  är  en  modern 

forskningsfråga.  Därmed  finns  det  relativt  nyutgivna  verk  om  ämnet  som 

fortfarande är aktuella (Victor 2002, Anglert, Artursson & Svanberg 2006 bland 

andra).  Hur  denna  diskussion  och  de  teoretiska  utgångspunkterna  lyder 

presenteras  och  diskuteras  i  uppsatsen.  Annan  litteratur  som  används  är 

rapporter från utgrävningar av berörda kulthus.

Analysen och diskussionen utförs med litterära verk samt utgrävningsrapporter 

som källmaterial,  och  förankras  i  den  teoretiska  diskussionen.  Fallstudierna 

ligger till grund för en jämförande diskussion.

1.4 Källkritik

Kulthus  är  ett  begrepp  som  ofta  använts  slentrianmässigt  inom  svensk 

arkeologi. Huslämningar som inte passar in i vår idealbild av hur en husgrund 

skall se ut har ibland tolkats som ett kulthus i brist på annan förklaring. Även 

husgrundslämningar som inte grävts ut men som ligger i omedelbar närhet till 

bronsåldershögar har ibland diffust klassificerats som kulthus. Samtidigt har det 

på senare år gjorts mycket forskning i ämnet, och flera försök till definitioner har 

gjorts.  Detta har skapat en problematik vilket innebär att  beroende på vems 

definition man följer, kan man i många fall hitta en definition som passar för att  

kunna kategorisera just den byggnadslämning man funnit som ett "kulthus". 
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Att benämna en byggnadslämning som ett kulthus är ofta förtjänstfullt  för en 

arkeolog, eftersom ett kulthus per automatik i nästan alla fall gör lämningen mer 

intressant än om det vore en vanlig husgrund. Man får således bemöta det som 

står  skrivet  med  ett  kritiskt  öga.  Att  kulthusdiskussionen  är  en  pågående 

forskningsfråga underlättar i och med att mycket av det skrivna materialet är 

förhållandevis  färskt.  En  viss  problematik  uppstår  dock  ändå,  eftersom 

majoriteten av grävrapporterna som de moderna teoretiska verken utgår från är 

betydligt äldre. Det är ytterst  få kulthus som grävts ut och rapporterats om i 

modern tid. Tydligt  är att det fortfarande finns oklarheter och åsiktsskillnader 

gällande kulthus, och att ytterligare klarhet i ämnet vore ett stort framsteg för  

hela bronsåldersforskningen.

En annan problematik  inom kulthusdiskussionen är  att  flera  av  de moderna 

verken om dessa baseras på författarnas egna utgrävningar. Detta innebär att 

kulthus diskuteras som fenomen utifrån en enskild eller  ett  fåtal  fyndplatser. 

Diskussionen och definitionen riskerar då att bli snäv och kanske inte ta lika stor 

hänsyn till möjliga kulthus inom andra regioner.

1.5. Avgränsning

I uppsatsen fokuserar jag på kulthusen men bronsålderns rituella praktik och 

föreställningsvärld kommer inte att belysas i någon större utsträckning. Det har 

jag  gjort  på  grund  av  att  det  skulle  kräva  ett  arbete  med  mycket  större 

omfattning, samt att det inte är nödvändigt för uppsatsens syfte. Det är troligt att  

förståelsen  för  bronsålderns  religiösa  uppfattning  är  relevant  för  att  förstå 

kulthusen, och det är  säkerligen något  som kan vara värt  att  studera mer i  

detalj. Det faller dock utanför ramen för denna uppsats. Detaljerade kart- och 

landskapsstudier har också fallit utanför ramen för denna uppsats. Det skulle 

dock mycket väl kunna ge goda resultat för den här typen av forskning. Det vore 

intressant  att  jämföra  bronsålderns  rituella  centralplatser  utifrån  ett 

landskapsperspektiv. Jag tror att komparativa kartstudier kan berätta en del om 

bronsålderns kulturspridning och byggnadstraditioner, och utgöra god grund för 

vidare tolkningar i kulthusforskningen.
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2. TIDIGARE FORSKNING

2.1 Vad är ett kulthus?
För att kunna förstå begreppet kulthus och dess betydelse, måste man fråga sig 

vad ett kulthus egentligen är? Begreppet kulthus i sig är tämligen vagt, och har  

ofta  använts  slentrianmässigt  inom arkeologin.  För  att  kunna  få  en  djupare 

förståelse för vad ett kulthus är, krävs det att man definierar vad man talar om.  

Några försök till definitioner har gjorts av bland andra Helena Victor (2002) och 

Fredrik Svanberg (2006).

Det  finns flera olika benämningar av kulthus, till  exempel dödshus, gravhus, 

dekarnationshus, husgrav, tempel, harg, hov med mera. Begreppen dödshus 

eller gravhus verkar oftast hänvisa till  byggnader där någon begravts (Victor  

2002:64) Spår av byggnader vilka tolkats som dödshus, gravhus eller på annat  

sätt  varit  kopplade till  gravritualen har  påträffats  på gravfält  från såväl  sten, 

brons-  och  järnålder  i  Skandinavien  (Kaliff  1997:55).  Det  är  knappast 

förvånande att det förekommer åsiktsskillnader angående begreppet kulthus, då 

det närmast verkar ha blivit en samlingsterm för en mängd olika typer av hus 

som har haft olika typer av funktion och syfte. En av anledningarna till detta är 

att husgrundslämningar som tolkats som kulthus sällan är homogena vare sig i 

sitt fyndmaterial eller sin konstruktion. Det är i teorin inte ologiskt att ett tempel,  

en byggnad vars huvudsyfte är rituell praktik, kan te sig annorlunda jämfört med 

till exempel ett dödshus som rests i huvudsyfte att husera den döde. Både vad 

gäller utformning och placering. Under bronsåldern är det dock lätt att tänka sig 

att kulthusens verksamhet utgjorts av båda delarna, framförallt om man har den 

då rådande förfäderskulten i åtanke.

Det  finns  två  generella  typer  av  kulthus  från  bronsåldern,  kulthus  av 

stengrundstyp  och  kulthus  med  stolphålskonstruktioner  (Victor  2002:66ff). 

Huset med stengrund är ett mer monumentalt hus medan det mindre stolpburna 

huset är mindre kraftigt. Det mindre stolpburna huset uppvisar oftare spår av 
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kultisk aktivitet (Karlenby 2011:205). Vid senare skeden har man kunnat dela in 

dessa huvudtyper i flera undertyper.

Det finns ett antal generella kriterier som brukar vara typiska för kulthus:

 Kulthus  ligger  ofta  i  halvmonumentalt  läge,  det  vill  säga  inte  på 

högsta höjden och inte i lägsta dalen.

 De ligger vid större kommunikationsleder, främst hav eller vattendrag.

 Vanligtvis kan man inte hitta några spår efter ingångar eller tak.

 De har ofta rätvinkliga innergavlar, men yttergavlarna kan vara något 

rundade

 De är fyndfattiga och har ofta ett väldigt tunt eller icke-existerande 

kulturlager.

 Kulthus ligger i  bronsålderns centralområden, i  närheten av gravar, 

skärvstenshögar eller skålgropslokaler.

 Skärvsten kan ofta påträffas i byggnadsmaterialet.

 De ligger ofta på moränhöjder.

(Victor 2002)

Kulthusen är ofta svåra att datera, till stor del beroende på att endast ett fåtal av 

dem är fullständigt utgrävda. Att datera dem genom deras kontext är endast 

möjligt  till  viss  del.  De  14C-dateringar  som gjorts  från  olika  kulthus indikerar 

aktivitet ungefär mellan period II - V (Richardsson 2011, Victor 2006, Svanberg 

2006).
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Kulthusen  av  stengrundstyp  är  oftast  byggda  till  avbild  av  de  profana 

bostadshusen,  men de saknar  oftast  väggar,  tak och ingång.  Något  som är 

typiskt för kulthusen är avsaknaden av vanliga bostadsfynd. Det förekommer 

sällan  härdar,  och  fynden  består  i  de  flesta  fall  av  ben  och  keramik,  vilket 

generellt är typiska gravfynd. Kulturlagret är ofta väldigt tunt eller saknas helt 

(Victor 2002:63).

De  mindre  träbyggda  kulthusen  är  mer  sällsynta,  troligen  beroende  på  att  

stolphål är mycket svårare att upptäcka än stengrunder. När de påträffats är det  

i samband med utgrävningar av gravfält eller bronsålderskultplatser. Vanligtvis 

har de varit  nedbrända (Victor 2002:146). Om man brände ner de träbyggda 

kulthusen vid gravläggningen finns inte många spår kvar, medan de stenbyggda 

kulthusens  permanenta  karaktär  gör  att  de  än  idag  ligger  kvar  och  går  att  

urskilja vid inventeringar.

2.2 Den teoretiska debatten
Helena  Victor  och  Flemming  Kaul  företräder  en  syn  på  kulthus  som 

kultanläggningar.  Detta  innebär  att  dessa  monument  hade  en  allmän 

gravsymbolik, men att de också varit konstruktioner som kompletterat gravar i 

form av ritualer och varit ett slags heligt rum för kommunikation med förfäder 

eller gudar (Victor 2002, Kaul 2006). Victor föreslog i sin artikel  Bronsålderns 

kulthus – ett dateringsproblem i en komplex miljö (2006) en definition, ”Kulthus 

är  en  husliknande  konstruktion,  inte  för  vanligt  boende  eller  annan  profan  

funktion,  utan  för  ett  sammanhang  som  vi  uppfattar  som  sakralt”  (Victor 

2006:114). Kaul poängterar också sin åsikt att kulthusen varit verkliga hus med 

väggar och tak, och talar om kultbyggnader.  Han menar att  de kan ha varit  

platser  för  övergångsritualer  och  initiationsriter  (Kaul  1998;41ff,  2006:99ff). 

Svanberg går i sin artikel med den smått ironiska titeln i de mystiska kulthusens  

mörka inre (2006) helt emot Kaul och Victor. Han menar att kulthusen inte var 

verkliga  hus  med  väggar  och  tak,  utan  snarare  något  helt  symboliskt.  Han 

tycker  också att  äldre tolkningar  av kulthus är överdrivet  mystifierande.  Han 

kritiserar  bland  andra  Kaul  och  Victor,  och  påstår  att  deras  tolkningar 
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förmodligen baserar sig på författarnas egna viljor att utforska något religiöst 

och mystiskt.

Kaul talar om kulthusen som kultbyggnader, och gör tolkningen att de kan ha 

varit  till  för  övergångsritualer  (Kaul  2006:109).  Teorin  om  övergångsritualer 

ligger också till  grund för Axelssons (2011) studie av kulthus. Övergångsriter 

utförs vid avgörande moment i livet, till exempel födelse, pubertet, äktenskap, 

barnafödande och död.  Van Gennep delar  in dessa ritualer  i  tre faser.  Den 

första fasen i övergångsriten är en inledande, exkluderande fas som innebär 

kaos och separation. Den andra fasen, liminalfasen, innebär avståndstagande 

vilket  vid  dödsfall  innebär  till  exempel  en  död  individs  transformation  till  ett 

annat tillstånd. Den tredje och avslutande fasen innebär ett återskapande av 

ordning där den döde installeras i  en ny tillvaro och en återhämtning för de 

levande (van Gennep 1960).

Victor argumenterar i Kaliffs (1997) banor, att gravar kan ha fungerat som grav i  

egen bemärkelse, men också som kultplats där offer till de döda utfördes, eller 

som en  form av  ägandemarkering.  Gravfältet  har  troligtvis  utgjort  ett  viktigt 

centrum för  bygden,  där  förfäderna  bodde,  och  haft  en  funktion  som både 

gravplats och kultplats (Victor 2002:43ff, Kaliff 1997:72).

Victor  (2006) vill  ogärna se kulthus som gravkonstruktioner.  Svanberg anser 

tvärtom att de bör ses som gravmonument på grund av att man hittar gravar i  

kulthus under i princip alla moderna utgrävningar (Svanberg 2006). Svanberg 

väljer därför att i sin artikel kalla kulthus för ”husgravar”, då det bättre passar in i 

hans uppfattning av dem. Han definierar sådana ”Husgravarna var symboliska  

hus, platser för dödsritualer och gravkult, men inte ”tempel”, ”kultbyggnader” i  

detta  ords  gängse betydelse,  eller  överhuvudtaget  platser  för  någon allmän  

kollektiv bronsålderskult.” (Svanberg 2006:124). Han argumenterar vidare att i 

ett  större  europeiskt  perspektiv  är  symboliska  huskonstruktioner  i  forntida 

dödsritualer ett fenomen med många exempel. Han drar även paralleller till long 

beads, en gravform som är känd från nordvästra Europa, där ett symboliskt hus 

rests över en familjeelit.
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Helena Victor (2002) har i sin sammanställning över utgrävda kulthus endast  

funnit  ett  stengrundshus,  Sandagergård  i  Danmark,  där  man  funnit  tre 

begravningar. På grund av detta väljer Victor att inte tolka konstruktionerna som 

gravmonument. Svanberg (2006) anser dock att kulthusen i de flesta fall har en 

anknytning till enskilda begravningar. 

Svanberg tror att kulthusen var öppna konstruktioner i form av stenvallar utan 

tydliga  ingångar,  ibland  med  vägg  eller  palissadkonstruktioner  av  trä  i 

anslutning  till  de  inre  kantkedjorna.  Konstruktionen  var  alltså  inte  ett  hus  i 

egentlig mening, utan öppna anläggningar. Han anser ändå att det finns fog för 

begreppet hus på grund av hussymboliken (Svanberg 2006).

Svanbergs artikel är främst baserad på utgrävningar i Gualöv, där man tolkat tre 

husgrunder  som  kulthus.  Enligt  Svanberg  saknar  grävningen  motstycke  i 

kvalitet inom modern arkeologi vad gäller bevaringsförhållande, utgrävningens 

omfattning,  resurser  samt  utgrävningsmetoder.  Endast  husgrunderna  i 

Sandagergård och Gualöv har grävts ut i sin helhet (När artikeln skrevs reds 

anm.) (Svanberg 2006:125).

Victor menar att  kulthusen tillhör äldre bronsålder och börjar uppföras under 

period II i Mälardalen. Det finns enligt Svanberg inga belägg för att de skulle 

vara äldre än så. Istället anser Svanberg att dateringar som givit  period II  – 

period  III  antingen  är  osäkra  eller  pekar  tydligt  på  period  III.  Det  finns  fler 

entydiga  dateringar  från  kulthus  tillhörande  yngre  bronsålder.  Detta  tycker 

Svanberg  är  bättre  att  knyta  an  till.  Han  anser  också  att  konstruktionernas 

kontext är den yngre bronsålderns gravmiljöer. Victor menar att det kan finnas 

skillnader  i  konstruktion  och  anläggningstid  mellan  Mälardalen  och 

Sydskandinavien.  Svanberg  hävdar  dock  att  det  finns  exempel  på  att 

stenbyggda husgravar  finns daterade till  period III  även i  söder,  till  exempel 

Valhall i Skåne, och att det inte finns något som egentligen tyder på en skillnad i 

anläggningstid.  Användningen  av  huskonstruktioner  i  gravsammanhang 

förekommer i stora delar av Europa innan mitten av bronsåldern, och är således 

inget unikt Mälardalsfenomen innan denna tidsperiod (Svanberg 2006:127).
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Stenbyggda husgravar har ofta feltolkats som boningshus. Först när man på 

andra halvan av 1900-talet insåg att bronsåldersmänniskorna bodde i träbyggda 

långhus behövdes en annan tolkning. Tillgängliga fakta tyder enligt Svanberg 

(2006) på att kulthusen var öppna anläggningar som oftast hade låga väggar. 

Enligt Svanberg finns det inga arkeologiska belägg för att kulthusen skulle ha 

haft tak. Det enda exemplet är ett stolphål från en husgrund i Tofta högar som 

inte ligger i  husets mittaxel,  vilket gör det svårt  att tolka som ett takbärande 

stolphål. Göran Burenhults fria rekonstruktion av huset i Tofta ligger till grund för 

många forskares förmodande att kulthus haft väggar och tak av olika material, 

vilket  Svanberg  hävdar  är  felaktigt.  Han  anser  det  även  osannolikt  att 

husgravarnas vallar skulle ha fungerat som syllar.

Richardsson (2011) argumenterar att kulthus i vissa fall kanske inte bör kallas 

hus, utan att de i vissa fall endast varit en avgränsad yta för rituella aktiviteter.  

Denna spekulation görs utifrån att kulthus ofta varit öppna konstruktioner som 

inte haft spår efter ingångar eller tak. Det kan alltså tänkas att anledningen till 

att kulthusen inte haft ingångar eller tak är för att de helt enkelt inte varit hus. 

Det  finns  exempel  på  hägnader  som  påträffats  runt  bronsåldersgravar  i 

Mälardalsområdet  som  inte  tolkats  som  kulthus.  Ur  detta  perspektiv 

argumenterar  Richardsson i  enlighet  med Wehlin et  al  (2010),  som studerat 

skeppssättningar  på  Gotland,  att  de  större  skeppssättningarna  på  ön  kan 

tänkas representera Gotlands variant av kulthus, trots att de inte symboliserar 

hus.

2.3  Stengrunder  och  stolphålskonstruktioner  -  Kulthusens  

konstruktioner
Leif Karlenby (2011) beskriver en speciell typ av husgrunder från bronsålderstid 

som han menar identifierats mer och mer de senaste tjugo åren. Han beskriver 

dessa främst utifrån en utgrävning i Nibble där han själv medverkat. Framförallt 

är det kulthusens utseende, konstruktion och funktion som framträder som en 

särskilt komplex företeelse.
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Wigg (1990) noterar i  sin uppsats att  det finns ett  par byggnadsvarianter av 

stengrundshusen väggar: skalmursteknik och stenramsteknik. I skalmursteknik 

består väggarna av en yttre och en inre kantkedja av större stenar, med en 

fyllning som oftast består av småsten, grus och sand. Moderna utgrävningar 

visar också att det förekommer jord och skärvsten i fyllningen. Kantkedjan kan i 

vissa fall finnas endast på inre respektive yttre sidan av väggen, med fyllningen 

som resterande vägguppbyggnad. Det är dock ovanligt att husgrunderna bara 

har en yttre kantkedja men saknar en inre. I stenramsteknik består väggarna av 

ett homogent material av större eller mindre stenar (Wigg 1990, Victor 2002).  

Victor (2002) menar att de stenbyggda kulthusen saknar tydliga ingångspartier 

förutom i enstaka fall.

Det  finns  ett  stort  antal  stengrundshus  på  Gotland  och  dateringen  brukar 

generellt  ligga  mellan  200  –  600  e.  Kr.  och  de  har  främst  tolkats  som 

bostadshus. Denna datering gjordes okritiskt av Dan Carlsson (1979), men har 

kritiserats av bland andra Erik Nylén (1981). Nylén påstår att användandet av 

husgrundernas generella datering är olämplig, och att det i flera fall finns bevis 

som  pekar  på  annan  datering.  Som  exempel  nämner  han  Fjäle  i  Ala  där  

arkeologiska undersökningar visar närliggande bebyggelsespår från vikingatid. 

Det enda undantaget Carlsson nämner är en husgrund från Ödehoburga på 

Fårö,  med en eventuell  datering  i  sen bronsålder  eller  äldre  järnålder,  men 

Nylén (1981) tar också upp stengrunden som undersöktes av A. Biörnstad och 

P. Lundström på Styrmansberget i Fröjel. Inuti husgrunden hittades sekundärt 

anlagda gravar  med daterbara artefakter  som indikerade en datering till  det 

första århundradet efter Kristi födelse, eller möjligen ännu äldre. Nylén nämner 

också att det vid flertalet av de Gotländska stengrunderna hittats fynd från äldre 

romersk järnålder, något som han anser att Carlsson medvetet väljer att inte ta 

upp i sin avhandling (Nylén 1981:50ff).

Bland de ca 1820 hittills upptäckta stengrundshusen på Gotland har endast ett 

70-tal  blivit  utgrävda,  och de har  fått  dateringar  mellan  romersk  järnålder  – 

vendeltid. Därför får alla sådana husgrunder idag en generell datering till den 

perioden. Cassel (1998) använder denna datering som grund i sin avhandling.
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Att  okritiskt  använda  denna  stengrundsdatering  och  husets  funktion  som 

bostadshus kan vara riskabelt. Den kan leda till att platser missförstås eller ge 

en  missvisande  bild  av  vår  forntid.  Med  exempel  som stengrundshuset  vid 

Ödehoburga på Fårö, som dateras till yngre bronsålder – äldsta järnålder (se 

kapitel 3.2.3 denna rapport) verkar undantag finnas. Ett undantag indikerar ofta 

flera.

Richardsson  (2011)  sammanfattar  vissa  kriterier  för  de  stengrundshus  från 

järnålder som är vanliga på Gotland;

 Stengrundshus ligger oftast i små grupper på 2-3 hus. De återfinns 

som ensamgårdar eller små byar.

 De har en nära koppling till stensträngar och fägator.

 Deras väggar är byggda med skalmursteknik och väggarna har oftast 

rundade yttergavlar.

 De har haft tak.

 Har  vanligtvis  en  eller  två  ingångar  som  är  lokaliserade  på 

kortsidorna.

 Har  oftast  byggts  på  moränlera,  och  återfinns  idag  oftast  på 

ängsmark.

 Ligger oftast mellan 100 – 1000 meter från gravlokaler.

 Malstenar påträffas ofta i närheten av stengrundshus.

(Richardsson 2011)
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Richardsson (2011) tar också upp tre möjliga kriterier för kulthus på Gotland, 

men poängterar samtidigt att dessa endast är hypoteser utifrån hans uppsats.  

Dessa kriterier är:

 Kulthus på Gotland har en koppling till skeppssättningar.

 De har medvetet utförda konstruktionsdetaljer som skiljer dem från den 

generella bilden av hur stengrundshus ser ut.

 De ligger isolerade från agrara lämningar.

(Richardsson 2011)

Att  det  finns  skillnader  i  kulthusens  kontext  kan  bero  på  olikheter  i 

utgrävningsteknik,  dokumentation  och  frågeställningar  i  samband  med 

utgrävningar.  Vad gäller  fyndmaterial  är  det  ingen större kontextuell  skillnad 

mellan kulthus av stengrundstyp och stolpburna kulthus. Det verkar som att den 

mesta aktiviteten skett utanför kulthusen av stengrundstyp, medan de hos de 

mindre  stolpburna  kulthusen  skett  begravningar  både  inuti  och  utanför. 

Generellt för båda typerna av kulthus är att de alltid ligger i områden som är rika 

vad  gäller  andra  typer  av  bronsålderslämningar,  samt  att  de  legat  nära 

vattenleder (Victor 2002:151f).

Trots den konstruktionsmässiga skillnaden mellan kulthus av stengrundstyp och 

de  stolpburna  kulthusen,  har  de  en  kontextuell  och  funktionsmässig  likhet. 

Victor  (2002) hävdar att  den konstruktionsmässiga skillnaden är kronologisk, 

och att man genom detta kan se hur kulthusen förändras under bronsålderns 

förlopp.

2.4 Husets betydelse
Husets idé kan jämställas med begreppet hem, och omfattar hushållet,  mat, 

trygghet, social tillhörighet, värme och vila. Hodder använder begreppet domus 

med liknande betydelse  (Victor  2002:31ff).  Husets  idé  omfattar  också enligt 
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Victor  familjen,  familjereproduktionen,  släktkontinuitet  och  släktskapsband. 

Carlsson (2001) skriver att långhuset under senneolitikum och bronsåldern kan 

ses som en symbol för släkten. Huset kan ha både materiella och immateriella 

egenskaper. Man kan enkelt påstå att ett hus är substantiellt, då det är i dessa 

vi bor, och då de ska skydda oss från till exempel regn och kyla. Men vi kan 

också se huset  som existentiellt,  som en symbol  som rör  en underliggande 

värdering och en uppfattning om ett hus, till exempel värme, skydd och social 

gemenskap (Victor 2002:32ff).  Begreppet hus bör alltså uppfattas som något 

mångfacetterat,  som kan  ha  olika  betydelser  för  olika  individer  eller  i  olika 

sammanhang.

Hus från bronsålder används påfallande ofta i rituella kontexter. Användandet 

av hus i rituella sammanhang är inte heller endast ett skandinaviskt fenomen, 

utan förekommer på många platser runt om i världen. Exempel finns ända från 

neolitikum  till  modern  tid.  Förekomsten  av  kulthus  och  husurnor  i 

gravsammanhang har ofta uppmärksammats. Kaliff (1997) menar att de tydligt 

visar  att  symboliska  byggnader  har  uppförts  i  samband  med  gravkult  och 

gravritualer, och att kulthusen samt gravar som överlagrar bostadshus utgör en 

del av förfäderskulten (Victor 2002:33f, Kaliff 1997).

Ett annat relativt vanligt fenomen som rör sambandet mellan gravar och hus är  

gravar  som  placerats  på  tidigare  bostadshus  eller  boplatslämningar.  Som 

exempel har 300 högar från äldre bronsålder undersökts på Jylland. Det visade 

sig  att  ungefär  hälften  av  dessa överlagrade någon form av boplatslämning 

(Victor 2002, Rasmussen 1993). Som exempel kan huset under Tranarpshögen 

i Kvidinge, Skåne, tas upp. Den grävdes ut under 1990-talet, och är ett av få  

tydliga bostadshus under bronsåldershög i Sverige. Stolphålens fyllning består 

av samma material som högens bottenlager, vilket indikerar att det inte kan ha 

gått lång tid mellan husets förstörande och högens uppförande. Högen dateras 

till period V, och långhuset dateras genom hustyp och fyllning i stolphålen till  

yngre bronsålder. Detta gör också att den avviker från de danska fynden av 

långhus under högar, där det mer verkar som att man medvetet placerat högar  

på platser som brukats tidigare (Victor 2002:36ff).
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Det är vanligt att boplatslämningar från äldre och yngre bronsålder förekommer 

i samband med gravar och på gravfält. Detsamma gäller ofta järnåldersgravfält,  

där det finns tydliga exempel på att gravar placerats ovanpå hus. Företeelsen är 

alltså  inte  bunden  i  tid,  utan  förekommer  under  en  längre  tidsperiod. 

Gemensamt för dessa är att det inte är passerat någon längre tid mellan husets 

användande och högens uppförande (Kaliff 1997, Baudou 1991, Victor 2002, 

Rasmussen 1993).

2.5  Husurnor  -  en  reflektion  av  sambandet  mellan  hus  och  

grav?
Det finns nog inget som speglar det rituella sambandet mellan hus och grav så 

bra som just husurnorna. Alla husurnor som påträffats i Sverige har påträffats 

som begravningsurnor.  De  gotländska  husurnorna  kan  alla  dateras  till  tidig 

period V. De fastländska husurnorna uppvisar inte samma homogenitet som de 

gotländska. Victor (2002) hävdar att eftersom nästan alla husurnor kan ses som 

stiliserade hus är det rimligt  att  anta att  de inte varit  exakta avbildningar av 

verkliga hus, utan att de blott har eftersträvat en grundläggande hussymbolik. 

Både Victor (2002) och Engberg (1986) anser dock att husurnorna på Gotland 

skulle  kunna  representera  avbilder  av  riktiga  kulthus  med  tanke  på  deras 

homogena utformning, eller att själva idén om kulthus uttrycktes i husurnorna.  

Ett direkt samband mellan husurnor och kulthus kan också påvisas. I kulthuset i 

Klinga,  Östergötland,  påträffades ett  antal  gravurnor.  En av gravurnorna har 

med stor sannolikhet varit  en husurna, av liknande typ  som man funnit  i  en 

urnegrav från period V i Skåne. Det är också intressant att nio av de tretton 

husurnor som hittats på Gotland har varit begravda i skeppssättningar. De har 

inte hittats vid liknande monument i andra områden (Victor 2002:34ff, Sabatini 

2007, Engberg 1986, Wehlin et al 2010).

2.6 Sammanfattning och kommentarer
Det finns två generella typer av kulthus: kulthus av stengrundstyp och kulthus 

med  stolphålskonstruktioner.  Bland  dessa  två  huvudtyper  har  det  sedan 

upptäckts  flera  undertyper.  Det  verkar  också  finnas  stora  skillnader  dem 

emellan, inte bara på regional nivå, utan ibland även på lokal nivå. 
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Det finns två större generella idéer om vad ett kulthus egentligen är. Det ena är 

en definition som bland andra Victor (2002, 2006) och Kaul (2006) stödjer, och 

motsatsen som framförallt Svanberg (2006) förespråkar. Victor, men framförallt  

Kaul förespråkar att kulthus har varit hus i egentlig bemärkelse, där huset varit 

föremål för aktiviteter som vi skulle ha uppfattat som sakralt. Enligt dem är det 

mycket  troligt  att  dessa kulthus varit  föremål  för  rituell  aktivitet,  till  exempel 

övergångsritualer.  Svanberg  å  andra  sidan  hävdar  att  det  inte  finns  några 

belägg för att kulthusen skulle ha varit hus i egentlig bemärkelse, med väggar 

och tak. Han menar att kulthusen var symboliska hus som sällan eller aldrig haft  

väggar eller tak, som förmodligen skulle symbolisera ruiner av de långhus man 

under bronsåldern bodde i. Victor ser inte kulthus som gravmonument, medan 

Svanberg  anser  att  kulthusen i  de  flesta  fall  har  en  anknytning  till  enskilda 

gravar.

Trots att Victors utgångspunkter och kriterier för kulthus har kritiserats, har hon 

förmodligen bättre fog för sina teorier. Hon har gjort jämförelser och studier över 

alla  kända  kulthus på det  svenska  fastlandet,  och inte  endast  baserat  sina 

tankegångar på enskilda utgrävningar. Då Svanberg väljer att definiera sin typ 

av kulthus som husgravar begränsar han vilka typer av huslämningar som faller 

under sin kategori. Detta på grund av att han inkluderar ordet grav i definitionen, 

vilket förutsätter att huset varit föremål för begravning. Hus med endast rituellt 

syfte, eller hus där inga begravningar påträffats faller då helt ur hans definition.  

Jämfört med Victor är Svanbergs utgångspunkter möjligen lite för snäva för att 

bedöma kulthusens existens och funktion som helhet. Inte minst med tanke på 

att det i flera av kulthusen faktiskt inte påträffats gravläggningar (Victor 2002).  

Hans  teorier  är  dock  väl  förankrade  i  de  exempel  han  använder  sig  av, 

framförallt  utgrävningen  i  Gualöv.  Han  menar  att  varje  gång  kulthus  blivit 

fullständigt  utgrävda  har  gravar  påträffats,  vilket  han  tycker  rättfärdigar 

begreppet husgrav. 

Richardsson (2011) är inne på ett intressant spår, när han diskuterar huruvida 

kulthusen i vissa fall överhuvudtaget inte representerade hus, utan endast var  

en avgränsad yta tillägnad rituell aktivitet. Denna teori är lockande då ”husen” i  
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de flesta fall saknar spår efter väggar eller tak. Det är en teori som skulle kunna 

öppna  upp  en  mängd  nya  tolkningar  inom  den  fortfarande  aktuella 

kulthusdebatten.

3. FALLSTUDIER

Jag har valt att göra ett antal fallstudier för att få mer konkret information om 

eventuella platser med kulthus. Jag har tagit med två platser från det svenska 

fastlandet  för  att  jämföra  och  sätta  i  perspektiv.  Jag  har  valt  ut  både 

stengrundshus och en stolpburen konstruktion. Det stolpburna kulthuset har jag 

valt eftersom det är utgrävt relativt nyligen (2007) och stengrundshusen har jag 

valt främst på grund av dess landskapskontext.

3.1 Fallstudier från det svenska fastlandet

3.1.1 Värmlandsnäs, Värmland
I Värmlandsnäs i Millesviks socken, Säffle kommun, undersökte man år 2007 

ett antal gravar, stensättningar och ett kulthus. Värmlandsnäs ligger på en halvö 

i  Vänern.  Gravarna har  tolkats  som skeppssättningar,  vilket  förefaller  logiskt 

med  tanke  på  platsens  lokalisering  i  landskapet.  Fyndmaterialet  i  gravarna 

bestod bland annat av brända ben av både djur och människa och flint- och 

kvartsavslag, samt i vissa av dem malstenslöpare, keramikfragment och bränd 

lera. I nordvästra delen av gravfältet påträffades en skålgropssten i vad man 

tolkat som en sekundärgrav.

Kulthuset upptäcktes av en slump när man studerade enskilda anläggningar. 

Från början syntes endast otydliga mörkfärgningar vid ytan. Vid vissa av dessa 

mörkfärgningar påträffades skörbränd sten vid ytan, vilket gjorde att de till en 

början tolkades som härdar. När de sedan undersöktes uppvisades att de hade 

en tydlig djup grop i botten. Därefter gjordes tolkningen att mörkfärgningarna 

var större stolphål som utgjorde en byggnad. När man frilagt stolphålen fick 

man en form som var ca 9 x 9 meter stor. I husets västra del verkar det ha 

funnits en öppning som vette mot gravarna, då inga spår efter stolphål kunde 
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uppfattas på en 5,7 meter  lång sträcka,  vilket  innebär att  huset  förmodligen 

legat i direkt anslutning till  berget. Utanför huslämningen fanns ett kulturlager 

som bestod av sot, kol och skärvsten.

Den mest framträdande anläggningen vid förundersökningen visade sig vara en 

stor  kokgrop.  Den var  omgärdad av  ca  0,5  meter  i  diameter  stora  rundade 

stenar, som kan liknas vid en kantkedja, och låg på en upphöjning av grus och 

sten. Kokgropen var 2,5 meter i diameter och ca 0,4 meter djup och innehöll 

stora mängder sot, kol och skörbränd sten.

Kulthuset bestod av 23 anläggningar, av vilka 13 var stolphål. Stolphålen var 

kraftiga till karaktären, ca 0,4 – 0,6 meter i diameter och 0,24 – 0,3 meter djupa. 

Ett  av  stolphålen  var  0,45  meter  djupt.  Det  kraftigaste  stolphålet  fanns  i 

kulthusets mitt,  och var 0,8 meter i  diameter och 0,31 meter djupt.  Samtliga 

stolphål var stenskodda. En av groparna skilde sig från de andra genom en 

0,46 x 0,26 meter stor fyrkantig sten i gropens mitt. Denna sten, tillsammans 

med fynd av människoben kan indikera att  anläggningen sekundärt  använts 

som grav.

I norra och södra delen av kulthuset fanns grävda rännor i linje med väggen 

som knöt ett band mellan stolhålen. I dessa rännor fanns en hel del skärvsten.  

När man grävde kulturlagret i husets västra del påträffades berget strax under, 

vilket ledde till tolkningen att det inte funnits några stolphål eller någon ränna 

där.

Bland  fynden  i  kulthuset  har  brända  ben  påträffats.  De  hittades  i  fyra  av 

groparna,  alla  i  östra  delen  av  kulthuset.  Benfragmenten  var  endast  åtta 

stycken,  och  bestod  av  både  människa  och  djur.  Man  har  även  hittat  två 

malstenslöpare, och en slipsten med skålgropsliknande inknackningar på. En 

sten  med äggformat  utseende,  18  x  11  cm stor,  påträffades också i  en  av 

groparna.  Med tanke  på  stenens utseende  kan man dra  slutsatsen  att  den 

medvetet placerats i anläggningen. Två deglar påträffades, varav en i samma 

grop som den äggformade stenen. Endast 38 keramikfragment till en vikt av 46 
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gram påträffades, varav den största mängden, 28 st, i anslutning till kulthusets 

tolkade ingång.

Både  flintföremål  och  flintavslag  påträffades  i  huset.  Samtliga  flintföremålen 

påträffades  vid  ingångsdelen.  Föremålen  består  av  fyra  flintskrapor  och  ett 

fragment av en flintkniv. Även kvartsavslag har hittats, samt något som möjligen 

kan vara en kniv av kvartsit, knappt en meter från fyndplatsen för flintkniven. Att 

det tolkats som en kniv beror på att den i princip har samma utformning som 

flintkniven.

Fem av benfragmenten har daterats genom 14C-metoden, och gett en kalibrerad 

datering på mellan 520-40 f. Kr.

Kulthuset  liknar  i  sin  konstruktion  det  kulthus  som  undersökts  i  Ringeby  i  

Östergötland, men är mycket större (Kaliff 1997:54f). Kulthusets placering, med 

närhet till och öppning mot gravarna, gör att de tolkats som delar av en helhet.  

Fyndmaterialet i kulthuset liknar också de fynd som brukar göras i den typen av 

anläggningar.  Huskonstruktionen dateras genom makrofossil  samt fynden av 

deglarna och flintskraporna till  yngre bronsålder, troligtvis period V, ca 900 – 

700 f. Kr. Kokgropen dateras till 260 – 510 e. Kr. och är således inte samtida 

med  kulthuset,  utan  har  anlagts  vid  ett  senare  skede.  (Rapport  Värmlands 

Museum 2008)
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Kulthuset  i  Värmlandsnäs.  Röda  cirklar  markerar  stolphålen,  medan  svarta  

markerar  andra  anläggningar.  Foto  och  markeringar  av  Hans  Olsson,  

Värmlands museum.

Översikt  över  de undersökta anläggningarna.  Kulthuset  i  öst  och gravarna i  

väst. Bild från utgrävningsrapport, Värmlands museum 2008.
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Översikt över gravarna och skeppssättningarna under stenpackningen. Bild från  

utgrävningsrapport, Värmlands museum 2008.

Planritning över kulthuset med markerade stolphål, anläggningar och fynd. Bild  

från utgrävningsrapport, Värmlands museum 2008.
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Kontroversiellt med detta kulthus är att det verkar ha haft en takbärande stolpe i  

den centrala delen av huset, något som inte passar in i Victors eller Svanbergs 

definitioner  av  kulthus.  Den  långa  öppningen  som  vetter  mot  berget  och 

gravfältet  gör  dock  onekligen  att  huset  bör  tolkas  som  en  del  av 

gravläggningsprocessen. 

Benen som påträffades i huset var alla brända. Skörbränd sten hittades såväl i  

väggarnas  rännor  som  i  kulturlagret  i  husets  västra  del  (som  vetter  mot 

gravfältet).  Brända  ben  har  påträffats  i  alla  skeppssättningar  på  gravfältet 

(Rapport  Värmlands Museum 2008).  Således känns det  inte  komplicerat  att 

göra tolkningen att huset kan ha utgjort plats för kremering, varpå man sedan 

samlade benen och begravde dem på gravfältet.

Vi har sammanfattningsvis ett hus som måste klassificeras som ett kulthus, som 

med största sannolikhet haft tak och en stor ingång. Det är större än andra 

stolpburna kulthus. I övrigt finns det mesta närvarande för att tolka det som ett  

kulthus, till  exempel närheten till  vatten, skålgropssten, skärvsten och förstås 

bronsålderskontexten.  Dessutom  påträffades  degelfragment.  Man  har  funnit 

degelfragment  och  gjutformar  i  kulthusen  på  Sandagergård,  Broby  och 

Hågahagen (Kaul 2006:100f, Victor 2002:174, Axelsson 2009).

3.1.2 Koarum, Skåne
Ett  av  Sydskandinaviens  mest  uppmärksammade  fornlämningsområden  är 

Kiviksröset  och  dess  omnejd.  Det  75  meter  i  diameter  stora  Kiviksröset, 

tillsammans med hällristningarna som omgav centralgraven, utgör ett mycket 

anmärkningsvärt område. Man brukar räkna med att själva röset anlades under 

period II, ca 1300 f. Kr. Det som är av intresse för den här uppsatsen är dock de 

två kulthusen som påträffades på gravfältet Koarum, som ligger på en åsrygg 

sydöst om röset. Själva gravfältet är 400 meter långt och 75 meter brett, och 

innehåller ca 130 mindre rösen och högar, samt en skeppssättning.

Kulthusen i Koarum, Skåne, ligger ca 400 meter från det stora Kiviksröset. Det 

östra huset är 43 x 8,5 meter, innermått 37 x 3,5 meter, och var orienterat i  
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väst-nordvästlig  till  öst-sydöstlig  riktning.  Östra  gaveln  var  möjligen  något 

indragen,  ett  särdrag  som  även  finns  på  stengrundshusen  i  Tofta, 

Sandagergård,  Hinnabjärs  och  eventuellt  Gråmanstorp  (Victor  2002:95). 

Huskonstruktionen består av grusvallar eller murar, som omger en rektangulär, 

djupare liggande botten. Grusvallarna är ut- och invändigt stensatta. De yttre  

hörnen är rundade, medan de inre bildar i det närmaste räta vinklar. Vallarnas 

bredd varierar mellan 2,2 och 2,5 meter. Enligt uppgift är de uppbyggda av två  

stenrader med fyllning av grus och småsten. Varken eldstad eller ingång kunde 

iakttagas. Däremot fanns ett par anhopningar av stenar, en i östra änden och 

en ca 10 meter från västra innergaveln. Inga fynd påträffades i konstruktionen 

(Arne  1925),  dock  anser  Victor  att  Arnes  dokumentation  är  översiktlig  och 

detaljfattig att den begränsar möjligheten till tolkningar av aktiviteter i och runt 

huset.

Det  västra  huset  i  Koarum ligger  parallellt  med  det  östra.  Båda  husen  har 

samma konstruktion. Det västra husets yttre mått var 44,5 x 11,5 meter och de 

inre måtten 37 x 5 meter, och orienteringen var väst-nordvästlig till öst-sydöstlig. 

Det ryktas att det hittats en skålgropssten i den västra husgrunden som enligt 

uppgift skall förvaras på SHM (Victor 2002:96).

Dessa stengrundshus är de största i landet. Endast Hågakyrkan har liknande 

längd med sina drygt 40 meter. Att dessa stengrundshus ligger vid det unika 

Kiviksröset  gör  dem  unika  i  sin  monumentalitet  (Victor  2002:96).  Victor 

förutsätter att åtminstone det ena av dessa kulthus har uppförts i samband med 

anläggandet av Kiviksröset, vilket skulle ge det en datering till äldre bronsålder, 

som enligt henne skulle stämma väl överens med övriga daterade hus.

Kulthusen i Koarum är intressanta på grund av att de är tidiga samt att de ligger  

i  ett  av  de  mest  intressanta  utgrävningsområden  från  bronsålder  vi  har  i 

Sverige.  I  princip  alla  bronsåldersfenomen  finns  närvarande.  Utöver  de 

exceptionellt stora husgrunderna finns det även ett exceptionellt stort röse, en 

stor kvantitet mindre rösen och högar, hällristningar och en skeppssättning.
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Många  av  elementet  runt  Kiviksröset  har  stått  föremål  för  undersökning. 

Gravristningarna har jämförts med bilder och föremål från medelhavsområdet 

och  Centraleuropa.  Kiviksröset  har  jämförts  med  Sagaholmsgraven. 

Kiviksgraven  har  stått  föremål  för  enskild  analysering  (Victor  2002:94). 

Kulthusen har alltså unika möjligheter att tolkas som helheter i en välundersökt  

bronsålderskontext. Att kulthuset som Arne (1925) grävde ut blev det så tidigt är 

därför beklagligt.  Med bättre tekniker och bättre dokumentation hade mycket 

information redan kunnat tillvaratas.

3.2 Fallstudier från Gotland
Jag har valt ett antal fallstudier från Gotland där husgrunder som avviker från 

standarden påträffats och där det finns rapporter som beskriver dessa.

3.2.1 Nygårdsrum, Vallstena
Under sommaren 1970 grävde man ut två gravrösen i Nygårdsrum, Vallstena 

socken på Gotland. Under ett  av rösena har boplatslämningar påvisats.  Det  

mindre av rösena utgjordes av en flack stensättning som var ca 12 meter i  

diameter. I mitten fanns en skadad hällkista som innehöll omrörda ben från ett 

tiotal individer, samt ett flertal föremål som exempelvis en flintdolk, en bennål  

och  skrapor.  Tillsammans  daterade  dessa  föremål  anläggningen  till 

övergångsperioden mellan äldsta bronsålder  och yngre stenålder.  Det  större 

röset var av mer komplex karaktär. Det var ca 1 meter högt och 30 meter i 

diameter.  Den  yttre  begränsningen  av  stenpackningen  utgjordes  av  en 

lågmurad kalkstensmur, vilken indelades i nio cirkelrunda fält av koncentriska 

stenkretsar. Vid rösets mitt låg en hällkista, innehållandes tre skelett, samt en 

benknapp som indikerar en samtida datering med det mindre röset.

Det var när rösepackningen plockats bort som man stötte på ett mindre gravfält 

i strandvallen där rösena anlagts. Den bestod av ett tiotal nedgrävningar, vilka 

bestod av hällkistor eller  schakt.  Sammanlagt innehöll  de ett  tjugotal  skelett, 

varav de flesta tillhörde spädbarn. I detta gravfält påträffades fyra små kistor av 

kalksten som endast innehöll benrester från spädbarn, upp till fem individer i 

samma kista. Med hjälp av lerkärl och enstaka bronsföremål kunde flertalet av 
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gravarna  även  de  dateras  till  övergångsperioden  mellan  stenålder  och 

bronsålder.

Men det var när man undersökte området omkring hällkistan i det stora röset 

som den kanske märkligaste upptäckten gjordes. I en oval formation framkom 

15 stolphål,  som markerade en trästomme till  en byggnad som byggts  över 

graven.  Stolphålen  var  till  karaktären  relativt  små,  och  var  symmetriska  i 

förhållande till hällkistan. Resterna av stolparna var förkolnade, vilket tyder på 

att byggnaden brunnit eller bränts. Vid tiden för denna utgrävning hade inget  

exempel på ett sådant hus från denna tid tidigare stötts på.

Vid  vidare  undersökning  av  området  framkom  att  gravfältet  föregåtts  av 

bebyggelse.  Ett  decimetertjockt  sotlager  innehållandes  ca  50  stolphål 

påträffades. Stolphålen verkade vara fördelade i minst fyra grupperingar. Den 

största stolphålsgrupperingen var indelad i 6 x 4 stolphål, och var ca 70 cm 

djupa. Avståndet mellan stolphålen var genomgående ca 3 meter. Kulturlagret 

innehöll förhållandevis små mängder djurben, men en större mängd flintavslag. 

Keramik  är  nästan  helt  frånvarande  på  platsen.  Enstaka  föremål  som 

stenyxfragment, pil- och spjutspets av flinta pekar på en datering runt 2000 – 

1500 f. Kr. (Hallström 1971, Victor 2002:142).

Man kan undra varför just detta gotländska kulthus dateras så långt tillbaka i  

tiden jämfört  med andra  liknande konstruktioner  på fastlandet.  Victor  (2002) 

föreslår att Gotland möjligen kan ha haft en egen form av kulthus, med tanke på 

att  Gotland  ofta  haft  lokala  särdrag  gentemot  fastlandet.  Det  har  även 

spekulerats i att stenpackningens nio cirkelrunda fält skulle symbolisera solen 

(Kristiansen  &  Larsson  2005:338ff).  Kulthuset  verkar  nästan  tillhöra 

senneolitikum med  tanke  på  fyndmaterial  och  utformning.  Kanske  kan  man 

misstänka influenser från öst? Just denna aspekt är inte särskilt väl undersökt i  

den  litteratur  som  finns  att  tillgå.  Alla  undersökta  kulthus  kommer  från 

Skandinavien.  Att  det  förekommit  rikligt  med  kontakter  även  från  öst  under 

denna  period  verkar  ignoreras  i  diskussionen.  Även  om  det  inte  existerat 

kulthus i samma utsträckning i öst, så är det ändå möjligt att rituella handlingar,  
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religiösa uppfattningar eller liknande fornlämningsplatser kan hittas och spåras. 

Detta kan vara något som är värt att undersöka närmare.

Det  större  röset  på  Nygårdsrum  sett  ovanifrån.  Stenkretsarna  och  kistan  

frilagda. Foto: Arne Hallström.

3.2.2 Stora Vikers, Lärbro
Vid Stora Vikers 1:77 i Lärbro socken grävde man år 1962 ut ett gravfält som 

utgjordes av ett större röse med central hällkista från äldre bronsålder, samt 

ytterligare 25 anläggningar bestående av såväl brandgravar som skelettgravar. 

På gravfältet konstaterades även rester av stolpkonstruktioner. Gravfältet var ca 

80 x 45 meter stort och var orienterat i nord-sydlig riktning. Det stora röset låg i 

den södra delen av gravfältet och var av allt att döma den äldsta anläggningen 

på platsen. Keramik och skelettfynd från de övriga gravarna gav dateringar runt 

bronsålderns slut och romersk järnålder. I gravfältets nordvästra del påträffades 

tre hällkistor utan markering ovan jord. Dessa innehöll obrända skelett men i 

övrigt inga fynd. I området rakt söder om dessa hällkistor påträffades stolphål 

”av svårbedömd art och funktion” (Rydh 1964).

På ett område omedelbart syd-sydost om röset hittades rester av en boplats, 

som troligen härrördes från bronsålderns senare del. Området fosfatkarterades, 

och innehöll  på vissa håll  höga fosfatvärden samt rikligt  med keramik. Inom 

boplatsområdet  har  även  ett  antal  runda  stensättningar  påträffats,  vilkas 

funktion och samband med boplatsen dock är oklar. Detta främst på grund av 
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att  de  undersökts  extensivt  genom  profiltrench  eller  endast  avtorvats  för 

fotoregistrering.

Vid  undersökningen  frilades  även  två  smärre  anhopningar  skärvsten,  som 

bestod av ca 0,15 meter stora skörbrända stenar. Stenarna var samlade till en 

rund packning som var ca 0,7 meter i diameter. Ingen härdkonstruktion kunde 

fastställas.

I  gravfältets  väst-nordvästra  del  påträffades  en  samling  stolphål,  smärre 

stensättningar samt gropar med mörk fyllning. Dessa smärre anläggningar var 

39 till antalet. De flesta stolphålen hade en storlek av ca 0,25 – 0,3 meter och 

låg i en rad orienterad i nord-sydlig riktning med ett mellanrum av ca 0,3 – 0,6 

meter. Stolphålsraden var något oval i sin formation och hade en längd av ca 11 

meter.  Ca fyra  meter  öster  om denna rad kan en gles parallell  stolphålsrad 

skådas, där 4-5 stolphål till synes tycks bilda en nio meter lång rad. Avståndet  

mellan dessa stolphål är 1,5 – 2 meter.
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Gravfältet vid Stora Vikers 1:77 i Lärbro socken, RAÄ 144:1. Anläggning 24:1-

39 markerar den ovalformade stolphålsformationen. Ritning enligt Rydh (1964).

Trots att Rydh i rapporten aldrig nämner ordet kulthus, så skulle denna udda 

stolphålskonstruktion mycket väl kunna falla inom ramen för träbyggda kulthus. 

Kontexten är både genom anläggningar och fynd tydligt tillhörande bronsålder. 

Denna anläggning torde också utan tvekan vara medvetet anlagd på det dåtida 

gravfältet i anslutning till röset och gravarna, istället för på den större boplatsen.  

Det mesta stämmer överens med Victors och Svanbergs definitioner av kulthus. 

Huset ligger norr om röset. Detta är att jämföra med till  exempel kulthusen i 

Koarum,  som ligger  söder  om Kiviksröset.  Detta  hus  har  också  nord-sydlig 

riktning,  istället  för  öst-västlig.  Detta  kan  styrka  teorin  att  kulthusen  anlagts 

utefter sin kontext, utefter gravar eller rösen, snarare än efter väderstreck. Man 

kan även poängtera att dessa hus är av olika typer, har olika former, ligger på 

olika platser och har skilda dateringar. Detta leder återigen tillbaka till frågan om 

man kan bedöma kulthus i en och samma kategori. Likaså om man helt kan 

jämställa det svenska fastlandet med Gotland.

3.2.3 Ödehoburga, Fårö
En huslämning som skapat  mycket  huvudbry är  Ödehoburga på Fårö.  Efter 

avtorvning  på  området  påträffades  en  stensamling  på  ca  11  x  15  meter, 

orienterad i väst-sydvästlig – öst-nordöstlig riktning. Enligt rapport (Gerdin 1980) 

kunde  vissa  regelbundna  stenrader  urskiljas.  När  dessa  stenrader  frilagts 

uppenbarade  sig  en  husgrund  med yttre  måtten  7,5  x  12,5  meter  och  inre 

måtten 5,5 x 10,5 meter. Huset bestod av fyra murar, tre stolphål, två härdar 

varav en osäker, och två eventuella ingångar. 

Murarna var enligt rapport byggda av kalksten med skalmursteknik. De var ca 

en meter breda och är konstruerade med en jämn utsida. Mellan skalen i muren 

bestod fyllningen av mindre kalkstensflisor och jord. Ett vägdike har löpt genom 

den väst-sydvästra muren och skadat den.
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Ingångarna verkar ha legat i långsidemurarna. I den syd-sydöstra muren fanns 

ett avbrott på 1,25 meter som vid utgrävningen var fyllt med kalksten. Ett lika 

stort avbrott, också det fyllt med kalksten, fanns i den nord-nordvästra muren.

I den centrala delen av huset påträffades en härd innehållandes skörbränd sten 

i ett ca 1,75 x 1 meter stort lager. Den andra eventuella härden var belägen i 

den väst-sydvästra delen av huset, i linje med husets mitt. Den bestod av ett 

2,25 x 2,25 meter stort område med skörbränd kalksten, där en 0,8 meter lång 

kantställd sten fanns framför. I botten på härden fanns en stensatt grop som 

innehöll bland annat krukskärvor. Jorden i lagret var blandad med sot och kol.

Tre stolphål kunde urskiljas i husgrunden, men det har förmodligen funnits ett 

fjärde.  Detta  har  dock  troligtvis  blivit  förstört  av  en  rotvälta,  då  det  innan 

avtorvning  växte  träd  över  fornlämningen.  Alla  tre  stolphålen  bestod  av 

kantställda mindre kalkstenar som var 0,12 – 0,18 meter i diameter och ca 0,25 

meter djupa.

Fynden i husgrunden utgjordes av både brända och obrända ben samt keramik,  

och  var  utspridda  i  hela  anläggningen.  På  några  platser  förekom 

koncentrationer av krukskärvor, vilket gjorde det möjligt att till  viss del kunna 

sätta dem samman till  tolkningsbara former och storlekar. Två kolprover från 

husgrunden analyserades och fick dateringarna 410 – 190 f. Kr. respektive 550 

– 150 f. Kr. (Gerdin 1980).

En osteologisk rapport utfördes av Sabine Sten (1998) vid statens historiska 

museum, Stockholm. Bland benmaterialet analyserades 30 gram brända ben 

och 671 gram obrända ben. Ben från häst, nötkreatur och får kunde identifieras. 

Det  obrända  benmaterialet  dominerades  av  häst.  Det  brända  benmaterialet 

bestod  av  33  fragment,  där  endast  ett  fragment  tillhörande  får  kunnat 

identifieras (Sten 1998).

En intressant aspekt med denna husgrund är att den vid första anblick bestod 

av  en 11 x  15  meter  stor  stenpackning (Se bild  nedan).  Huset  som sedan 

grävdes  fram  var  endast  7,5  x  12,5  meter  stort.  En  relativt  stor  del  av 
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stenpackningen låg  alltså  utanför  husets  tolkade murar.  Stenpackningen var 

dessutom ursprungligen relativt jämn, och var till viss del förstörd av träd och 

rötter. På grund av detta har det diskuterats ifall denna ”husgrund” ens var ett 

hus. Väggarna kan möjligen ha skapats under utgrävningen i övertygelsen att 

det var ett hus (Wehlin & Svedjemo 2012 muntl.).

Det  har  mest  varit  husgrundens  udda  form  och  datering  som  gjort  det 

förbryllande, vilket det i hög grad är då det fortfarande går emot den typiska 

dateringen för de gotländska kämpgravarna.

Oklarheterna runt denna fornlämning gör det lockande att inte tolka det som ett 

hus. Är det ett hus, så bör det ses som ett bevis på att stengrundshus existerat 

på Gotland tidigare än man trott. Huruvida huset i så fall kan ha varit ett kulthus 

är svårt att bedöma. Detta inte minst på grund av att benmaterialet varit så svårt 

att identifiera. Vidare uppvisar detta hus spår av två ingångar. Detta går emot 

både Victors och Svanbergs ståndpunkter att kulthus av stengrundstyp sällan 

eller aldrig uppvisar ingångar. 

Friläggningen av det möjliga kulthuset i Ödehoburga, Fårö. Skede 1. Foto ur  

utgrävningsrapport. (Gerdin 1980).
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Friläggningen av det möjliga kulthuset i Ödehoburga, Fårö. Skede 2. Foto ur  

utgrävningsrapport. (Gerdin 1980).

Friläggningen av det möjliga kulthuset i Ödehoburga, Fårö. Skede 3. Foto ur  

utgrävningsrapport. (Gerdin 1980).
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Översikt  över  husgrunden  med  synliga  ingångar?  Från  skede  3.  Foto  ur  

utgrävningsrapport. (Gerdin 1980).

3.2.4 Alvena, Vallstena socken
Under våren 2011 gjordes en fallstudie av två husgrunder vid Trullbrändan i 

Alvena,  Vallstena  socken.  Dessa  utfördes  som del  i  en  kandidatuppsats  av 

Johan Richardsson vid Högskolan på Gotland. Bakgrunden till dessa fallstudier 

var att doktorand Joakim Wehlin vid Göteborgs universitet vid inventering av 

skeppssättningar på Gotland upptäckt två stenhusgrunder som skiljer sig från 

typiska stengrundshus vad gäller konstruktion och placering. Det är utifrån sina 

studier av dessa husgrunder som Richardsson tagit fram de kriterier för kulthus 

på Gotland som togs upp tidigare i kapitel 2.

De  två  undersökta  husgrunderna  ligger  på  gravfältet  RAÄ  Vallstena  90:1. 

Ytterligare  lämningar  på  gravfältet  är  en  skeppssättning  och  nitton  runda 

stensättningar. Husgrunderna ligger i ungefärlig öst-västlig riktning, och har en 

gemensam  långsida.  Att  husgrunderna  är  parallella  och  ligger  i  öst-västlig 

riktning  kan  jämföras  med  husgrunderna  i  Koarum,  som  är  placerade  på 

liknande sätt. Detta kan dock sägas i stort sett lika väl stämma överens med 

vanliga kämpgravshus på Gotland. Den norra husgrunden är 19 meter lång och 
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10,3 meter bred. Den södra husgrunden är 16,6 meter lång medan bredden 

varierar mellan 6 - 9,5 meter. Väggarna är uppbyggda av gråsten med inslag av 

kalksten. Enstaka skärvstenar påträffades också i väggarna.

Den inre formen på husgrunderna skiljer sig mycket från varandra. Den norra 

husgrunden  har  en  rektangulär  form,  med  raka  innerväggar.  Den  södra 

husgrunden har en triangelliknande form, där den östra sidan är bredare än den 

västra.  Husgrunderna  hade  ingen  stenfyllning.  Golvet  bestod  förmodligen 

istället av ett gruslager, som gav höga fosfatvärden under en fosfatkartering.

Båda husgrunderna har ingångar, men de är relativt små, ca 1 meter breda. 

Ingångarnas  placering  är  dessutom  ovanliga  för  stengrundshus.  Båda 

husgrunderna har rundade ytterhörn förutom den nordöstra gaveln på den norra 

husgrunden, som är rätvinklig. I den norra husgrundens centrala del fanns två 

förhöjningar. Runt västra delen av huset löper en kantkedja som förmodligen 

tillhör skeppssättningen. En del av skeppssättningen ligger nämligen i den norra 

husgrundens västra kortsida. Skeppssättningens läge är unik på Gotland, och 

den har förmodligen anlagts innan husgrunderna.

Området runt husen har en tydlig bronsålderskaraktär. I omedelbar närhet till  

husgrunderna ligger fyra stensättningar som är placerade som en cirkel runt 

husen. De är relativt stora och uppvisar tydliga kantkedjor, både inre och yttre. 

Minst tre av dem är av definitiv bronsålderskaraktär. Drygt 100 meter norr om 

husgrunderna  ligger  två  rösen.  Dessa  rösen  var  22  respektive  10  meter  i 

diameter, varvid det mindre röset kunde uppvisa tydlig sydkonstruktion, medan 

en förmodad sydkonstruktion även kunnat urskiljas vid det större röset.

Richardsson (2011) gjorde en fosfatkartering runt och inuti husgrunderna (se 

bild nedan). I vissa prov kunde kol identifieras.

Husen är anlagda isolerat från andra husgrunder som tolkats som boningshus. 

Richardsson (2011) argumenterar för att husen måste ses som anlagda i rituellt 

syfte,  med  tanke  på  att  de  anlagts  intill  skeppssättningen  samt  i  ett 

gravlandskap.  Han  anser  också  att  husgrundernas  udda  konstruktion  var 
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medvetet utförd. Deras isolering anser han förmodligen beror på att de ligger i 

en rituell  zon.  Att  kulthus ligger  isolerade från annan bebyggelse  är  vanligt,  

vilket kan ses vid exempelvis Koarum, Skåne och det eventuella kulthuset vid 

Lärbro, som också ligger på ett gravfält isolerat från resten av bebyggelsen.

Richardsson (2011) hävdar i sitt resultat att det framgått att Vallstenahusen haft 

en  rituell  funktion.  Han tolkar  dessa lämningar  som lämningar  efter  kulthus, 

mestadels beroende på att man kan utesluta egenskaper som karaktäriserar 

boningshus, men även det omgivande landskapet samt skeppssättningen.

Fosfatkartering  över  husgrunderna.  Bild  av  Johan  Richardsson,  från  Johan  

Richardssons kandidatuppsats 2011.
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3.2.5 Andra intressanta husgrunder på Gotland
Fornborgen på Herrgårdsklint i Gammelgarn socken är konstruerad av kalksten 

med kallmursteknik och har en maximal höjd på tre meter. Inom fornborgens 

murar är två grupper av huslämningar belägna, en grupp i östra delen och en 

grupp i den västra. Den västra gruppen visade sig bestå av fem husliknande 

lämningar, varav tre undersöktes av Mårten Stenberger 1940. Husgrunderna i 

Herrgårdsklint  har  också  fått  ett  kapitel  i  del  2  av  Vallhagarpublikationen, 

författat av Biörnstad (1955).

Olausson (1995) skriver att fornborgar existerade under bronsåldern, något som 

tidigare inte tagits i beaktning då de ansetts tillhöra järnålder. Dessa fornborgar 

kan  förmodas  ha  haft  en  symbolisk/ideologisk  betydelse  som  övervägt  en 

praktisk/funktionell (Olausson 1995:160). Fornborgar är svåra att tolka på grund 

av brist  på jämförelsematerial.  Nya företeelser kan allt  för  lättvindigt  klassas 

som unika. Deras identifiering försvåras också på grund av yngre lämningar 

eller påbyggnadsfaser (Olausson 1995:168f).

Borgvallen på Herrgårdsklint i Gammelgarns socken (RAÄ 51) är intressant då 

dess  ingångskonstruktion  i  form  av  en  ”krok”  närmast  är  att  jämföra  med 

husgrunderna på Alvena (Wehlin 2012:muntl).

Andra  lokaler  som  vid  olika  tillfällen  nämnts  i  diskussionen  om  kulthus  på 

Gotland och som kan vara värda en närmare inspektion i framtiden är bland 

andra Silte 14:1, Fröjel 40, Fröjel 43:1 och Tofta 64:1.
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4. SLUTSATS OCH DISKUSSION

Denna  uppsats  har  berört  forskningen  om  kulthus,  och  förutsättningen  för 

kulthus  på  Gotland  har  diskuterats.  Avvikande  husgrunder  på  Gotland  har 

jämförts med kulthus från det svenska fastlandet.

Jag har försökt besvara mina frågeställningar i den mån det har varit möjligt. 

För att ta reda på vad ett kulthus egentligen är har kriterier och åsikter som 

definierats av olika forskare i den aktuella debatten diskuterats, samt fallstudier 

utförts för att få konkreta exempel att jämföra med och diskutera utifrån. Jag 

tänker inte försöka mig på att göra en egen definition av kulthus. Detta eftersom 

så  oerhört  stor  variation  finns  inom  husgrunderna  som  idag  faller  under 

begreppet  kulthus,  och  dels  för  att  den  bild  som idag  finns  av  husgrunder 

riskerar  att  förändras  de  kommande  åren  i  och  med  nya,  mer  kvalitativa 

utgrävningar. Jag hänvisar istället till den teoretiska debatten som diskuterades 

i kapitel 2. Det som ligger till grund för att klassificera en husgrundslämning som 

ett  kulthus verkar  vara en kombination av det  som behandlas där.  Det som 

generellt  kan  sägas  vara  grundläggande  för  denna  klassificering  är  att 

husgrunden avviker  från  det  normala i  antingen konstruktion,  placering eller 

fyndmaterial.

Man kan fråga sig om de kulthus av stengrundstyp som inte kan uppvisa spår 

efter väggar, tak eller ingång verkligen bör ses som hus. Kanske bör de istället  

ses som avgränsade kultytor eller kultplattformar?

Varför kulthus är frånvarande på Gotland är en svår fråga att besvara. Enligt  

Victor (2006) finns det idag 60 kända kulthus av stengrundstyp. På vissa ställen 

kan  de  förekomma  parvis.  Att  förekomsten  av  stenbyggda  kulthus  är 

frånvarande på Gotland kan bero på dålig inventering (Victor 2002:77). Det är 

möjligt att vi med en friare syn på stenhusgrunder på Gotland i framtiden kan 

hitta mer typiska kulthus än vad vi hittills har gjort. En förhoppning jag hade var  

att någon av mina fallstudier skulle falla in som ett typiskt kulthus. Det enligt 

Victor (2002) säkerställda kulthuset vid Nygårdsrum i Vallstena faller in under 

40



hennes klassificering. Det går dock att ifrågasätta huruvida stolphålen verkligen 

utgjort  grund för  en byggnad,  då stolphålen var  relativt  små. Man kan dock 

argumentera  att  den  cirkelformade  stolphålskonstruktionen  ramat  in 

centralgraven,  och  att  den  därmed  har  en  hussymbolik.  Det  går  inte  att 

ifrågasätta platsens rituella betydelse, då flera gravläggningar skett och stenar 

lagts i tydliga cirkelformar, kanske för att symbolisera solen vilket är typiskt för 

bronsåldern (Kaul 1998, Kristiansen & Larsson 2005).

Dessvärre kan jag inte påstå att  de andra fallstudierna utgjorde exempel på 

typiska kulthus, även om karaktäristiska egenskaper i vissa fall kunde iakttagas. 

Framförallt det stolpburna huset i Lärbro skulle mycket väl skulle kunna falla in 

under kulthusbenämningen. Detta stolpburna hus skiljer sig dock en hel del från 

stolpburna kulthus på fastlandet. En alternativ tolkning är att följa Richardssons 

(2011) teorier om att dessa stolphålskonstruktioner kanske faktiskt inte utgjorde 

hus,  utan  endast  var  avgränsade  ytor  för  rituell  praktik.  Området  har  ett  

gynnsamt läge för ett sådant ändamål. Något annat man skulle kunna notera är 

det  förmodade  husets  skeppsliknande  utseende.  Kan  det  ha  varit  en 

föregångare till de stenlagda skeppssättningarna?

Den  förmodade  husgrunden  i  Ödehoburga  är  omgärdad  av  för  mycket 

tvivelaktigheter  för  att  kunna  klassificeras  som  ett  kulthus.  Det  uppvisar 

dessutom ingångar, något som stenbyggda kulthus generellt inte uppvisar. När 

det  till  och  med förekommer spekulationer  om det  kanske inte  ens varit  en 

husgrund, blir det ännu svårare att tolka det som ett kulthus (eller kanske är det 

just därför det från början tolkats som ett kulthus?) i mitt tycke. Lämningen är 

dock mycket intressant av andra orsaker.

Richardsson  (2011)  påstår  att  husgrunderna  i  Vallstena  är  lämningar  efter 

kulthus.  Jag  tycker  det  är  ett  starkt  påstående,  då  de  inte  grävts  ut  eller 

undersökts  till  fullo.  Det  finns  dock  kriterier  närvarande  för  att  kalla  det  för  

kulthus, samtidigt som det finns detaljer som gör att de skiljer sig från andra 

boningshus. Att man byggt ett av husens ena vägg i en skeppssättning måste 

ses  som  en  medveten  handling.  Det  omgivande  bronsålderslandskapet  är 

typiskt för andra platser där kulthus påträffats, till exempel vid Koarum. Dessa 
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stenhusgrunder kanske är det troligaste vi kommer kulthus av stengrundstyp på 

Gotland i dagsläget.

En annan aspekt som vore intressant att undersöka på ett detaljerat plan är 

kulthusens relation till skålgropar och skärvstenshögar. Båda fenomenen anses 

generellt tillhöra bronsålderns rituella landskap, och i mina fallstudier har det i 

alla  fallen  påträffats  skålgropar  eller  skärvstenshögar  i  anslutning  till  eller  i 

närheten av kulthusen. Kanske kan en sådan studie ge indikationer om var man 

kan hitta fler kulthus?

Skeppssättningar  finns  i  en  helt  annan  koncentration  på  Gotland  än  på 

fastlandet. Att just skepp haft en stark betydelse för öbor kan tänkas mycket 

rimligt. Gotland har alltid utgjort ett nav för sjöfart i Östersjön, och har kunnat 

nås  inte  bara  från  det  svenska  fastlandet,  utan  även  från  syd  och  öst. 

Skeppssättningarna på Gotland har ofta varit placerade vid hav eller vattendrag, 

på  samma  sätt  som  kulthusen  på  fastlandet.  Skeppssättningarna  är  också 

starkt förknippade med kremeringar (Wehlin et al 2010, Victor 2002:152).

Som jag tog upp tidigare i uppsatsen så skriver bland andra Victor (2002) att 

husets  idé  kan  jämställas  med  begreppet  hem,  och  omfatta  hushåll,  mat, 

trygghet,  social  tillhörighet,  värme,  vila,  familj,  familjereproduktion, 

släktkontinuitet  och släktskapsband. Det är ingen orimlig tanke att  skepp för 

gotlänningar  kan  ha  symboliserat  i  stort  sett  samma  saker  som  huset 

symboliserar för de på fastlandet. Skeppet var en nödvändighet för de forntida 

öbornas  ekonomi.  Med  en  sådan  tanke  är  det  inte  ologiskt  att  vissa 

begravningar som skett i skeppssättningar har skett i just husurnor. På så vis 

kanske inte kulthus behövdes i samma utsträckning på Gotland för att kunna 

uttrycka sin syn på livet efter detta. Om huset var det centrala för samhällen på 

fastlandet, kan onekligen skeppet ha varit det centrala för öborna på Gotland. 

På samma sätt som vissa på fastlandet begravdes i hus som skulle symbolisera 

deras  hem  och  trygghet,  kan  gotlänningar  ha  begravts  i  skepp  som 

symboliserar  deras liv,  och deras trygghet.  Begravningarna verkar  också ha 

varit  en  blandning  mellan  män,  kvinnor  och  barn,  och  därmed  inte  av  en 

specialiserad  skeppsbesättning.  I  så  fall  är  det  i  hög  grad  tänkbart  att  en 
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husurna skulle kunna symbolisera en familj eller en social gruppering (Wehlin et 

al 2010).

Victor (2002) skriver att kulthusen hon undersökt inte är orienterade i någon 

speciell riktning. Wehlin et al (2010) menar att inte heller skeppssättningarna är 

orienterade i en viss riktning. Wehlin et al (2010) diskuterar också att bilder på 

skepp från fastlandet ofta har ett samband med de döda. Metallföremål med 

skeppsbilder  deponerades  ofta  i  gravar,  och  hällristningar  på  skepp  är  ofta 

förknippade med rösen. Bilder på skepp kan till och med hittas inuti kistor, till 

exempel i Kivik. Kulthusen påträffas även dem oftast i närheten av rösen, till 

exempel vid Kivik och Hågahögen. Det är tänkbart att även skeppssättningarna 

i  vissa  fall  varit  platser  för  kultutövning  på  liknande  sätt  som kulthusen  på 

fastlandet.

Med tiden har man mer och mer konstaterat  sydkonstruktioner  vid Gotlands 

bronsåldersrösen.  Detta  är  konstruktioner  som  ligger  omedelbart  söder  om 

rösen. Dessa är hittills inte särskilt väl belysta inom gotländsk arkeologi, men 

utforskas mer och mer (Martinsson-Wallin 2010, Martinsson-Wallin & Wehlin 

2009, 2010). Ur kulthusperspektiv är dessa mycket intressanta, då de har en 

otvetydig relation till bronsålderns rösen. De kan kanske ge spännande svar om 

gotländska ”kulthus”, eller frånvaron av dem, i framtiden.
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