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ABSTRACT

Houses for the Dead: A Study on House Symbolism in Funerary Contexts 

during the Nordic Bronze Age

During the Nordic Bronze Age, houses were not exclusively connected with profane contexts, 

but did also feature in burial places, a peculiar fact when considering the careful separation 

of settlements and graves. What kind of houses do we find in these sacred contexts? What 

did these houses stand for? Why was the house symbolism chosen to accompany the dead? 

And why did the house symbolism flourish during the Nordic Bronze Age? To answer these 

questions three representatives for the house symbolism in Sweden are discussed in more 

detail, such as the burial in longhouses, peculiar houses called cult houses and house urns. 

Further, the phenomenon has been put in its temporal, geographic, social and ideological 

context, where aspects such as trade and settlement structure are presented. The house 

symbolism is, however, not confined to northern Europe. Through comparison with 

contemporary parallels in southern Europe and ethnohistoric analogies different possible 

viewpoints are detected.

Keywords: Nordic Bronze Age, house symbolism, house urns, cult houses, longhouses, trade,  

Mediterranean area, ancestor cult
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1. INLEDNING

Under bronsåldern var huset inte enbart ett frekvent element i människornas vardag utan 

utgjorde också ett viktigt inslag i de mer ideologiskt märkta och kultomfattande miljöerna. 

Bland annat uppträder hus centralt belägna på gravfält och avviker då i sin planlösning från 

de treskeppiga boningshusen, vilket har gett upphov till beteckningen kulthus. 

Hussymboliken kan också läsas in i rektangulära stenanläggningar som i sin form och storlek 

liknar samtida långhus, men som har låga fosfathalter och saknar ingång (Kaliff 2006: 139, 

Victor 2002: 66). Husurnor är en annan variant av en nära relation mellan husidén och gravar, 

ett fenomen som bekant också har påträffats i Italien, vilket poängterar hussymbolikens 

internationella karaktär: Hällristningar i Valcamonica (Italien) avbildar vad man tolkar som 

hyddor och etruskiska kammargravar från ca 700 f. Kr. illustrerar hela hushåll med tillhörande 

utrustning och inredning (Sabatini 2007: 151, Svanberg 2005a: 77). Den storslagna 

begravningen i Lefkandi (i Grekland) kan i sin konstruktion och funktion kopplas till nordiska 

paralleller och sammanfattas som en sammanknytning mellan hus och grav. Det är kontexten 

som slutligen avgör hur ett fenomen, i detta fall huset, tolkas och om det får sakrala eller 

profana konnotationer (Hodder 1986 i Victor 2002: 63). I denna uppsats ställs kontexter i 

centrum i vilka huset uppfattas som sakralt, samt sambandet mellan hussymboliken och 

gravar.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hussymboliken och att undersöka 

sambandet mellan hus och gravar genom att föra in olika husuttryck i sina kronologiska, 

rumsliga, sociala och ideologiska kontexter. Fokus ligger på norra Europa under perioden 

1'700-500 f. Kr.

De centrala frågeställningarna är som följer:

− Vad finns det för olika husmetaforer?

− Kan vi följa några trendbrott eller förändringar under bronsåldern vad gäller 

hussymboliken och relationen till gravarna? Följer dessa i så fall andra förändringar i 

bronsålderssamhället?
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− Vad kan begravningar som utförts med en tydlig hussymbolik markera?

− Hur kan man tolka uttrycken för hussymboliken?

− Varför är uttryck för hus relativt vanliga under just bronsåldern och i association med 

gravar?

1.2 Källmaterial och metod

Uppsatsen bygger främst på litteraturstudier. Tack vare de omfattande kvantitativa och de 

ingående kvalitativa studier som redan finns tillgängliga om exempelvis husurnor (Sabatini 

2007) eller kulthus (Kaliff 1997, Victor 2002) har det funnits en gedigen bakgrund att bygga 

på. Osteologiska analyser är inte centrala i detta arbete, då inte själva gravarna utan just 

kopplingen mellan husen och gravarna är av intresse och eftersom de osteologiska 

analyserna dessutom är begränsade.

För att få alternativa infallsvinklar på tolkningen av materialet refereras till etnografiska 

analogier. Jämförelser har kommit att prägla denna uppsats även i en vidare bemärkelse, då 

jag anser att det är lättare att tolka ett fenomen, om man jämför med liknande uttryck i 

andra miljöer. Hjältebegravningen i Lefkandi och de italienska husurnorna har på så sätt fått 

en självklar plats i analysen. Vad finns det för likheter/skillnader och hur har fenomenet 

tolkats i de olika områdena? Dessutom ställs de tre valda husmetaforerna (se 1.2.1) mot 

varandra och även här försöker jag i uppsatsen att belysa likheter och skillnader. Man skulle 

därför kunna beskriva uppsatsen som resultatet av en komparativ studie.

Uppsatsen berör en hussymbolik som inte finns i en avskild kultur, utan förekommer över 

stora områden. Strukturalistiska tankegångar blir därför ett instrument för att försöka förstå 

hussymboliken i samband med gravar. Med hjälp av strukturalismen kan gemensamma 

underliggande strukturer klarläggas, som har styrt uppkomsten eller fasthållandet vid detta 

vitt spridda fenomen (Kaliff 1997: 16, Lévi-Strauss 1968-1978: 33ff).

1.2.1 Avgränsning och definitioner

För att hålla uppsatsen inom sina ramar, har ett urval gjorts och avgränsats till att innehålla: 

Gravar gjorda i tidigare bebodda långhus, kulthus i olika former och husurnor. Den 
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gemensamma nämnaren är att husen står i nära relation till gravar. För att få ett större 

perspektiv har – som nämnts ovan – även liknande fenomen i andra länder beaktats. Vid 

analysen är det de svenska/nordiska fenomenen som står i fokus, medan motsvarigheterna i 

andra länder och etnohistoriska analogier fungerar som jämförelsematerial och för att 

framhäva fenomenets interkulturella art. De utomnordiska exemplen kan också ge uppslag 

till nya tolkningsansatser.

Avgränsningen kan således definieras dels fenomenmässigt, men också geografiskt. 

Dessutom har ett tidsmässigt val gjorts, då sambandet mellan en hussymbolik och gravar 

fanns redan under neolitikum och fortsatte in i järnåldern (Victor 2002: 73ff, Söderström 

2008: 187). I denna uppsats finns endast exempel från bronsåldern representerade, då det 

var under denna tidsperiod som hussymboliken var som tydligast. I uppsatsen används Oscar 

Montelius indelning av bronsåldern i sex perioder med en justering angående bronsålderns 

början från år 1'800 till 1'700 f. Kr., i enlighet med Göran Burenhult (1999a: 409). Kronologin 

som används ser därför ut enligt följande:

Äldre bronsålder:

Period I: 1'700 – 1'500 f. Kr.

Period II: 1'500 – 1'300 f. Kr.

Period III: 1'300 – 1'100 f. Kr.

Yngre bronsålder:

Period IV: 1'100 – 900 f. Kr.

Period V: 900 – 700 f. Kr.

Period VI: 700 – 500 f. Kr.

Den tid som benämns bronsålder i Skandinavien, motsvaras av sen bronsålder och järnålder i 

antikens Grekland. Den grekiska järnåldern börjar ungefär 1'200 f. Kr., när stora förändringar 

ägde rum som ledde till att palatsstater och den mykenska civilisationen kollapsade. Åren 

runt 700 f. Kr. markerar inledningen av den arkaiska perioden och ca 500 f. Kr. övergår 

järnåldern i vad som betecknas den klassiska tiden (Burenhult 1999b: 13, Wikander & 

Wikander 2003: 57, 97). När det kommer till Italien är det värt att nämna att husurnorna 

kopplas till Villanovakulturen, som anses ha existerat från ca 900-720 f. Kr. (Haynes 2000: 1). 

De tillhör den tidsperiod som lokalt benämns Bronzo finale, ungefär motsvarande Montelius 

period IV, och prima Età del ferro I-IIA, ungefär motsvarande period V (Sabatini 2007: 119ff). 

Den etruskiska eran tar sedan vid och fortsätter till den romerska erövringen av området vid 

tiden före Kristi födelse (Haynes 2000: 47ff, 383ff).
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Vid undersökningen av ett ämne som detta är det naturligtvis viktigt att klargöra hur 

husbegreppet uppfattas och definieras: Ett hus främsta kännetecken är att det avgränsar ett 

område, innanför vilka ramar en människa kan finna skydd mot exempelvis oväder eller vilda 

djur. Den första valda kategorin, där människor har begravts i ett långhus, är otvetydigt hus. 

Kategori två, där kulthusen kommer in i bilden, är mindre självklar (se 1.2.2) och har ibland 

också tolkats som hägnader (se t ex Victor 2002: 51 eller Hansson 2008: 157) eller som 

gravmonument (Svanberg 2006: 124). Deras konstruktion i trä eller sten har emellertid trots 

flera skillnader även grundläggande likheter med bostadshus, vilket stödjer en tolkning av 

byggnaderna som hus. Vad gäller husurnor, är de inte heller alltid självklara husavbildningar; 

indelningen har i vissa fall grundats på existensen av en dörr som enda husindikation 

(Sabatini 2007: 95). Dörren är dock en relativt tydlig markering. Sammanfattningsvis kan man 

säga att samtliga nämnda objektkategorier har identifierats som hus på grund av typiska 

element som väggar och/eller dörrar, ibland i samband med spår efter aktiviteter. 

1.2.2 Källkritik

Som alltid när det handlar om fenomen som är uttryck för ideologiska tankar eller del av en 

metafysisk värld, präglas arbetet till viss del av subjektivt färgade tolkningar. Som Anders 

Kaliff uttrycker det: ”att tolka andra människors föreställningar innebär alltid att med 

subjektiva metoder tolka en i grunden lika subjektiv upplevelse” (Kaliff 1999: 91). Arkeologi 

är emellertid sällan i stånd att definiera absoluta sanningar, även när det gäller mer profana 

spår efter vardagssysslor. För att undvika spekulationer, är det naturligtvis viktigt att grunda 

sina argument och tolkningar på faktiska lämningar, som genom exempelvis etnografiska 

paralleller kan ge upphov till ny förståelse av bronsålderssamhället.

Eftersom tolkningsansatserna som hittills använts för att analysera hussymboliken är nästan 

lika många som arkeologerna som befattat sig med ämnet, finns det också olika definitioner 

och uttryck som används. Vad en arkeolog anser vara ett kulthus, kan tolkas som en hägnad, 

ett tempel eller ett gravmonument av någon annan (Svanberg 2005b: 310). Fredrik Svanberg 

(2006: 124ff) till exempel förespråkar benämningen husgravar för de stenbyggda kulthusen, 

eftersom Sandagergård och Gualöv, som undersökts senast och med hjälp av nya metoder 

och frågeställningar, uppvisat gravar (daterade till period IV) inuti byggnaden. Istället för att 

interpretera dessa konstruktioner som kulthus, vill Svanberg därför se dem som 
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gravmonument. I denna uppsats följs emellertid Helena Victors (2006: 114) tolkning av 

stenkonstruktionerna som kulthus, eftersom gravförekomsten ännu är relativt ovanlig och 

dessutom inte med säkerhet kan knytas till uppförandet av själva stenkonstruktionen. Victor 

anser att kulthusen härstammar från äldre bronsålder, där gravar och matoffer är resultatet 

av en sekundäranvändning under yngre bronsålder (Victor 2006: 120). Jag är medveten om 

att inte heller husurnor av alla arkeologer har tolkats som just husurnor. Som Serena Sabatini 

uppmärksammar, har dessa askurnor också associerats med sädesmagasin, på grund av sin 

form och på grund av möjliga paralleller mellan bevaringen av säden och kroppen (Sabatini 

2007: 17f, 47). För att hålla uppsatsen inom dess ramar, har jag emellertid valt att titta på 

husurnor som representationer av just hus. 

Vad beträffar kulthusen är det av vikt att ha i åtanke att den stenbyggda variantens datering 

är omtvistad på grund av avsaknaden av spår efter mänskliga aktiviteter, vilket försvårar 

dateringen avsevärt. Dessutom undersöktes de flesta stenbyggda kulthusen under början av 

1'900-talet, när de moderna metoderna och frågeställningarna ännu var avlägsna. Victor 

(2006: 117) menar att endast fem kulthus i sten daterats tillförlitligt och att resten (närmare 

60 stycken) har tidsbestämts genom jämförelser med liknande anläggningar, som i sin tur fått 

sin datering endast genom omkringliggande gravar och fynd, som inte behöver ha anlagts 

samtidigt. Det finns även en problematik i studier av husurnor och långhus med gravar, 

eftersom deras förekomst i Sverige är relativt begränsad och därför försvårar mer generella 

slutsatser. Det är bland annat därför som material från Tyskland och Danmark har tagits med 

i arbetet för att få ett bredare utgångsmaterial. Även begravningen i Lefkandi är 

problematisk, då det handlar om en ensam representant. Eftersom fokus ligger på Norden är 

det emellertid acceptabelt, eftersom inga stora slutsatser bör dras utifrån det utomnordiska 

jämförelsematerialet i sig.
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2. TIDIGARE FORSKNING

2.1 Enskilda uttryck för hussymboliken under bronsålder

Flera avhandlingar har nyligen lagts fram som tangerar ämnet i denna uppsats. Serena 

Sabatini skrev sin doktorsavhandling år 2007 – House urns: study of a late Bronze Age trans-

cultural phenomenon – vilken belyser de regionala skillnaderna av husurnor, samtidigt som 

den omspänner den transkulturella karaktären av detta fenomen, två drag som kan liknas vid 

hussymboliken rent allmänt. Denna omfattande sammanställning inkluderar husurnor från 

både Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Italien, men inriktar sig framför allt på de 

nordiska exemplen. Även paralleller till ansiktsurnor lyfts fram, en aspekt som ter sig mycket 

intressant i diskussionen om tolkningen av hus som symbol för kroppen (se 4.4).

Diskussioner om influenser från Medelhavsområdet till norra Europa har förts sedan tidigt 

1'800-tal och just husurnorna bildar ett illustrerande exempel i denna problematik, vilket är 

anledningen till att de i det följande har utsetts som en lämplig introduktion till 

forskningshistoriken. Samtidigt som många vetenskapsmän sedan arkeologins början har 

framhävt sydeuropeiska influenser och den södra prägeln, har det riktade idéflödet 

kritiserats och två läger har över de följande 200 åren tagit form, där extern påverkan har 

ställts mot en intern och oberoende utveckling (Sabatini 2007: 10-18). Denna uppsats stödjer 

sig på en utgångspunkt i den nära handeln och de flitiga kontakterna som präglade 

bronsåldern, där södra influenser mycket väl kan tänkas ha nått Norden, men där en lokal 

omsättning samtidigt stödjer en nordisk kreativitet. Framför allt har den symboliska och 

sociala aspekten kommit att prägla uppsatsen, en vinkling som blommat upp och fått en 

växande position inom diskussionen först sedan början av 1'960-talet, då Berta Stjernquist 

lyfte fram och belyste tankar och tolkningar kring föremålets bakomliggande symbolik och 

ideologi (Sabatini 2007: 16f). I detta arbete står följaktligen huset som symbol i centrum, 

men resonemanget bygger även på cirkulerande idéer, där Medelhavsområdet emellertid 

inte ses som en allenarådande inspirationskälla, utan där riktningarna istället kan variera.

För att återgå till nyligen publicerade avhandlingar inom ämnet och för att ytterligare 

illustrera den tidsenliga vinklingen på rituella, kulturella, sociala och symboliska aspekter, bör 
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här Helena Victors avhandling lyftas fram. Hon har studerat kulthus och bidrar genom sin 

avhandling från 2002 Med graven som granne: Om bronsålderns kulthus med ett samlat verk 

kring kulthusens olika former och funktioner, där både detaljstudier och mer övergripande 

resonemang är inkluderade. Hon lyfter också fram ett koncept som hon benämner ”Husets 

idé”, som framhäver den aspekt som jag i uppsatsen avser fördjupa; den underliggande idén 

som lett till de olika skepnader som hussymboliken tog under bronsåldern. En annan 

inspirationskälla är artikelsamlingen Kulthus och dödshus – Det ritualiserade rummets teori  

och praktik (Anglert, Artursson & Svanberg 2006), där olika författare – bland andra Helena 

Victor – ger sina tolkningar av kulthusens funktion, betydelse och datering.

Även Fredrik Svanberg (2005a) undersöker det sociala och symboliska värdet i uttryck för 

hussymboliken, men uppmärksammar i sin artikel House symbolism in aristocratic death  

rituals of the Bronze Age också hur spritt fenomenet är, både uttrycksmässigt och 

geografiskt, vilket leder in på frågor kring cirkulerande idéer under bronsåldern. Artikeln 

öppnade upp ögonen för flera skepnader av ”Husets idé”, där både gravar i långhus och olika 

former av kulthus/symboliska hus står i fokus. Han inför också begreppet ”lit de parade” i 

diskussionen, vilket är en intressant idé som jag personligen inte stött på tidigare, men som 

jag valt att ägna ett underkapitel i min uppsats (se 4.3).

2.2 Bronsåldersmänniskans föreställningsvärld

Anders Kaliffs doktorsavhandling (1997) Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar  

under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland, har varit till stor hjälp för att få 

uppslag för hur bronsåldersmänniskans föreställningsvärld kan ha sett ut. Även Kaliffs 

avhandling står i linje med de mer hermeneutiska särdragen som karaktäriserar 

postprocessualismen och har därför bidragit med en mer interhuman koppling till 

källmaterialet. Han har också skrivit flera artiklar, som alla knyter an till ämnet. En 

återkommande tanke är att vi i högre grad bör vara medvetna om vår naturvetenskapligt 

präglade bakgrund och sekulariserade syn, med vilken vi gärna delar in världen i motsatspar 

som till exempel rituellt/funktionellt eller sakralt/profant. Bronsåldersmänniskans tankar kan 

däremot mycket väl ha utgjorts av en syn, där dessa aspekter flutit samman. Etnografiska 

analogier kring ideologiska tankar som ligger bakom relationen mellan människa och hus har 
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funnits tillgängliga i Carsten & Hugh-Jones sammanställning About the house: Lévi-Strauss  

and beyond (1995), där flera författare får uttrymme att beskriva sina iakttagelser av olika 

traditionella folk.

2.3 Allmänna aspekter på bronsåldern

För att få insikt i husets betydelse under bronsåldern, har Borna-Ahlkvists avhandling 

Hällristarnas hem – Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder (2002) 

varit till stor hjälp. Här får man följa husets utveckling under bronsåldern, vilket lyfter fram 

en förändring från kollektivt färgade kännetecken till mer individorienterade egenskaper. 

Idéer om husgenerationer och familjeöverhuvuden har intressanta paralleller i 

hussymboliken (se 4.2.1). Även artikelsamlingen Spiralens öga (Olausson 1999), har bidragit 

med olika inblickar i bronsåldern, där allt från det enskilda hushållets betydelse för 

omgivningen, till långväga handel och förändrade gravskick berörs. Likaså bildar flera artiklar 

i verket Gropar & monument: En vänbok till Dag Widholm (Goldhahn 2008) en god grund för 

förståelsen av bronsåldern, där både husurnor, kulthus, kosmologi och hövdingadömen flätas 

in. Kristiansen & Larsson har med sitt verk The Rise of Bronze Age Society (2008) lagt grunden 

för jämförande studier mellan Norden och Medelhavsområdet under bronsåldern och 

ansluter på så sätt till den tidigare nämnda månghundraåriga forskningen kring ett idéutbyte 

mellan södra och norra Europa. Deras resonemang kring handel och ideologiska överföringar 

ter sig självklara och övertygande och har hjälpt mig i min förståelse av hussymbolikens 

kronologiska och rumsliga sammanhang.
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3. PRESENTATION AV MATERIALET

3.1 Långhus som gravar

Ett av de tidigaste uttrycken för hussymboliken i Norden utgörs av tidigare bebodda långhus, 

som har kommit att omvandlas till gravplatser för enstaka personer (Kaliff 1997: 71, Svanberg 

2005b: 319f, Victor 2002: 36). Trappendal (se fig. 1) och Hyllerup i Danmark, samt Handewitt 

i Tyskland utgör utmärkta exempel för att påvisa detta samband (Svanberg 2005a: 79). 

Medan husen i regel är byggda under period II, utfördes begravningen under period III, en 

omständighet som indikerar att husen inte byggdes specifikt med ett begravningssyfte utan 

troligtvis fungerade som bostadshus dessförinnan (Svanberg 2005a: 79ff, Victor 2002: 36). I 

både Trappendal och Handewitt har stora hål grävts i den centrala delen av långhusen, vilket 

av Svanberg (2005a: 80) har tolkats som en eventuell ”lit de parade” (se 4.3), där släkten 

kunde samlas för att ta farväl av den döde och där den avlidne kunde uppvisas en sista gång. 

Alla tre långhusen förstördes efter denna eventuella ceremoni och gravarna med de 

kremerade benen placerades antingen direkt i eller ovanpå det centrala rummet, 

förmodligen efter att husen hade förstörts genom brand (Trappendal och Hyllerup) eller för 

hand (Handewitt) (Svanberg 2005a: 80f). Det sista steget i begravningen bestod av att platsen 

täcktes med en gravhög (Svanberg 2005a: 81).

Även om det finns sådana tydliga fall, är det vanligare att hitta gravar ovanpå 

boplatslämningar i form av kulturlager (Victor 2002: 36). I Sverige är exemplen få, både vad 

gäller den tydliga varianten med verkliga hus och den mer implicita varianten med gravar 

över kulturlager. Det har av Victor (2002: 36) till viss del tolkats som ett resultat av en 

omedvetenhet bland arkeologer som har förändrats först på senare år. Högar har inte grävts 

ut i lika stor utsträckning i Sverige som till exempel i Danmark och i de fall de är undersökta, 

har eventuella förekomster av kulturlager eller spår av hus under själva graven inte fått stor 

uppmärksamhet. Några gravar i husgrunder har icke desto mindre kommit i dagen även i 

Sverige med exempel som Tranarpshögen i Skåne, Kårarpshögarna i Halland och Kiviksgraven 

i Skåne. Gravarna verkar ha en större kronologisk spridning än exemplen från Danmark och 

Tyskland med dateringar från både äldre och yngre bronsålder (Victor 2002: 36ff).
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Det går onekligen att se likheter mellan de nordiska exemplen och begravningen i Lefkandi 

(se fig. 2), där ett riktigt hus i naturlig storlek gjordes obeboeligt för kommande generationer 

genom en monumental begravning av två individer (Victor 2002: 38). Begravningen liknar de 

nordiska exemplen i förbryllande mån: Graven befinner sig i husets mitt, huset förstördes i 

samband med begravningen och i ett sista skede anlades en hög ovanpå graven (de Waele 

1998: 379, Mazarakis Ainian 1997: 51f, Svanberg 2005a: 76). Troligtvis användes även detta 

hus som bostad innan begravningen ägde rum (Mazarakis Ainian 1997: 53f, Svanberg 2005b: 

319).

3.2 Symboliska hus/Kulthus

Under denna rubrik faller alla de hus som inte under någon tidsperiod använts som 

bostadshus för levande personer, men som på ett eller annat sätt kan kopplas till avlidna 

individer. Även om det finns olika sorters kulthus, är således den gemensamma nämnaren 

närheten till gravar (Kaul 2006: 108).

3.2.1. Kulthus i sten

Victor (2002: 66) pekar ut två varianter av kulthus som skiljer sig åt både i 

konstruktionsmaterial, form, storlek, tid och placering i landskapet; stenbyggda kulthus och 

kulthus bestående av en stolpkonstruktion. Förekomsten av varianten i sten är tämligen 

begränsad till Sverige och Danmark (Kaul 2006: 100) och inom Sverige låter sig två 

koncentrationer fastställas; Mälarlandskapet och södra Sverige (Gurstad-Nilsson 1999: 197). 

Kännetecknande för Mälardalsregionen är att denna typ av kulthus är konstruerad helt i sten 

(Svanberg 2005a: 90). I södra Sverige däremot har det inre rummet gröpts ur och det 
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Fig. 2: Ett exempel på samma förhållande  
mellan hus och grav i Lefkandi, Grekland  
(Svanberg 2005a: 76).

 
Fig. 1: Begravning i en  
husgrund, Trappendal  
(Svanberg 2005a: 79).



utgrävda materialet, det vill säga jord eller sand, har använts som fyllnadsmaterial i vallarna 

som sedan ramades in med en inre och en yttre kantkedja (Svanberg 2005a: 90) (se fig. 3). 

Exempel på stenbyggda kulthus finns i Sandagergård i Danmark, i Gualöv i Skåne, vid 

Hågahögen i Uppland, husen i Broby i Uppland, Vessinge i Halland, Ballermosen i 

Nordsjælland, Valhall i Skåne, Tofta i Skåne och Koarum inte långt från Kiviksröset i Skåne 

(Kaul 2006: 104, Victor 2002: 77). Det finns också exempel från Danmark (Clemmensen 2005: 

299ff). Stenbyggda kulthus påträffas nära bronsåldersgravar, ofta intill bronsålderns centra 

och på höjder intill vattenleder, men även i enighet med bronsåldersdepåers lokalisering 

(Victor 2002: 65, 114, 119). 

Denna typ av kulthus är monumental i sitt utseende, med massiva vallar byggda i 

skalmursteknik. Vallarna har en bredd på 1-4m och saknar dessutom i 63 av 65 kända fall en 

ingång (Victor 2002: 77, 117). Huskonstrukionen som i sin form inte är olik samtida långhus, 

med 12-25m i längd och 6-12m i bredd, omfattar således ett inneslutet rum, oftast mycket 

smalt, där spår av mänskliga aktiviteter är få och fosfatvärden låga (Victor 2002: 77, 118f). 

Avsaknaden av lämningar efter mänsklig aktivitet komplicerar i hög grad dateringen av 

stenbyggda kulthus. Det är ett problem som försvåras ytterligare genom det faktum att de 

flesta inte har varit föremål för ingående utgrävningar och att de som har grävts ut gjordes så 

i början av 1900-talet (Svanberg 2006: 124, Victor 2002: 118). De som emellertid har kunnat 

dateras, bland annat genom 14C analyser, har ordnats in i perioderna II och III (Victor 2002: 

118), en datering som enligt Svanberg (2006: 127) är osäker, men som här för närvarande 

accepteras. Victor diskuterar möjligheten till tak på dessa kulthus, men kommer fram till att 

förhållanden som förutsätts, som stolphål eller en flat yta på väggarnas översida, i regel 

saknas (Victor 2002: 117), en ståndpunkt där Victor får medhåll från Svanberg (2005b: 308, 

2006: 124). Stenkulthus har av Victor tolkats som en eventuell utveckling av hällkistor, då de 

uppvisar liknande drag i form, konstruktion och lokalisering (Victor 2002: 188). 
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Fig. 3: Koarum vid Kiviksröset. Ett typiskt sydskandinaviskt exempel på ett kulthus i sten (Victor 2002: 95).



3.2.2 Stolpburna kulthus

Eftersom denna typ inte är lika skönjbar utan utgrävningar, har inte många mindre kulthus 

uppdagats, men uppgår i Helena Victors sammanställning till 21 kända fall (Victor 2002: 67, 

123). Däremot är de mer nyligen utgrävda, bättre dokumenterade och har haft andra 

förutsättningar att dateras (Victor 2002: 67). Anledningen till att de är lättare att datera beror 

till stor del på att man i dessa sammanhang finner tydligare spår av aktiviteter och att man i 

vissa fall till och med kan påvisa gravar inuti husen. Dessa mindre stolphus har kunnat 

dateras till yngre bronsålder, med undantag av några få som föregick stengrundshusen under 

äldre bronsålderns början (Victor 2002: 146).

De stolpburna kulthusen är inte lika monumentalt placerade 

som kulthusen i sten och är allt annat än slutna i sin ofta C-

formade planlösning (se fig. 4), där den ena gaveln är helt 

öppen och riktad mot exempelvis en grav (Victor 2002: 146, 

150). Victor utgår ifrån att stolphusen varit täckta med ett 

tak med tanke på placeringen av stolphålen som grävts fram 

(Victor 2002: 67, 146). I vissa fall är huset indelat i ett förrum 

och ett inre rum, där de tidigare nämnda gravarna har 

placerats (Kaliff 1995: 242, Victor 2002: 72, 146). Det handlar i dessa fall om urnegravar 

daterade till period V-VI, som kan påvisas i bland annat Ringeby i Östergötland, Kvarteret 

Glasrutan II i Linköping, Klinga i Östergötland och Vallby i Västerås (Kaliff 1995: 234, Stålbom 

1994: 36f, Victor 2002: 146). Det främre rummet innehåller vanligen gropar, brända ben och 

keramik. För att få en föreställning om kulthusens dimensioner, kan här Ringeby tas upp som 

exempel, där husytans mått uppgår till 5,5 × 3m (Kaliff 1997: 54ff).

En av anledningarna till att dessa mindre kulthus inte hittas lika lätt som stengrundshus är att 

de ofta har bränts ned eller täckts över av till exempel gravar och stensättningar (Svanberg 

2005a: 83f, Victor: 2002: 77, 146). Det finns även miniatyrkulthus, som förekommer bland 

annat i Kvarteret Glasrutan i Linköping och i Lusehøj i Danmark, där måtten uppgår till 3,25 × 

1,5m respektive  3,1 × 1,7m (Svanberg 2005a: 83f). Dessa påvisar rester efter 

kremeringsprocesser, vilket leder till tolkningen av miniatyrhusen som byggda ovanpå 

kremeringsplatsen inför en möjlig lit de parade (Svanberg 2005a: 83ff).
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Fig. 4: Kulthus från Fosie,  
Skåne (Victor 2002: 67). 



3.3 Husurnor

Husurnor är askurnor som i sin form påminner om hus i varierande grad (Haynes 2000: 5). 

Det är ett fenomen som förekommer i en svårtolkad spridning över norra Europa (norra 

Tyskland, Polen, Danmark och Sverige) och i ett litet område på Italiens västra kust (Sabatini 

2007: 26-34, 150ff). Vidare har mobila modellhus kommit i dagen runt det egeiska havet som 

till sitt utseende är mycket lika husurnor. Dessa har emellertid i de flesta fall inte någon 

koppling till gravar eller kan ens påvisas ha fungerat som behållare (se t ex Catling 1989, 

Mersereau 1991, Schoep 1994). Hussymboliken är naturligtvis den egenskap som förenar 

denna urneklass, med dörren som dess främste metafor, inkorporerad i alla husurnor 

(Sabatini 2007: 90f). Det finns emellertid ytterligare en egenskap som stämmer in på alla 

husurnor, vilket är deras närhet till vatten: Det Tyrrhenska Havet, Nordsjön, Östersjön och 

floden Elbe inklusive olika mindre flodsystem figurerar som favoriserade platser i 

sammanhanget (Sabatini 2007: 22). Både i Italien och i Norden är det den lokala prägeln som 

kommer till uttryck, vilket leder till olika planlösningar, dekorationer, låsanordningar och 

takformer.

3.3.1 Nordiska husurnor

Sabatini framlägger den lokala morfologin på husurnorna (jfr fig. 5-7) som ett argument för 

en lokal produktion: Däremot verkar själva husidén ha blivit införd (Sabatini 2007: 156f). De 

nordiska husurnornas gravfynd och placering i graven följer den lokala traditionen och 

överensstämmer med hur andra urnor har hanterats (Sabatini 2007: 168).
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Fig. 5: Husurna från Vulci,  
Italien (Sabatini 2007: 15).

 
Fig. 6: Husurna från 
Königsaue, Tyskland 
(Sabatini 2007: 9).

 
Fig. 7: Husurna från Fardume,  
Gotland (Pettersson 1982: 94).



Gravgåvorna är ganska få, men kan utgöras av keramik, rakknivar, dubbelknappar, pincetter, 

sylar, nålar, knivar eller ringar (Sabatini 2007: 101ff, Pettersson 1982: 111). Djurben har också 

konstaterats i vissa kontexter, oftast kremerade (Sabatini 2007: 133). Trots den likartade 

behandlingen av olika sorters urnor, sticker husurnorna ut inte enbart genom sin form, utan 

också eftersom de avslöjar spår av färg, vilket är en egendomlighet i Norden under den här 

tidsperioden (Sabatini 2007: 88). Efter att ha undersökt de olika gravgåvorna och den övriga 

kontexten, samt 14C-analysen från två av de svenska husurnorna, kommer Sabatini (2007: 

116ff) fram till att den äldsta dateringen kan göras på husurnor från Östersjöområdet, 

framför allt på dem från Gotland och att de yngsta husurnorna verkar finnas i Tyskland. 

Tidsspannet sträcker sig från slutet av period IV, med ett uppblommande i alla områden 

under period V, till ett avklingande i början av period VI (Sabatini 2007: 116ff).

Husurnorna dominerar inte på gravfälten eller gravplatserna där de hittas, utan bildar en 

mycket liten grupp. I de västra spridningsområdena på den norra delen av kontinenten, är de 

inte bara i tydlig minoritet, utan oftast ensamma i sin kategori på fyndplatsen (Sabatini 2007: 

22). Eftersom endast ett fåtal husurnor finns i de olika fyndkontexterna, måste ett urval ha 

gjorts vid begravningen (Victor 2002: 34). Vem valde man att begrava i husurnor? I de fall där 

det kremerade materialet har undersökts osteologiskt, har det av bedömningen framgått, att 

de begravda personerna skiljer sig vitt åt i både ålder, kön och hälsa (Sabatini 2004: 428ff, 

2007: 129ff). Det finns en del exempel där flera husurnor har ställts ned i samma hällkista 

eller där husurnor och vanliga urnor delar hällkista (Pettersson 1982: 111, Sabatini 2007: 

132ff). Frågan är om dessa delar släktband. På Gotland är kopplingen mellan husurnor och 

skeppssättningar intressant (Sabatini 2007: 130), då nio av de tretton husurnor som 

påträffats på ön just hittats i skeppssättningar (Sabatini 2007: 144). Ett exempel är Fardume i 

Rute socken, där fem husurnor har hittats i samma skeppssättningsområde, i tre olika 

hällkistor (Sabatini 2007: 132, Söderström 2008: 192). 

3.4 Bakgrund – samhället under äldre och yngre bronsålder

Hur såg den samhälleliga kontexten ut? Innan analysen inleds, presenteras en kortfattad 

version av handelssituationen under både äldre och yngre bronsålder i Norden samt en 

sammanfattning av synliga förändringar i bronsålderns boendestruktur.
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3.4.1 Bronsimport och manifestationer

Under de äldsta bronsåldersperioderna gick handeln främst genom Donauregionen i östra 

Europa, den pannoniska slätten och sedan vidare till Mindre Asien, vilket bland annat svärd 

kan vittna om som hittats i Sverige daterade till äldre bronsålder (Burenhult 1999a: 408, 

Kristiansen & Larsson 2008: 128, Larsson 1999: 352f, Sabtini 2007: 159). Det var under denna 

tid som kremeringsskicket spred sig från Centraleuropa till Norden (Victor 2002: 45). 

Området vid Karpatherna var en viktig knutpunkt som också handlade med bland annat 

Minoerna på Kreta (Kristiansen & Larsson 2008: 128). Efter 1600 f. Kr. tog Mykenerna över 

både det minoiska riket och deras handelskontakter och utökade kontaktnätet till att 

inkludera Tumulus-kulturen i centrala Europa, vilket möjliggjorde en förstärkt indirekt handel 

med södra Skandinavien, som med handelsvaror som bland annat bärnsten kom att växa i 

betydelse (Chapman 2008: 348, Jaanusson & Jaanusson 1988: 107, Kristiansen & Larsson 

2008: 127f). Under period IV-VI, efter Mykenes kollaps, bytte handelslederna riktning och 

Italien hamnade i större fokus (Sabatini 2007: 159). Detta kan man se på bland annat 

Tarquinias antennsvärd som finns spridda över Europa, men också på husurnorna och en viss 

typ av bronskärl som benämns Gevelinghausen, som har påträffats i både Centraleuropa, 

delar av Nordeuropa och Italien (Sabatini 2007: 160). 

Enligt Kristiansen & Larsson (2008: 186) är Norden den i särklass störste representanten av 

vapenfynd från period II-III, inte ens de mykenska palatsstaterna uppvisar liknande 

kvantiteter av metall. Den elit som växte fram som resultat av bronsimporten kan ha varit 

tvungen att rättfärdiga och manifestera den stratifiering som ägde rum och på så sätt 

framhäva sin nyvunna ställning i samhället (Victor 2002: 26 och där anförd litteratur). Victor 

refererar till flera arbeten, där det ur etnografiska studier framgår att en elit ofta ser en stor 

nödvändighet i att ”ritualisera ett släktskapssystem”, där hussymboliken får en avgörande 

plats för att betona vikten av vissa hus/husätter (Victor 2002: 20 och där anförd litteratur). 

Detta tog sig uttryck i monumentala gravar täckta av högar och rösen samt i de rika 

gravgåvorna i brons som går att finna från äldre bronsålder, främst från period II och III, men 

också i kulthusen som nu valdes att byggas i sten (Victor 2002: 25). Gurstad-Nilsson menar 

också att de monumentala gravrösena i sig själva bidrog till att övertyga den övriga 

befolkningen om legitimiteten i det nya politiska läget med den stundande eller pågående 
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hierarkiseringen genom att de stod för en tydlig visualisering (Gurstad-Nilsson 1999: 200, 

Parker Pearson 1999: 87). 

Importen av bronser medförde även nya influenser och ideologier och det är slående att 

många av de beskrivna fenomenen förknippade med hus finns just nära vattenleder som 

varit viktiga handelsvägar (Gurstad-Nilsson 1999: 201, Kaliff 1997: 43, Victor 2002: 82, 

Sabatini 2007: 159). För att det storskaliga handelsnätet inom Europa skulle kunna 

upprätthållas krävdes större enheter än familjen (Victor 2002: 27). Det är här som de nya 

ekonomiska och politiska faktorerna faller in som utmärker husätterna, en term som Victor 

introducerar med referens till Lévi-Strauss. Husätter innebär en samhällsstruktur som kan 

sägas vara placerad mellan rent släktskapsbaserade strukturer och samhällen förknippade 

med sociala klasser sprungna ur ekonomiska och politiska händelser (Carsten & Hugh-Jones 

1995: 9, Lévi-Strauss 1982: 186f, Victor 2002: 19). Fogelin (2007: 65) redogör för hur en 

ledande aristokrati ofta avgränsar tillgång inte bara till olika varor, utan också till olika 

symboler: Högarna, men eventuellt också hussymboliken i gravsammanhang kan spela in i 

detta resonemang. Whitley ger ett exempel hämtat ifrån Grekland, där bruket av vissa 

dekorationstyper limiterades till aristokratin (Whitley 1991: 357).

När sedan stratifieringen var accepterad behövdes inte längre de monumentala 

manifestationerna i samma grad och man lägger också märke till en tydlig nedgång i antal 

gravgåvor i dyrbar metall (Gurstad-Nilsson 1999: 210, Victor 2002: 26). Denna förändring 

inträffar vid övergången till yngre bronsålder. Vapen betonas inte längre i gravarna, utan 

mindre föremål som små verktyg eller enkla smycken tycks bli populära (Victor 2002: 26), 

något som kan styrkas av Sabatini (2007: 100-116), som har undersökt gravgåvorna i 

husurnorna från yngre bronsålder. Husurnorna får symbolisera brandgravskicket, som alltså 

behölls trots att man gick tillbaka till att bygga monument och kulthus i förgängligt material 

(Victor 2002: 147).

3.4.2 Från kollektivbaserat till individorienterat

Flera indicier pekar på att nedtoningen av det monumentala inte bara bör tolkas som att det 

inte längre ansågs nödvändigt, utan också som en förskjutning från ett kollektivt till ett 

individuellt plan (Victor 2002: 187). Bland annat kan man observera en reducering i storleken 
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av långhusen vid bronsålderns mitt (Borna-Ahlkvist 2002: 82). På bronsåldersboplatsen 

Apalle blir husen inte bara mindre, utan får också en annorlunda disponering: Från äldre 

bronsålder finns spår efter ett flertal härdar och avfallsgropar utanför husen, där förmodligen 

en kollektiv matlagning ägt rum, materiella spår som inte finns tillgängliga från yngre 

bronsålder, där en central härd i husets inre istället är kännetecknande (Skoglund 1999: 280f, 

Ullén 1999: 36ff). En släktbaserad struktur verkar således ersättas av en mer 

hushållsorienterad syn (Skoglund 1999: 282). Widholm jämför östra Smålands rösen med 

stensättningarna som i stort sett tar över under yngre bronsålder: Medan rösen kräver stora 

resurser i form av både tid och arbetskraft, kan stensättningar anläggas inom ett hushåll 

(Widholm 1999: 256). Även det tyder på en förändring av försörjningsnivån.

3.4.3 Hussymbolikens anknytning till förändringar inom samhället

Kulthusen följer långhusens trend och blir under yngre bronsåldern dels mindre i storlek, 

men övergår också till en konstruktion baserad på trä: De synliga, monumentala och eviga 

aspekterna som kan läsas in i konstruktioner i sten, byts ut mot en mer lågmäld ton. 

Intressant är att kulthusen följer långhusens utveckling även vad gäller introduktionen av en 

funktionsindelning (Victor 2002: 54f). 

Huset som symbol får större betydelse under 

yngre bronsålder (Victor 2002: 13). Tilläggas kan 

att det är ett drag som sträcker sig över stora 

delar av Europa med tanke på de italienska 

husurnorna, Lefkandi, kulthusen i olika länder och 

de nordiska husurnorna som återfinns i både 

Polen, norra Tyskland, Danmark och Sverige 

(Haynes 2000: 5f, Sabatini 2007: 26ff, Victor 2002: 

72f). Även kremeringsskicket och de relativt få gravgåvorna går igen i andra länder (Victor 

2002: 45). Handlar det om en svepande förändring i bronsåldersmänniskans värderingar? 

Kaliff (1997: 81) föreslår interpretationen att man under yngre bronsåldern var mer inriktad 

mot himmlen och solen, med en eventuell solkult. Bland annat är avbildningar av vad man 

tolkar som solskepp vanligt förekommande under denna tidsperiod och finns representerade 

även på en husurna från Italien (Sabatini 2007: 154, 161) (se fig. 8). Dessutom har 
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Fig. 8: Husurna från Vulci med 
solskeppsmotiv (Sabatini 2007: 155).



husurnorna på Gotland ofta hittats i nära samband med skeppssättningar (Sabatini 2007: 

130), som kan tolkas som solskepp. En föreställning om en solkult kan emellertid också 

baseras på brandgravskicket som under yngre bronsålder nått sin fulla genomslagskraft. 

Elden som används i kremeringen kan i detta sammanhang uppfattas som ”solens medium” 

(Kaliff 1997: 81). Påfallande i denna kontext är att Egyptens solkult var som störst under 

1'300-talet f. Kr. då Amenhotep IV (Echnaton) regerade (Larsson 1999: 360). Under ungefär 

samma tid, från 1'430-1'200 f. Kr. tillverkades kungliga monogram hos Hettiterna, där den 

gudomliga kungen avbildades som en sol. På samma sätt som solkulten troligen spridits från 

Egypten till Anatolien, kan Nordens hövdingar ha anammat idén via handelskontakter 

(Larsson 1999: 360).
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4. ANALYS

4.1 Vatten och symboliska hus?

Med vetskap om dessa samhälleliga förändringar och uttryck, kan hussymboliken i ljuset av 

de olika infallsvinklar som presenteras nedan få ny betydelse och förklaring. Det finns till 

exempel en rumslig koppling mellan bronsåldersdepåer, bronsåldershögar, maktcentra och 

uttryck för hussymboliken: Alla förekommer i liknande områden nära vatten (Damell 1988: 

113, 117, Victor 2002: 65, 119). Hur kan detta förklaras?

4.1.1 Vatten som liminal zon

Det verkar ha varit viktigt att avgränsa de dödas sfär och ”boplats” genom att bevara en 

distans till de levandes boningshus, något som etnografiska studier kan påvisa för flera 

kulturer (Victor 2002: 181, Parker Pearson 1999: 124f). Vattnet, som av en del forskare (Kaliff 

1997: 66, Karlenby 1999: 122f) har tolkats som en liminal zon med förmedlande egenskaper, 

tycks i detta sammanhang ha varit en favoriserad plats. Kaul (2005: 269) förespråkar en 

tolkning av skepp avbildade med manskap som döda själar som färdas till dödsriket. Även 

Tore Artelius för fram idén om skeppet som färdmedel till dödsriket, där skeppet i en vidare 

definition står för transport och förändring (Artelius 1996: 25). Det är en intressant vinkling 

med tanke på att transporten till dödsriket synes vara förknippad med båtar eller skepp även 

inom andra kulturer, som i Egypten eller i den grekiska mytologin (Artelius 1996: 28). 

Beaktansvärt är att föreställningen om vattnet som en liminal zon då kan ses som en 

gemensam idé eller som resultatet av influenser genom handelskontakter.

Importerade varor konnoterar ofta begrepp som prestige. När däremot själva idén till ett 

föremål importeras och omsätts lokalt har enligt Larsson (1999: 353f) egenskapen som 

prestigevara förlorat betydelse. Istället antyder den egna produktionen att man har 

identifierat sig med den mening som idén står för. Han använder sig av krumsvärd som 

exempel, men tanken kan troligen också överföras på ideologiska föreställningar som det 

ovan beskrivna förhållandet till solen eller just vattnets förmedlande och transitiva 

egenskaper. Idén kan således ursprungligen ha importerats, men utbredningen i Norden 

tyder på att dess mening och betydelse inkorporerats i samhället (Larsson 1999: 354).
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4.1.2 Vatten som en viktig handelsväg

Kajemby-folket på nordvästra Madagaskar livnär sig på fiske, vilket klargör betydelsen av 

havet för dessa människor (Parker Pearson 1999: 131). Anledningen till att man väljer att 

begrava sina döda på stranden ligger emellertid inte i en tro om att det handlar om en liminal 

zon; istället handlar det om ett uttryck för den nära relation de upplever med vattnet, som så 

småningom för med sig kvarlevorna bort från stranden och omsluter dem (Parker Pearson 

1999: 131). Ett liknande tankesätt skulle kunna ha styrt bronsåldersmänniskorna i 

placeringen av de döda och av husuttrycken. Vatten behöver inte ha konnoterat liminala 

aspekter, utan kan likväl ha inneburit en ekonomisk betydelse. Även om det kanske inte 

handlade om ren överlevnad, kan vattnet och den därmed möjliggjorda handeln ha setts som 

källa till rikedom och makt. 

Vid Stora Hammaren i Värend i Småland har ett kulthus grävts fram; det handlar alltså om ett 

kulthus som befinner sig i inlandet. Visserligen ligger det i viss kontakt med Mörrumsån, men 

närheten till en landsväg ter sig mer uppenbar. Liknande förhållanden finns i Gualöv i Skåne, 

där kulthuset också valts att situeras nära en landsväg (Hansson 2008: 259). I detta 

sammanhang inställer sig frågan om det kanske inte var vattnet som var avgörande vid 

placeringen, utan snarare närheten till handelsleder eller transportsträckor? Damell (1988: 

113) undersöker hur bronsålderslandskapet kan ha sett ut i Södermanland och framhåller att 

havsnivån låg ca 15m högre än vad den gör idag: Framför allt östra Södermanland torde alltså 

ha utgjorts av öar. Att färdas per båt och att utföra tunga transporter vattenvägen bör därför 

sannolikt ha varit norm. På hällristningar finns även andra färdmedel återgivna, bland annat 

kan man i Fränarp eller Bohuslän se dragna vagnar (Damell 1988: 113, Kristiansen & Larsson 

2008: 220f). I södra Sverige där landskapet är plattare, kan vagnarna mycket väl ha utgjort ett 

vanligt transportmedel, vilket skulle kunna förklara förekomsten av viktiga handelsleder och 

därigenom även spridningen och förekomsten av hussymboliken in mot landet, där möjligtvis 

den ursprungliga kopplingen till vatten gick förlorad.

Kaliff (1995: 244, 1997: 31, 56) påpekar att keramik av Lausitztyp är relativt vanlig i Norden 

samt att de stolpburna kulthusens form i viss grad liknar den kontinentala Lausitztypen, vilket 

är ett bra exempel på import inte bara av varor, utan även av idéer. Lausitzområdet var en 

viktig centralregion som omfattade delar av dagens Polen, Tjeckoslovakien och Tyskland 
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(Burenhult 1999b: 17). Kaul (2006: 106) vänder sig emot Kaliffs påpekande och talar istället 

för en egen byggnadstradition. Han framhäver att kulthus i trä redan fanns under äldre 

bronsålder: Ballermosen i Danmark är till exempel daterad till period II, innan 

Lausitzkeramiken kom till Norden. Även i Sverige finns stolpkonstruerade kulthus som dateras 

till äldsta bronsålder (Victor 2002: 147). Planlösningen verkar emellertid avvika från den 

yngre varianten och tolkningen ter sig mer oklar. I Klinga i Östergötland eller i Nygårdsrum på 

Gotland omger stolphålen en hällkista och anpassar sig i sin form efter graven (Victor 2002: 

138, 142). Trots att således konstruktionen må vara likartad i materialhänseende, tycks själva 

formen och utseendet inte höra samman med den yngre Lausitz-influerade typen. Här 

kanske man kan skönja Gurstad-Nilssons förklaringsmodell: ”Nya uttrycksformer förstods och 

integrerades i redan befintliga sociala och rituella praktiker men kom samtidigt att förändra 

och förstärka dem” (Gurstad-Nilsson 1999: 209). Snarare än att det var en helt ny företeelse, 

förstärktes hussymboliken i och med kontakten med andra kulturer och man byggde olika 

typer av kulthus beroende på vilka handelspartner man hade mest frekvent kontakt med.

Att man under period II och III började bygga kulthus i sten i Norden, och endast här, kan 

hänga ihop med Nordens intensiva delaktighet i den internationella handeln, som kommer 

till uttryck i den stora mängd metall som kommit i dagen. Det ekonomiska uppsvinget och 

kontakten med de monumentala palatsstaterna i söder skulle kunna läsas in i de stenbyggda 

kulthusen. Under perioderna IV-VI, då Italien och Tyskland fick större betydelse, kan istället 

influenser från Lausitzkulturen skönjas. Den uppstigande eliten, sannolikt kopplad till handel, 

kan ha gjort dessa i tid varierande ”exotiska” hustyper till maktsymboler, där endast eliten var 

”invigd” och hade tillträde (Fogelin 2007: 65).

Gurstad-Nilssons förklaringsmodell stämmer också in på de norra 

husurnorna, som kan ses som en blandning av importerade tankar 

(från Italien) och lokala omtolkningar (Sabatini 2007: 171). Trots 

det faktum att Oldebergs artikel om husurnor (1958) må vara 

gammal, är det intressant att han, oberoende av studierna kring 

kulthusen, drar en parallell till Lausitz-kulturen även vad gäller 

husurnor. Han nämner inte Lausitz-kulturen vid namn, men menar 

att det faktum att vissa av husurnorna är dekorerade med färg (se 
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Fig. 9: Husurna med färg  
från Stora Hammar,  
Skåne (Victor 2002: 34).



fig. 9), tyder på influenser från sydöstra Mellaneuropa, ett område som stämmer väl överens 

med Lausitz-kulturens utbredning (Oldeberg 1958: 16, Sabatini 2007: 16). Dessutom passar 

den ovala eller runda formen, som är vanlig på de svenska husurnorna, inte överens med 

bronsålderns långhus, men kan däremot väl liknas vid ett C eller ett D som ofta är 

grundformen på de samtida stolpburna kulthusen (Sabatini 2007: 37). En tolkning av att 

”exotiska” hus förärades utvalda personer skulle man också kunna göra i Lefkandis fall: Enligt 

de Waele (1998: 379, 394) finns inga likheter med samtidens lokala hus i Grekland och han 

jämför det tre-skeppiga huset och dess inre uppdelning istället med centraleuropeiska 

långhus. Även detta kan vara resultatet av handelskontakter.

4.1.3 Hus och skeppssättningar

Längs kusten i nordöstra Småland uppträder rektangulära och skeppsformade stensättningar 

i nära samband (Widholm 1999: 252). Intressant i detta sammanhang är att rektangulära 

stensättningar ibland har tolkats som symboliska hus (Widholm 1999: 254). Hus och vatten 

har alltså en nära koppling i Småland, en koppling som framkommer tydligt också på Gotland, 

där husurnor påträffas främst i skeppssättningar och även sammanfaller i tid med dessa 

(perioderna IV-VI) (Sabatini 2007: 130, Söderström 2008: 191). Skeppssättningar och 

husurnor kan båda var för sig, men framför allt i samband med varandra, tolkas som en 

metafor för resande och handel. Det är viktigt att ha i åtanke att husurnorna inte återfinns 

vid slumpmässiga vatten, utan vid vattenleder som utmärkte sig genom aktiv handel och 

förbindelser med handelscentra och fortsatta vattenleder; exempelvis floden Elbe, Östersjön 

och det Tyrrhenska Havet (Sabatini 2007: 22).

4.2 En sista boning?

Att gravar skulle ha setts som hus för förfäderna framstår vara den mest närliggande 

tolkningen (Parker Pearson 1999: 195). Varför har då denna metafor fått tydligare utformning 

endast i vissa gravar? Att samhället under bronsåldern skulle ha utgjorts av husätter som i sin 

tur ingick i större ekonomiska enheter, stämmer överens med arkeologiska lämningar. 

Urnenfeldertraditionen i Centraleuropa (ca 1'200-900 f. Kr.) till exempel definieras av gravfält 

som i regel utgörs av tre till sex familjer, som tydligt avskiljs från varandra (Burenhult 1999b: 

16, Roymans & Kortlang 1999: 36, Svanberg 2005a: 73).
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4.2.1 En sista boning för familjeöverhuvudet?

De nordiska husurnorna dominerar – som nämnts ovan – aldrig ett gravfält, utan 

förekommer endast i sällsynta fall (Sabatini 2007: 22). Även i enskilda stenkistor kan 

husurnor förekomma bredvid vanliga urnor (Sabatini 2007: 132ff). Om det var en särskild 

husätt eller välbärgad familj som tillgången till hussymboliken gällde och om man antar att 

gravfälten delades upp i familjeenheter som i Urnenfeldertraditionen, skulle man förvänta sig 

husurnekoncentrationer. Istället verkar de enstaka fynden spridda: Kan det då handla om 

utvalda personer inom olika familjer, exempelvis familjens överhuvud?

Tittar man på det osteologiska materialet som Sabatini noga undersökt, föreligger en stor 

variation i både ålder och biologiskt kön (Pettersson 1982: 112, Sabatini 2004: 428ff, 2007: 

129ff). I bronsålderssamhället kan kvinnor och män i samma mån ha ansetts vara 

överhuvuden. Även om män och kvinnor troligtvis hade olika uppgifter, kan båda ha kopplats 

till huset. När det handlar om begravda barn, kan barnet ha varit en ny generations utsedda 

arvtagare och överhuvud, som visserligen aldrig kom att växa in i sin roll, men som ändå 

ansågs förtjäna en särbehandling. Vidare är det naturligtvis viktigt att ha i åtanke att det inte 

är den döde som ordnar med begravningen, utan att begravningen därför snarare speglar de 

levandes samhälle. Samtidigt baserar sig behandlingen av de döda sannolikt på vissa normer 

och på den avlidne personens liv, varigenom begravningsplatser kan ses som en reflektion 

både av det begravda (Whitley 1991: 354) och det begravande samhället (Goldhahn 2008: 

56).

Långhuset var ett sätt att identifiera sig, där de personer som delade hushåll tillhörde samma 

enhet (Borna-Ahlkvist 2002: 86, 144, Gerritsen 2008: 152, Victor 2002: 31). Det var vanligt att 

ungefär tre generationer bodde i ett långhus samtidigt, vilket leder Borna-Ahlkvist till att 

estimera livslängden av ett bronsåldershus i Pryssgården till ca 50-75 år, i avvägande av både 

konstruktionstekniska och sociala faktorer (Borna-Ahlkvist 2002: 83ff). Förmodligen 

upprättades ett nytt hus när tre generationer hade levt i samma hus och en fjärde skulle ta 

vid. Det lönade sig då inte längre att utföra reparationer på det gamla huset och ett nybygge 

blev således aktuellt. Detta hus byggdes inte långt ifrån det förra huset, men markerade ändå 

en ny fas; en ny ”husgeneration” (Borna-Ahlkvist 2002: 78, 86). Hus i rituella sammanhang 

eller i begravningar markerar möjligen ”grundaren” av en ny husgeneration. 
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Bronsåldersmänniskan skilde troligen inte lika starkt på liv och död som vi gör idag, där vi 

uppfattar dem som varandras motsatser: Det föll sig därför naturligt att använda samma 

symbolik för levande och döda (Victor 2002: 32, Svanberg 2005a: 95).

Gravarna som har visat sig vara anlagda i långhus, som i Trappendal eller Lefkandi, har gjort 

huset obeboeligt för en följande generation, ett tankesätt som skulle kunna liknas vid 

situationen i Pryssgården, där man byggde ett nytt hus när en ny generation tog vid. 

Situationen liknar också behandlingen av viktiga personer tillhörande folkgrupper i 

Amazonas: ”When the leader dies the house dies with him” (Carsten & Hugh-Jones 1995: 

40). Rivière fyller i och påvisar att en del av folkgrupperna i nordöstra Sydamerika begraver 

avlidna ledare i bostadshuset, som sedan blir obeboeligt (Rivière 1995: 197f). Idén om att 

vissa utvalda personer begravs i sina hus, finns således representerad även i andra kulturer. 

Värt att nämna i detta sammanhang är att det förekommer serier av stenbyggda kulthus (t ex 

i Kivik, Tofta, Agdatorp och Gualöv), något som kan liknas vid en ny ”husgeneration”, där 

ledande personer kan ha begravts som symbol för att tiden är inne för en ny generation att ta 

vid (Svanberg 2006: 125).

Precis som hos folkgrupperna i Amazonas räckte förmodligen inte titeln som 

famljeöverhuvud eller som ”grundare” av en ny husgeneration för en begravning kopplad till 

hussymbolik, utan den ledande rollen kan säkerligen ha varit avgörande. Svanberg (2005b: 

323) framhäver en aspekt som är värd att ta med i funderingen: Trots nedtoningen i 

gravgåvor på ett allmänt plan vid övergången från äldre till yngre bronsålder, kan flera 

kammargravar konstateras, som uppfattas som statusgravar både ur ett storleksmässigt 

perspektiv och/eller med tanke på gravgåvorna. Som exempel nämner han Kiviksgraven, 

graven i Hågahögen, Gyldengårdsgraven på Bornholm, en grav vid Skallerup på Själland och 

Seddin i Tyskland. Dessa kammare kan tolkas som en form av hus och knyter på så vis an till 

den mer tydliga hussymboliken som har behandlats (Svanberg 2005b: 323). Var det så att 

människorna som begravdes i husurnor, vid kulthus eller i långhus förknippades med en 

ledande roll på ett mer lokalt plan, medan kammargravarna markerar större maktcentra? 

Uppenbarligen utmärker sig husuttrycken gentemot andra begravningar, men kan ändå inte 

mäta sig med en del av kammargravarna, vilket alltså skulle understryka en sådan tolkning.
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Hur fogar sig de italienska husurnorna in i denna bild? Att urvalet baserats på särskilda 

förutsättningar står klart, även om den utvalda gruppen inte behöver förknippas med 

ställningen som familjeöverhuvud, utan också kan ha omfattat olika genus: På ena gravfältet 

förärades vuxna män att begravas i husurnor, på andra kunde det vara unga individer 

(Sabatini 2007: 152). Den ledande rollen bör emellertid inte underskattas som kriterium: En 

möjlig urvalsgrund kan ha varit krigarrollen med tanke på vapengravgåvorna (se 4.5) (Sabatini 

2007: 153 ).

4.2.2 En sista boning för själen?

Kremerade kvarlevor verkar i regel inte ha varit föremål för minutiös insamling inför 

begravningen, utan förefaller snarare ha utsatts för ett urval, där fragment av kraniet tycks ha 

varit favoriserade delar (Sigvallius 2005: 166f). Idén om en huvudkult synes därför inte 

omöjlig, där själen ansågs ha sitt fäste i huvudet (Söderström 2008: 193), en idé som det 

finns belägg på i den tidsmässigt och rumsligt inte allt för avlägsna kulturen av germanerna 

och kelterna (de Vries 1961: 25). För att återgå till bronsåldern, menar en del arkeologer att 

det eventuellt fanns vad man kallar en flerfaldig själsuppfattning, där vissa delar/varianter av 

själen ansågs behöva någonstans att komma tillbaka till och komma till ro (Gräslund 1989: 

70f, Söderström 2008: 197). En själsboning, mer än en kroppsboning tycks därigenom bli 

oumbärlig. Uttrycken för hussymboliken kanske inte står för en sista boning för den döde i 

sig, utan för den dödes själ.

Miniatyrvarianterna av matlagningskeramik eller bronsartefakter som lades ned som 

gravgåvor vid de italienska husurnorna (Sabatini 2007: 153), kan ha setts som nödvändiga 

ting även för en död person. Om en person ansågs vara i behov av saker efter döden, är 

sannolikheten stor att en föreställning om en vidarelevande själ existerade. De efterföljande 

etruskiska nekropolerna i Cerveteri och Tarquinia spinner vidare på dessa föreställningar och 

förkroppsligar tankar om bostäder för de döda i en grad som saknar motstycke: Kaliff (2006: 

141) lyfter fram gravarna som är formade som hus på både in- och utsidan och som 

uppradade bredvid varandra bildar städer för de döda.
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4.3 Lit de parade?

En människas identitet kommer vid kremering endast till uttryck vid två specifika tidpunkter, 

nämligen på gravbålet innan elden involveras och efter kremeringen, när personens 

kvarlevor förflyttas från bålet till graven (Fontijn 2008: 92). Det verkar därför inte osannolikt 

att man ville ta de båda tillfällena i akt att en sista gång markera den dödes identitet. 

Svanberg (2005a: 81) interpreterar därför miniatyrkulthusen som en plats för ”lit de parade”. 

Nationalencyklopedin (1993) förklarar termen som ”seden att ställa ut en betydande 

persons, oftast en furstes, lik till beskådande för särskilda gäster eller för allmänheten”. 

Begravningar i flera steg är inget okänt fenomen: På Borneo till exempel placeras den döde 

beroende på social ställning i sitt hus eller i ett miniatyrhus i trä upprättat specifikt för 

ändamålet, i väntan på den slutliga begravningen som kan äga rum upp till ett år efter den 

provisoriska begravningen (Hertz 1960: 28ff). Victor (2002: 24) ser farvältagandet som en 

bakomliggande orsak till sådana processer, i motsats till Fontijns (2008: 92) mer 

identitetsinriktade vinkling. Troligen handlar det om en kombination, där man på ett värdigt 

sätt vill ta farväl och samtidigt hedra den döde.

Med tanke på de grävda hålen i långhusen i exemplen Trappendal och Handewitt (Svanberg 

2005a: 80) skulle även dessa kunna falla in i lit-de-parade-tolkningen. Också husurnorna 

förefaller märkliga, då hussymboliken inte finns representerad på andra keramikföremål och 

därför synes ha varit tillverkade specifikt för syftet som askbehållare (Sabatini 2007: 141). 

Ändå är de just askurnor, som alltså endast är synliga innan man gräver ned dem. Om man 

lade ner så mycket tid på tillverkningen av husurnorna, både vad gäller form och dekoration, 

är det inte otänkbart att även dessa ställdes ut under en period (Sabatini 2007: 140). Ofta 

skedde den slutgiltiga begravningen i samma hus som den provisoriska placeringen, när 

exempelvis långhusen förstördes, miniatyrhusen brändes ner, husurnorna grävdes ner och 

askurnor placerades i jorden i stolphusens inre rum (se kap. 3). Stenkulthusen verkar inte 

passa in på lit-de-parade-modellen, då det inte finns spår efter mänsklig aktivitet. Ofta tolkas 

de istället som monument i landskapet, resta nära en viktig bronsåldersgrav, för att markera 

dess lokal och kanske för att koppla graven till ett hus och ett ”hem” även här (Victor 2002: 

182). Avsaknaden av spår efter mänsklig aktivitet kanske emellertid beror just på en funktion 

som lit de parade, där kroppen låg endast under en begränsad period. 
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Intressant i sammanhanget är hur Iliaden och Odysséen beskriver förberedelserna inför en 

krigares begravning. Även om texterna troligen är från 700-talet f. Kr., kan de ge uppslag till 

hur vi kan tolka material som daterar till en tid och ett område då skriftliga dokument ej finns 

att tillgå. Enligt Homeros hjälteepos skulle den döde krigaren tvättas och kläs, samt 

parfymeras och smyckas, varefter han lades på en bår i familjens hus, där släkt och vänner 

kunde ta farväl innan kremeringen utfördes (Garland 1995: 68, Vernant 1991: 69f). Den 

dödes fötter skulle peka mot dörren, en detalj som också finns belagd i etnohistoriska 

paralleller från Indonesien, där viktiga personer placeras i husets centrum när de dör 

(Garland 1995: 68, Howell 1995: 160). Denna renande och förberedande process präglad av 

sörjande människor, betecknas prothesis i Grekland, vilket av Ahlberg förklaras som just en lit 

de parade (Ahlberg 1971: 17) (se fig. 10). Liknande begravningsseder verkar ha cirkulerat i 

Egypten, där mumien lades på en bår under en baldakin – kanske en egyptisk variant av ett 

symboliskt hus? – för att anhöriga skulle kunna ta farväl (Ahlberg 1971: 304). Ett illustrerande 

exempel (se fig. 11) finner vi i den egyptiska Dödsboken, som användes från ca 1'575-30 f. Kr. 

(NE 1993). Att man skulle ha placerat den nordiska bronsåldersaristokraten i ett symboliskt 

hus för att ta farväl tycks därför varken omöjligt eller långsökt. För alla presenterade uttryck 

för hussymboliken finns möjligheten att ha fungerat som lit de parade.

Värt att nämna är också den könsfördelning som Ahlberg tagit upp i sin avhandling om 

prothesis-scener på vaser från perioden 780-700 f. Kr. (det vill säga inom den geometriska 

perioden): 41 av vaserna visar män, men det finns ändå fem fall, där en kvinna verkar ligga 

på likbåren (Ahlberg 1971: 44). En lit de parade behövde således inte förknippas enbart med 

krigare eller andra män, utan kan också ha förärats kvinnor, en omständighet som verkar 
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Fig. 11: En egyptisk farvälscen från Dödsboken  
inkluderande en lit de parade (Ahlberg 1971:  
68c).

Fig. 10: Prothesis avbildad på en grekisk amphora  
(Ahlberg 1971: 24).



spegla sig i de osteologiska analyserna som gjorts av kremerade ben från de nordiska 

husurnorna. 

4.4 Hus som symbol för kroppen?

Många forskare har försökt att förklara hussymboliken som förknippad med den mänskliga 

kroppen. Bradley (2005: 48f) gör till exempel en etnografisk analogi och berättar om 

maoriska möteshus som uppfattas som levande varelser, där husdelarna anses utgöra olika 

kroppsdelar. Huset kan bilda någon form av kollektiv kropp, där varje enskild människa som 

bor i huset är en del av något större (Carsten & Hugh-Jones 1995: 2, Dušan Borić 2008: 111). 

4.4.1 Hus som symbol för förfäderskulten

En mera utbredd uppfattning verkar vara kopplingen mellan hus och förfäder. I Robert Louis 

Stevensons återgivelse av sina observeringar av befolkningen på Marquesaöarna, får läsaren 

veta att husruiner har en särställning och vårdas som ”gravstenar över hela familjer” 

(Stevenson 1985: 49f). Artelius beskriver förfäderskult som ett ”globalt och i alla tider 

närvarande socialt system” (Artelius 1999: 75) och det stora arbetet man lagt ned i 

bronsålderhögar och -rösen tyder även det på en vördnad inför förfäderna. Förfäderskulten 

stannar emellertid inte upp vid graven, utan i många etnohistoriska exempel är just 

sambandet mellan hus och förfäder avgörande. De tidigare nämnda maoriska möteshusen 

uppfattas inte bara som levande gestalter, utan även som förfäder (Bradley 2005: 48f). I flera 

kulturer anses också huset och de inkorporerade förfäderna som beskyddare av människorna 

som bor i huset (Ängeby 1999: 13 och där anförd litteratur). Detta skulle kunna förklara den 

vanliga förekomsten av hus i gravsammanhang: Man ville säkerställa en trygg miljö vid 

gravarna, där husurnorna, kulthusen eller långhusen under gravhögarna kunde garantera en 

vänskapligt inställd beskyddare.

När man tittar närmare på yngre bronsålderns askurnor är inte bara hussymboliken 

närvarande i norra Europa, utan det finns också exempel på ansiktsurnor (se fig. 13), där 

kroppsrepresentationen blir direkt påtaglig (Burenhult 1999b: 70, Kneisel 2012, Sabatini 

2007: 162ff). Även ansiktsurnorna har med stor sannolikhet influerats av den mediterrana 

världen (Burenhult 1999b: 70f). Intressant är att husurnor och ansiktsurnor i Norden sällan 
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uppdagas på samma plats, utan geografiskt avgränsar sig och nästintill utesluter varandra 

(Sabatini 2007: 164) (se fig. 12). Ansiktsurnornas spridning finner man enligt en grov 

indelning öster och väster om husurnorna, det vill säga i södra Norge, södra/östra Sverige, i 

Danmark (framför allt på Jylland), i Tyskland och i Polen (Sabatini 2007: 162ff). De är talrikare 

och tillverkades under en längre tid än husurnorna, med en fortsättning in i järnåldern 

(Kneisel 2012: 481). 
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Fig. 12: Spridningen av ansikts- och husurnor. Vitt = ansiktsurnor, grått =  
husurnor, svart = urnor med element från både ansikts- och husurnor  
(Kneisel 2012: 479).



Vad skulle avgränsningen mellan de båda urnetyperna kunna 

betyda? Ansiktet och huset kanske var delar av samma idé, där 

olika samhällen valt olika sätt att uttrycka idén på. Det kanske är 

just kopplingen mellan hus och förfäder som står bakom, där både 

husen och ansiktena representerar ett beskyddande 

förfäderskollektiv. Värt att nämna är också att det finns mellanting, 

där husidén och kroppsidén möts med element som ögon, en dörr 

och en näsa på samma askurna. Detta mellanting finns belagt från 

framför allt Tyskland (Kneisel 2012: 480, Sabatini 2007: 85f) (se fig. 

12). Dörren förekommer i vanliga fall inte på ansiktsurnor, där 

askan istället läggs ned i urnan uppifrån. Det kan också tilläggas 

att en del husurnor är försedda med ögon, vilket skulle kunna 

tolkas som en mildare variant av fusionen mellan de båda föreställningarna (Sabatini 2007: 

58, 164) eller kanske snarare mellan de båda uttrycken av samma föreställning.

4.5 Hjältekult?

Med tanke på den stora likheten mellan Lefkandi och Trappendal (med flera, se 3.1), är det 

intressant att undersöka Lefkandis koppling till hjältekulten. För att få en bättre helheltsbild 

följer en kortfattad beskrivning av begravningen i Lefkandi: Den monumentala begravningen i 

Lefkandi har identifierats som ett exempel från den begynnande hjältekulten och dateras till 

1'000-950 f. Kr. (Svanberg 2005a: 75f), det vill säga till en period som ligger senare i tid än 

exemplen från Tyskland och Danmark, men som är tidigare än vissa exempel från Sverige. 

Begravningen har gjorts i husets mitt och utgörs av två gravar, med kvarlevorna av en jordad 

kvinna och en kremerad man i den ena och 4 hästar i den andra (de Waele 1998: 379, 

Svanberg 2005: 76). Området omedelbart utanför högen började efter begravningen att tas i 

anspråk för talrika enklare gravar, vilket understödjer hypotesen om Lefkandi som en tidig 

form av heroon – en hjältegrav (de Waele 1998: 379, Svanberg 2005a: 77). Den kronologiska 

kontexten visar att hjältekulten fick ett uppsving under 700-talet f. K. då Homeros hjälteepos 

spreds (Antonaccio 1994: 397, Svanberg 2005a: 75f). Både Homeros och Hesiod betonar 

vikten av att på ett rättmätigt sätt ära hjältarna, ett förehavande i vilket graven ansågs spela 

en central roll (Antonaccio 1994: 390). 
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Fig. 13: En pommersk  
ansiktsurna med piktogram  
(Sabatini 2007: 164).



4.5.1 Gravkult

Antonaccio (1994: 396, 402) lyfter fram termen gravkult, som i motsats till hjältekulten 

funnits långt innan de episka hjältarna, och även fortsatte att existera därutöver. Gravkulten 

är dessutom – som namnet antyder – baserad på kultutövningar vid en riktig grav, där det 

inte sällan finns belägg på sekundärbegravningar (Antonaccio 1994: 396, 400). Lefkandi 

verkar foga in sig i denna beskrivning och bildar med de andra platserna för gravkult en 

kontrast till de mer formaliserade heroa (singularis: heroon) som figurerar i hjältekulten.

Hjältedyrkan ska inte förstås som en plötslig företeelse, som enbart kan kopplas till 

framväxten av hjälteeposen, utan den bör ses i ljuset av en föregående förfäderskult 

(Antonaccio 1994: 390f, 401, Svanberg 2005b: 319): Istället för innovation är det snarare 

kontinuitet som synes ha varit verkande. Vanlig förfädersdyrkan varade i regel i högst tre 

generationer, en tidsram som förlängdes om en gravkult eller i högre grad hjältekulten 

blandades in, något som verkar ha inträffat i Lefkandi (Antonaccio 1994: 401f, Svanberg 

2005a: 77). Detta sammanträffar med Borna-Ahlkvists uppfattning av långhusen som 

bestående i tre generationer (se 4.2.1). Tre generationer tycks omfatta det tidsspann inom 

vilket man har nära kontakt och inom vilket man kan känna nära samhörighet. Antingen tycks 

förfäder utöver tre generationer ha fallit i glömska, eller så inkorporeras de i en större 

förfäderskult, där de fick mer av en mytologisk hjältekaraktär.

Under slutet av andra, samt under loppet av första årtusendet f. Kr. tycks ett krigarideal ha 

spridit sig över stora delar av Europa (Hanks 2008: 255). Vapen, vagnar, rustningar och gravar 

med krigarrelaterade vapengåvor 

utmärker det klimat som kom att 

råda; en följd av ökad konkurrens 

och rivalisering (Hanks 2008: 255, 

Wells 2008: 358). Krigaridealet 

kopplas framför allt i Grekland till 

hjältekulten, men även i 

Centraleuropa framställdes 

krigaren hjältelik (Hanks 2008: 

262). De ovan nämnda vagnarna på 
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Fig. 14: En förstoring av piktogrammet på ansiktsurnan i fig.  
13 (Sabatini 2007: 164).



de nordiska hällristningarna (se 4.1.2) skulle inte bara kunna visa ett vanligt transportmedel, 

utan kan också indikera en koppling till, eller åtminstonde kontakt med ett krigarideal och 

den därmed förbundna ”hjältestatusen” (Kristiansen & Larsson 2008: 218ff). Iögonfallande är 

också att de italienska husurnorna kunde ha krigarrelaterade föremål som gravgåvor och att 

de nordiska ansiktsurnorna har piktogram med avbildningar av vagnar och vapen (se fig. 14) 

(Kneisel 2012: 295, 314-323, 478f).

4.5.2 Hjältekult/gravkult i Norden?

Faktum är att Lefkandibegravningen trots tidsliga olikheter har utformningsmässiga släktingar 

i Norden (Svanberg 2005a: 75): Kan vi då dra paralleller till hjältekulten? Handlar hus-grav 

sambandet i grunden om en hjältekult? I Grekland var hjältekulten kopplad till aristokratin: 

Det var aristokrater som hyllades som hjältar och det var också aristokrater som såg till att 

vårda hjältens minne och att använda det som en maktlegitimering (Svanberg 2005a: 75). 

Svanbergs (2005a: 81) föreslagna vinkling på det svenska materialet med en parallel till 

Greklands hjältekult känns berättigad. De nordiska hövdingarna – alltså aristokrater även här 

– som reste till Medelhavet i handelssyfte kan vid sin hemkomst mycket väl ha kommit att 

omges av en hjältestatus i lokalsamhället (Kristiansen & Larsson 2008: 208f). Tar man en 

närmare titt på Lusehøj, gravhögen innehållande hus och gravar, uppgår den till 36m i 

diameter och 6m i höjd (Goldhahn 2008: 59, Thrane 1984: 151). Enligt de nyaste 

beräkningarna utförda av olika arkeologer representerar storleken av Lusehøj resultatet av 

3'200 arbetsdagar (Goldhahn 2008: 59)! Sådana ansträngningar var bevisligen inte förunnade 

alla personer i samhället och representerar en förfäderskult utöver det vanliga. Att det fanns 

en utpräglad hjältekult som den i Grekland är inte trolig, däremot kan man tänka sig en 

mildare variant – gravkulten eller en hjälteinspirerad förfädersdyrkan – som ett möjligt inslag 

i de svenska uttrycken för hussymboliken.

Också kulthusen kan kopplas in i denna diskussion: I motsats till arketypiska 

tempelanläggningar som är tydligt avgränsade från begravningsplatser, finns i 

Medelhavsområdet även mindre varianter – kulthus – som är kopplade till gravar, där 

förmodligen förfäder och hjältar kunde dyrkas (Svanberg 2005b: 312ff). Redan i tidigare 

kapitel har de starka banden med ett förfäderskollektiv betonats, en tolkning som får 

ytterligare medhåll i och med denna jämförelse.
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5. RESULTAT

- Vad finns det för olika husmetaforer?

Husmetaforer är ett heterogent fenomen både vad gäller skepnad och spridning. Exempel 

finns över stora delar av Europa och kontexterna kan vara av profan eller sakral karaktär. I 

denna uppsats har tre nordiska versioner valts att granskas: Begravningar gjorda i långhus, 

kulthus och husurnor. Alla tre bär en sakral prägel i och med deras närhet till gravar.

- Kan vi följa några trendbrott eller förändringar under bronsåldern vad gäller 

hussymboliken och dess relation till gravar? Följer dessa i så fall andra förändringar i 

bronsålderssamhället?

Uttrycken för hussymboliken var i högre grad synliga och uppenbara under äldre bronsåldern, 

då de ingick i elitens manifestering för att legitimera den framskridande hierarkiseringen. 

Under yngre bronsåldern hade förändringen troligtvis slagit rot och accepterats och det 

krävdes därför inte längre någon monumental visualisering i landskapet. Trots den mer dolda 

hussymboliken och det faktum att brandgravskicket under yngre bronsåldern inte i samma 

utsträckning möjliggjorde en varaktig utmärkelse, uppmärksammades säkerligen elitens 

ställning under själva begravningen och möjligen också under en lit de parade.

Då sällan flera begravningar med association till hus utförts inom samma gravanläggning, 

verkar det som att endast en utvald person per generation eller kanske per tre generationer 

(motsvarande en husgeneration) tilldelats hussymboliken. Detta skulle kunna tolkas som att 

samhället under yngre bronsåldern endast behövde en påminnelse från tid till tid om vilka 

maktförhållanden som rådde. Det kan följaktligen mycket väl förhålla sig så att 

familjeöverhuvudet inom en viktig familj eller en av familjeöverhuvudet utvald individ 

förärades begravningen med hussymbolik. Förutom en möjlig parallel mellan 

husgenerationer på boplatser och inom gravkontexter, finns också mer påtagliga likheter: 

Överensstämmelsen är som störst mellan kulthus och boningshus, där stora manifesta 

byggnader vid bronsålderns mitt avlöstes av mindre konstruktioner med en inre uppdelning i 

rum, som synes vara präglade av en mer individ- och hushållsinriktad syn.
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- Vad kan begravningar som utförts med en tydlig hussymbolik markera?

I jämförelsen med gravkulten och hjältekulten framgick en möjlig mystifiering av 

generationer som i tid låg längre tillbaka än tre generationer, med vilka man alltså inte 

personligen hade haft kontakt. För att få en begravning utöver det vanliga med denna möjliga 

hjälteliknande mystifiering krävdes troligtvis, likt situationen i Grekland, att personen 

tillhörde de aristokratiska kretsarna. Dels hade den efterlevande familjen då råd att utföra en 

mer kostsam begravning med målade husurnor eller gravhögar över långhus, dels var det 

denna elit som var i behov av en maktlegitimering under den framväxande hierarkiseringen.

- Hur kan man tolka uttrycken för hussymboliken?

Efter att ha undersökt kopplingen mellan hussymboliken och förfäderskulten, kan följande 

konstateras: Oavsett om det gällde de levandes eller de dödas sfär, hade förfäderna en given 

plats. Huset som faktiskt boningshus tycks ha varit kopplat till de generationer som en gång 

bott där, men verkar också ha stått som symbol för ett större förfäderskollektiv. Genom huset 

definierades också familjeenheter och husätter, något som var viktigt med tanke på den 

hierarkisering som ägde rum, men som också stod i samklang med den förmodade 

individualiseringen i övergången mellan äldre och yngre bronsåldern. Tolkningen av bruket av 

hussymbolik i gravkontexter ansluter i hög grad till de presenterade förhållandena på 

boplatser: Även i begravningssammanhang var det viktigt att framhäva vissa husätter och 

familjer när en ledare/familjeöverhuvudet dog och i samma anda åsyfta det vidare 

förfäderskollektivet. Huset fungerade säkerligen också som en sista boning för den döde eller 

för den dödes själ.

- Varför är uttryck för hus relativt vanliga under just bronsåldern och i association med 

gravar?

Att hussymboliken blev vanligare under just bronsåldern har som ovan nämnts mycket med 

den tilltagande handeln och den därmed förknippade framväxten av en elit att göra. 

Hussymbolikens florerande från period II sammanfaller till exempel med brandgravskickets 

spridning och tillflödet av ”exotiska” handelsprodukter. Handelskontakterna blir också tydliga 

i de nordiska husurnorna på så vis att de har klara förbindelser med de italienska 

husurnorna, vilka i sin tur har eventuella inspirationskällor i de grekiska husmodellerna. 

Huset i Lefkandis begravning är olikt samtidens hus i Grekland, men kan däremot mycket väl 
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liknas vid centraleuropeiska långhus. Också Nordens kulthus, framför allt den stolpburna 

varianten, avviker från samtidens förhärskande hustyp, men har istället påfallande likheter 

med Lausitzkulturens hus. Hussymbolikens olika och skiftande uttryck och förekomst kan 

alltså vittna om och bekräfta ett vittomspännande kontaktnät under den tid som motsvarar 

nordisk bronsålder. Kopplingen mellan hussymboliken och gravar kan härledas till just den 

”exotiska” art som de i gravkontexterna använda hustyperna var av: Det var hustyper som 

eliten hade kommit i kontakt med genom sina handelspartner och som därför sannolikt 

figurerade som exklusivitetsmarkörer i elitens begravningar.

I anknytning till den beskrivna betydelsen av handeln i utvecklingen av hussymboliken och 

dess koppling till gravar, är det föga förvånande att hussymboliken påträffas i närheten av 

vatten, en miljö som tillhandahöll goda handelsleder. Undantagen ligger inte sällan nära 

viktiga landsvägar. Med hänvisning till framför allt situationen i Medelhavsområdet kan 

emellertid inte en ideologisk eller religiös tanke bakom placeringen uteslutas. Möjligt är 

också att idén om vattnet som liminal zon kan ha inkorporerats i det nordiska 

bronsålderssamhället i och med just influenser från handelspartner söderifrån.
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6. SAMMANFATTNING
I denna uppsats har en förståelse för hussymboliken i gravkontexter under nordisk bronsålder 

eftersträvats. Till stor del bygger resonemangen på komparativa studier, där jämförelser har 

utförts mellan olika uttryck för hussymboliken, mellan hus på boplatser och hus i 

gravkontexter, mellan norra Europa och Medelhavsområdet samt mellan Nordens bronsålder 

och etnografiska analogier. Utgångspunkten har legat i de tre valda skepnader av husets idé 

som fanns i Norden under bronsåldern; begravningar i långhus, kulthus/symboliska hus och 

husurnor. För att få ett större sammanhang sattes dessa in i en tidslig, rumslig, social och 

ideologisk kontext, där bland annat handelssituationen och boplatsstrukturerna 

presenterades. Under äldre bronsålder tycks en uppstigande handelselit i Norden ha varit 

ivrig att markera sin ställning och nyvunna maktposition. Ett element i denna eftersträvade 

exklusivitet var användningen av hussymboliken.

De ledande frågeställningarna har också fokuserat på förändringar och hur dessa kan 

förklaras. Omstrukturering har skett både på europeisk och lokal nivå framför allt vid 

övergången från äldre till yngre bronsålder och tycks vara sammanlänkad med 

förändringarna inom hussymboliken. Förkärleken för monumentala detaljer tonas ned och 

istället träder en mer individuell och lågmäld karaktär fram. Troligtvis kunde den dödes 

utvaldhet endast skönjas under en lit de parade, där eliten från tid till tid såg till att påminna 

samhället om de rådande maktförhållanden. Med tanke på bland annat ansiktsurnorna, 

husurnorna med ögon och etnografiska paralleller, bör ett samband mellan hus och den 

mänskliga kroppen eller ”förkroppsligade” förfäder framhävas. En förfäderskult (snarare än 

en hjältekult) och huset som en gruppdefinierande enhet har också diskuterats som möjliga 

orsaker bakom hussymbolikens koppling till gravar. Den starka kopplingen till vatten kan 

förmodligen härledas till det faktum att vatten utgjorde viktiga handelsleder och att 

handelseliten och de importerade idéerna därför kom att prägla just dessa områden. En 

föreställning av vatten som en liminal zon kan också tänkas möjlig med tanke på den 

konsekventa placeringen vid olika vatten och i jämförelse med andra samhällen i Europa och 

därutöver. 
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