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Inledning
I de nordiska sagorna liksom i Adam av Bremens 
krönika omnämns tempel eller tempelliknande 
konstruktioner1. Man har länge förväntat finna 
sådana men utan resultat. Detta har medfört att 
man till helt nyligen ifrågasatte de tidiga skriftliga 
källorna. 

Nyare utgrävningar uppvisar konstruktioner 
och/eller fyndförhållanden av liknande art på 
platser i Skandinavien som anses ha haft en cen-
tral roll i järnålderssamhället. På boplatser med 
storgårdar som Lunda i Södermanland2 från ven-
deltid samt Borg i Östergötland3, Tissø4 och Lejre 
på Själland5, daterade till vikingatid, förekommer 
mindre hus som genom bl.a. fynden såsom djur-
bensansamlingar, amulettringar och människo-
figurer uppfattats ha haft rituell betydelse. Här 
rör det sig om huskonstruktioner som påtagligt 
avviker från den ordinära formen. På platser som 
Dejbjerg6 på Jylland och Gudme på Fyn7 finns 
mindre hus som har likheter med tidiga hallbygg-
nader. I fyllningen till stolphål och väggrännor 
förekommer bl.a. föremål av ädelmetall samt skär-
vor av glasbägare som visar deras ceremoniella 
eller rituella användning.

Ceremonier kan uppfattas som aktiviteter av 
speciella slag relaterade till ett regelverk med tyd-
liga traditionellt kopplade föreställningar som ef-
terhand formats till sedvänjor. Det uppstår en svår 
gränsdragning mellan vad som benämns ceremo-
niellt och det som inlemmas under beteckningen 
rituellt. I denna presentation har inte någon di-
stinktion gjorts mellan ceremonier och ritualer.

Det ceremoniella rummet
Uppåkraboplatsen belägen fem kilometer söder 
om Lund har varit känd sedan 1930-talet då den 
påträffades i samband med gårdsbygge strax söder 
om kyrkan i Stora Uppåkra8. Genom de undersök-
ningar som inleddes 1996 visar sig boplatsen vara 
den största, fyndrikaste och sannolikt den mest 
långvariga av de sydsvenska bosättningarna från 
järnåldern (Fig. 1.)9.

Boplatslager och anläggningar har belagts inom 
en ungefär 40 hektar stor sammanhängande yta. 
Inom en betydande del av denna finns en kom-
plex stratigrafi där kulturlager bildats genom en 
ackumulation av huslämningar och avfall. Under 
århundraden kom kulturlagren att nå en tjocklek 
på upp till två meter.

Genom arkeologiska undersökningar och metall-
detektorsökningar framgår att bosättningen inleds 
omkring 100 f.Kr. och upphör cirka 1000 e.Kr.10  
Omkring 100 e.Kr. var stora delar av fyndområdet 
utnyttjat på ett eller annat sätt. Bosättningen torde 
redan då ha varit den största i Sydsverige. Att tala 
om en boplats i detta sammanhang är att nedvär-
dera platsens funktion. Åtminstone i dess senare 
användningstid rör det sig snarare om en form av 
urban bildning. Uppåkra synes ha utvecklats orga-
niskt där den ena gårdsanläggningen kopplades till 
den andra och inte så att man från början indelat 
området i bostads- och hantverkskvarter. Det finns 
likväl en struktur för gårdarnas placering men det 
har sannolikt funnits stora närmast herrgårdslik-
nande anläggningar liksom mindre enheter. De 
utgrävningsytor som upptagits sedan 1996 utgör 
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sammanlagt en ytterst begränsad del av boplatsom-
rådet men genom att de fördelats över hela fornläm-
ningen har de trots allt givit oss en god uppfattning 
om förhållandena inom olika partier av den stora 
fyndplatsytan. 

Sedan 2001 har arkeologiska undersökningar 
utförts inom en central del av fyndplatsen (Fig. 
2.). Anledningen till att just denna yta utvaldes för 
utgrävning var att den utgjorde en av minst fyra 
koncentrationer av kulturlager och fynd som kun-
nat beläggas genom systematiska borrningar samt 
metalldetektorsökningar. Vid dessa avsökningar 
påträffades ett betydande antal föremål av ädel-
metall, de flesta av hög kvalitet som antydde att 
en storgård tillhörig de styrande på platsen kan ha 
varit belägen inom denna yta. 

Flera husgrunder påträffades, tyvärr var flertalet 
dåligt bevarade. Jordberedning under århundraden 
har mer eller mindre förstört många ytnära läm-
ningar av bebyggelsen daterad till vendeltid och 
vikingatid. 

En tydlig hustomt identifierades omedelbart un-
der matjorden inom den södra delen av den av-
schaktade ytan. Den bestod av ett golv i gul lera 
som omgavs av väggrännor med mörkfärgad fyll-
ning. Huset var 13 x 6,5 m stort och försett med tre 
ingångar, två på den södra samt en på den norra 
långsidan. Byggnaden har haft något konvexa lång-
sidor. Taket har burits upp av två par av inre stolpar 
(Fig. 3.)11. Stophålen har grävts ned till ett djup 

av nästan två meter och väggrännorna var också 
ovanligt kraftiga med ett djup på en meter. Stensko-
ningens utformning anger att stolparna har haft en 
diameter på omkring 70 cm. Avtryck i rännornas 
botten visar att väggen bestått av kluvna stockar i 
stavteknik. Därtill framkom hål efter stolpar i var-
dera husgaveln av samma dimensioner som de inre 

figur 1. Läget för Uppåkra.

 

C

D

A

B

0 100 200 m

N

E

F

A

B

C

D E

F

G

G

0            10          20           30           40          50 m

figur 2. Över: Plan över Uppåkrafyndplatsens centrala 
parti. Befintliga högar (a−b) och påvisade högar (c−d) 
liksom kyrkan (e) är markerade. Den märkliga bygg-
naden är markerad med en fylld rektangel i södra delen 
av bilden (f). 
Under: Kultbyggnaden och dess närmaste omgivning. a: 
hus nedbränt omkring 400, b: stenläggning, c: område 
med skörbränd sten och ben, d: kultbyggnad, e: område 
med flera långhus, f: kraftig ansamling av vapen och g: 
glesare spridning för vapen.
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takbärande stolparna. Utanför byggnadens sydväs-
tra ingång fanns spår efter korta stolprännor som 
markerar att det här funnits en form av ingångsrum 
eller dörröverbyggnad. Element som svagt konvexa 
långsidor och markerade gavelstolpar överensstäm-
mer med huskonstruktioner under yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid i Skåne12. Hela kon-
struktionen är dock kraftigt överdimensionerad 
för ett hus på 13 meter! Den begränsade storleken 
kombinerad med mycket djupa rännor för väggar 

och stolpar avviker påtagligt från vad vi känner till 
om hus från järnåldern. (Fig. 4.)

Vid den fortsatta utgrävningen framkom att 
byggnaden hade byggts om i flera stadier. Ett ini-
tialstadium och sex olika etapper av ombyggnad 
kunde urskiljas13.Trots flera ombyggnadsfaser har 
inte några påtagliga förändringar av grundplanen 
genomförts. Inte heller har man förändrat place-
ringen av de tre ingångarna.

Under det första huset i serien fanns ytterligare 
lämningar av ett äldre hus med något avvikande 
utformning liksom överst där spåren efter ett yngre 
hus av annan konstruktion kunde beläggas. Sam-
manlagt har därmed minst nio husnivåer identi-
fierats.

Enligt bl.a. keramikfynden har byggnadens initi-
alstadium tillkommit under yngre romersk järnål-
der, sannolikt under 200-talet vilket styrks genom 
C 14-dateringar. Fynden i de övre lagren anger att 
byggnadens sjunde stadium stått kvar in på 800-
talet.

Byggnaden var belägen invid kanten på Uppåkra-
fyndplatsens högsta parti mot söder. Även om vi 
måste räkna med mer träd- och buskvegetation än 
idag bör den ha varit synlig kilometervis. En trä-
byggnad som åldras får en nästan silveraktig lyster 
vilket gjort den än mer iögonfallande.

0 1 2 3 4 5  m
N

figur 3. Plan av byggnaden. 1: nedgrävningar, 2: takbärande stolpar och väggar, 3: härd. En bägare 
i brons och silver samt en glasskål hade nedlagts under golvet vid den fyllda cirkeln söder om 
härden. Spridningen av guldgubbarna (cirklar) är markerad.

figur 4. Gropar av imponerande djup har grävts för de 
takbärande stolparna.
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Byggnadens  
utformning och innehåll

Det måste påtalas att ombyggnader av huset då 
väggrännorna och stolphålen vidgats för att dra 
upp äldre konstruktionsdelar har medfört att det 
endast återstår begränsade orörda delar av äldre 
golv. Främst är det en central yta som bevarats. Vid 
vissa ombyggnader har också jord påförts för att 
göra golven jämna. Sannolikt har omrört material 
från tidigare golvnivåer utnyttjats till detta vilket 
ytterligare försvårar tolkningen av den rumsliga 
distributionen. Fynden och anläggningarna inom 
byggnaden ger likväl en god bild av dess innehåll 
och struktur. 

Centralt i rummet har en härd anlagts. Det har 
inte funnits någon begränsning av denna men att 
den varit flitigt i bruk markeras av att lergolvet 
därunder är kraftigt bränt. Att detta parti utgör 
en viktig ceremoniellt område markeras av att det 
strax söder om härden påträffades en deposition 
under en golvnivå. Den bestod av en bägare i brons 
och silver med dekorerade guldfolieband som upp-
visar sammanflätade avbildningar av människor, 
ormar och hästar.14 En bredmynnad glasskål i s.k. 

överfångsteknik hade lagts ned invid bägaren.15 
Sannolikt har skålen tillverkats i området norr om 
Svarta havet. Såväl bägare som skål torde kunna 
dateras till omkring 500 e.Kr. Dessa båda föremål 
hade deponerats under lergolvet till det näst yngsta 
husstadiet. (Fig. 5 a och b.)

Norr om härden kan ett högsäte har varit rest. I 
mittpartiet av den norra långväggsrännan framkom 
nämligen en samling av ett tjugotal spikar. Spikar 
förekommer inom andra delar av byggnaden men 
inte i denna påtagliga ansamling som synes vara 

figur 5. a, t.v.: bägare i brons och silver (höjd 168 mm) 
med dekorerade band i tunt guld och figur 5 b, ovan: 
glasskål (höjd 97 mm) i s.k. överfångsteknik som påträf-
fades tillsammans under golvet.

figur 6 a−c. Guldgubbar från byggnaden. (a: 21 mm, 
b: 24 mm, c: 22 mm).
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medvetet deponerade. Spikansamlingen ungefär 
mitt på den norra långväggen kan ha markerat en 
konstruktion av speciell funktion. Denna spiksam-
ling kan sättas i förbindelse med sagornas regin-
naglar, gudarnas spikar.16 Speciella spikar förekom-
mer i samband med högsätet och fyndplatsen för 
spikarna mitt på långväggen kan markera place-
ringen för detta som framgår av skrivna källor.17

Vid utgrävningen påträffades ett betydande an-
tal föremål främst i fyllningen för stolphålen och 
väggrännorna. Ett drygt hundratal exemplar av 
s.k. guldgubbar (Fig. 6, a−c).18 De flesta uppvisar 
enstaka människoavbildningar medan ett fåtal är 
försedda med ett motiv som framställer en man 
och en kvinna. 

Guldgubbarna påträffades i stolphålen och väg-
grännorna, inte på husgolven. Av spridningsmönst-
ret framgår att de varit fästa på den takbärande 
stolpen i nordväst liksom på de närbelägna väg-
garna. En ansamling framkom vid den östra gaveln. 
När huset ombyggdes har guldgubbarna rakats av 
träytan och fått falla ned i hålet efter de uppdragna 
stolparna. 

Mindre bitar av guld framkom också. Några 
hade en form som ett upp och nedvänt Y och 
kan ha varit enkla framställningar av människor.19 
Sådana är kända i trä från offerplatser under tidig 
järnålder.20

Av de tre öppningarna i huset har en, den i syd-
väst, varit försedd med en överbyggnad eller kort 
förrum. Detta ger intrycket av att den fungerat som 
huvudentrén. Mitt emot denna var öppningen mot 
norr placerad. Det är kring denna som merparten 
av guldgubbar har varit placerade.21 Här påträf-
fades också en dörring av järn. Liknande ringar 
förekommer i medeltida kyrkodörrar. Sedvänjan 
med dörringar kan således följas tillbaka till järn-
åldern. En andra järnring påträffades i byggnadens 
närhet.22 Av fyndläget att döma har även denna 
suttit i byggnaden, möjligen tillhört dörren till hu-
vudenrén.

Fragment av glasbägare23 och glaspärlor ingår 
bland fynden. I byggnaden påträffades också ett 
betydande antal djurben som ännu inte analyse-
rats.

Vissa former av hantverk kan också ha varit knut-
na till huset eller dess omdelbara närhet. Delar av 
tjocka trådar eller sönderklippta föremål som fram-
grävts har varit råmaterial i guldhantverket. Spår av 

guld på insidan av deglar visar att tillverkning av 
föremål i ädelmetall förekommit.

Ceremoniell rymd
Två par av imponerande stolpar har burit upp ta-
ket. De kraftiga takbärande stolparna liksom de 
djupa rännorna för väggplanken torde ha burit upp 
en ansenlig konstruktion med stavbyggda väggar. 
I Uppåkra har lösningen för att kunna förse kon-
struktionen med en ovanligt hög överbyggnad blivit 
att sätta in kraftiga gavelstolpar till vilka väggar och 
tak kunnat fixeras.

I Beowulf, sannolikt från 700-talet, intar den 
danska kungen Hrodgers hall en central roll.24 Hal-
len beskrivs som hög med en imponerande inre 
takhöjd. Det anges också att kung Hrodgers höga 
hall både ut- och invändigt hölls ihop med järnband. 
I normalfallet behöver inte ett hus förses med järn-
band för att hålla ihop, men det blir starkare och 
mer imponerande av smidet. Även i gudavärlden 
uppträder en form av högt timrade byggnader vilka 
i Vôluspá och Grímnismál omnämnda som harg.25 
De behövde inte vara särdeles stora då de främst 
fungerat som skydd för kultbilder och offer till 
gudomen. 

Byggnaden i Uppåkra kan genom sin utformning 
och innehåll vara en form av kenning för Odins 
stora hall Valhall i Asgård. Det omnämnes att spar-
rarna i Odens stora hall bestod av spjut och att väg-
garna täcktes med sköldar.26 De spjutspetsar och 
beslag till sköldar som påträffats utanför byggna-
den kan ursprungligen ha förvarats i denna. Då 
huset byggdes om kan man ha röjt ut dessa föremål 
och nedlagt dem på både syd- och nordsidan.

Fyndsituationen för guldgubbarna kan genom 
beskrivningen av Valhall också få en förklaring. 
Enligt Snorres Edda stod ett stort träd, Glaser, 
med löv av guld utanför Valhall.27 Den takbärande 
stolpen, i vars fundamentsgrop de flesta ”guldgub-
barna” påträffades, kan ha varit ett substitut för 
just Glaser på vilken man fäste guldgubbarna som 
substitut för guldlöv. När stolpen ersattes drog man 
av löven och lät dem falla ned i gropen. Att det fö-
rekommer smält guld i ett stolphål till en byggnad 
vid Gudme på Fyn kan just bero på att en liknande 
guldbeklädnad smält då huset brann ned.28

Ett par guldgubbar liksom fyra stämplar för dy-
lika, har tidigare påträffats inom andra delar av 
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Uppåkrafyndplatsen.29 På stämplarna förekommer 
scener där kvinnor bär fram bägare liksom män 
som dricker ur dessa. Märkligt nog, med tanke 
på fynden av metallbägare och glasskål i byggna-
den, uppträder bägarmotivet på guldgubbarna från 
byggnaden endast i avbildningen av en kvinna med 
dryckeshorn. Intressant att notera är också att de 
belagda stämplarna inte har använts för att forma 
någon av de i byggnaden funna guldgubbarna. En 
förklaring kan vara att guldgubbarna framställdes 
på en plats, exempelvis Uppåkra, men togs med 
när släkt eller allierade besökte andra motsvarande 
centralplatser.

Ceremoniell areal
Den exklusivitet som markeras av den aktuella bygg-
nadens arkitektur och fyndinnehåll accentueras yt-
terligare då området i byggnadens omedelbara när-
het inkluderas i analysen. Såväl norr som söder om 
byggnaden framkom ansamlingar av vapen, främst 
lans- och spjutspetsar men också sköldbeslag och 
hjälmdelar.30 Flertalet vapen var deformerade med 
spetsarna böjda eller vridna. Totalt rör det sig om 
flera hundra spetsar. I anslutning till vapnen påträf-
fades också ett betydande benmaterial. Även ben 

från människa ingår vilket antyder att dessa kan 
vara lämningarna efter speciella offerhandlingar. 
Radiometriska dateringar av ett par människoben 
liksom ben från nötboskap anger att de deponera-
des under 500−600-talen. 

Såväl vapen- som benansamlingarna har nedlagts 
inom ytor med existerande kulturlager men avskil-
da från detta genom mindre förhöjningar formade 
av småsten. Depositionerna inkluderar vapen från 
romersk järnålder till vikingatid vilket väl motsvarar 
användningstiden för husstadierna. 

Deponeringar av vapen påminner om mossoffer, 
såsom i Illerup på Mittjylland,31 men i Uppåkra 
uppträder de inom en bosättning och därtill ovan-
på boplatslager. Till skillnad från nedläggningarna 
i mossar där alla former av vapen förekommer så 
är det ett tydligt urval i form av främst lans- och 
spjutspetsar som förts till Uppåkra. Det kan hänga 
samman med att deponeringarna hade någon form 
av anknytning till guden Oden. I vissa sammanhang 
uppträder denna gud som spjutbärare.32

Omedelbart utanför byggnadens västparti på-
träffades en grop med skörbränd sten och ben, san-
nolikt rester efter omfattande gästabud då maten 
beretts över en stenlagd härd eller i ugnar klädda 
med upphettade stenar.

figur 7. Deponering av deformerade vapen utanför kulthuset.
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Väster om gropen med ben och skörbränd sten 
framkom lämningar som sannolikt tillhör öständen 
av en byggnad med igenstörtade väggar. Omedel-
bart ovanför en igenstörtad lervägg påträffades en 
guldbrakteat. Ett kraftigt sotlager antyder att hu-
set brunnit ned. Under en lervägg framkom också 
delvis eldskadade skelettdelar av en människa. Yt-
terligare ett fyrtiotal meter västerut undersöktes 
på 1930-talet västpartiet av ett hus som övergavs 
omkring 400 e.Kr.33 Stora kvantiteter förkolnade 
sädeskorn liksom brandskadade bronssmycken ger 
underlag för att tolka detta som en brandtomt. Det 
kan således vara det östligaste partiet av samma 
hus som nu påträffats. Vid båda undersökningarna 
framkom inte några lämningar som ger belägg för 
att ytan ovanför det nedbrända huset använts för 
vidare byggnation. Det synes därtill vara märkligt 
att den brända tomten inte blivit föremål för en 
ordentlig röjning speciellt med tanke på närheten 
till det ovan beskrivna kulthuset som fortsatt att 
användas under flera århundraden. 

Ett tiotal meter öster om byggnaden finns ett 
område som endast är provundersökt men som 
inrymmer flera stolpburna hus med en maximal 
längd på cirka 35 m. Här finns också en ansamling 
av grunda gropar med hela och fragmentariska 
kvarnstenar. Några intakta övre delar av kvarnste-
nar låg därtill på en öst-västlig linje ett 15-tal meter 
söder om den aktuella byggnaden. Vridkvarnar 
kan i vissa sammanhang ha en tydlig symbolisk 
innebörd.34

En byggnad  
för kult och ceremonier 

Magister Adam av Bremen beskriver på 1070-talet 
Uppsala tempel liksom de offerriter som utfördes 
av människor och deras tamdjur vart nionde år i 
templets närhet.35 Man får betänka att kultbyggna-
den i Uppåkra hade nedmonterats drygt tvåhundra 
år tidigare. Likväl finns det i beskrivningen partier 
som väl kan liknas vid vad som ägt rum i Upp-
åkra. 

När man försökt att finns regler och strukturer 
för handlingar av rituellt slag i järnålder har det 
ofta framhållits att dessa ägde rum utanför bebyg-
gelsen fram till omkring 500 e. Kr. för att sedan fö-
ras in i hallbyggnader i ett senare skede.36 Det har 

dock visat sig att man ända in i vikingatid utförde 
riter utomhus.37 Genom förhållandena i Uppåkra 
får vi bekräftat att offerritualer utfördes utanför 
byggnader fram i vikingatid men också att det fö-
rekommit speciella byggnader för kultutövelse och 
ceremonier så tidigt som under 200-talet.

Byggnadens form liksom fynden talar för att den 
haft en alldeles speciell användning. Deposition 
av bägare och glasskål antyder att dessa haft en 
viktig funktion i byggnaden. De kan ha använts 
vid speciella ceremonier i huset. Man kan ha mött 
gäster med en välkomstskål. Med en skål besegla-
des därtill eder eller överenskommelser.38 Dryck 
kan också ha haft en viktig plats vid offerhand-
lingar som utförts i byggnaden.39 Dörringar har 
också haft en speciell funktion. Genom att hålla i 
en ring fick ett uttalat åtagande eller överenskom-
melse större betydelse.40

Utifrån fyndfördelning och konstruktionsdetal-
jer kan byggnadens inre tolkas ur såväl ceremoniel-
la som rituella perspektiv. Öppningen i byggnadens 
sydvästra parti har en yttre konstruktion som tyder 
på en utformning som gjorde att de som närmade 
sig huset har uppfattat den som huvudingången. 
Öppningen mot norr är belägen direkt mitt emot 
huvudingången. Här finns inte någon speciell 
konstruktion men väl den takbärande stolpe och 
väggrännorna på ömse sidor av öppningen där 
majoriteten av guldgubbarna påträffades. I samma 
stolphål framkom en dörring och en skalle av nöt-
kreatur som antyder att denna del av huset haft en 
speciell betydelse. Denna öppning kan möjligen 
uppfattas som huvudutgången. Utmed den östra 
gavelsidan av byggnaden finns också en ansamling 
av guldgubbar vilket kan tolkas som en pendang till 
den nordvästra takbärande stolpen. Det antyder att 
de ceremoniella/rituella aktiviteterna berörde hela 
husets omfattning.

Genom fynd och anläggningar framträder en 
tydlig rumslig relation mellan kulthus och den 
närmaste omgivningen. En sakralt betingad axel 
löper i nord−sydlig riktning som markeras genom 
de motställda öppningarna i byggnaden. På båda 
sidor uppträder ansamlingar av vapen och ben. En 
liknande axel i öst-västlig riktning berör byggnader 
där det profana inslaget synes vara mera påtagligt. 
Dock kan den begränsade röjningen av brandtom-
ten möjligen vara förknippad med tabuliknande 
ställningstaganden.



14 ceremoniella rum bht 52/2006

Aktivitetsytor
Byggnaden uppförs på 200-talet alltså betydligt ti-
digare än andra konstruktioner av speciellt rituell 
betydelse som uppträder under folkvandringstid el-
ler senare. Någon synkront jämförbar konstruktion 
mer än de tidiga hallarna41 synes därmed saknas. En 
förebild i Mellan- och Sydeuropa till denna bygg-
nad torde sökas bland de mindre byggnader som 
användes vid kultutövelse. Vid denna tid uppträder 
de äldsta kyrkorna av basilikaform. Det så tydliga 
öppna rummet i byggnadens mittaxel saknar pa-
ralleller i Uppåkra där härdens läge bryter denna 
viktiga rörelseriktning i det centrala partiet.  

Tydliga paralleller mellan Mitraskulten och 
utvecklingen av en Odenskult har uppmärksam-
mats.42 Utrymmen där Mitraskulten utövades be-
stod vanligtvis av konstruktioner med en grottlik-
nande utformning. En centralt placerad eldstad 
och bänkar utmed väggarna för deltagarna är en 
struktur som väl motsvarar den för rumsfunktio-
nen i uppåkrabyggnaden. Att paralleller skulle 
kunde återfinnas i Mitraskulten är rimligt då den-
na främst utövades av soldater. Mitraskulten hade 
en stark spridning under andra århundradet e. Kr. 

Från Sydskandinavien kan män ha sökt sig till de 
romerska hjälptrupperna och därmed kommit i 
kontakt med Mitraskulten. Å andra sidan är den 
centralt placerade härden och bänkar invid denna 
en så central struktur i bostadsrummet för hus 
sedan stenålder att uppåkrabyggnadens struktur 
kan följa en välkänd regional rumsindelning och 
-funktion. 

Vissa likheter föreligger också mellan uppåkra-
byggnaden och keltisk-romerska tempel.43 Av speci-
ellt intresse i detta sammanhang är att vissa av dessa 
tempel också är relaterade till vapendepositioner 
oftast i gropar, i vissa fall i brunnar, i tempelbyggna-
dens omedelbara närhet. Flertalet av lämningarna 
från de rituella aktiviteterna dateras till århundra-
det före och efter vår tideräknings början men det 
föreligger fynd fram i andra århundradet e. Kr. Att 
i tempel förvara eller framvisa vapen förvärvade vid 
krig och hemförda för triumfer är också väl belagt 
i Romarriket.44

Omfattningen av uppåkrabyggnaden motsvarar 
väl den för de tidigaste hallbyggnaderna enligt fem-
punktsdefinitionen av Herschend såsom hus 16 i 
Vallhagar och hus VII i Rönnerum, båda på Got-

figur 8. Ögonbrynsbåge (68 mm) och ett par galtframställningar 
som suttit på en vendeltida prakthjälm. 
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land.45 Liknande byggnader förekommer också på 
Jylland såsom Nørre Snede och Dankirke. Samti-
digt uppträder huvudbyggnader som kan vara dub-
belt så stora. I de tidiga hallarna har en uppdelning 
i en privat och en officiell sfär identifierats. Någon 
tydlig uppdelning synes inte uppträda i uppåkra-
byggnaden. 

Under yngre järnålder kom den ceremoniella/
rituella rummet att bli en integrerad avdelning av 
den stora hallbyggnaden. Ett dylikt exempel är de 
två byggnadssekvenserna i Borg i Lofoten, norra 
Norge, daterade till folkvandringstid–vendeltid res-
pektive vikingatid.46 I båda byggnaderna har ett 
speciellt utrymme identifierats.47 I den senare bygg-
naden med en längd av 83 meter omfattar rummet 
en yta av 14 x 8 m − inte så mycket större än den 
för uppåkrabyggnaden.

Man kan knappast undgå att dra paralleller mel-
lan byggnaden i Uppåkra och de norska stavkyr-
korna från tidig medeltid.48 Eftersom denna kon-
struktionsform saknats från förhistorisk tid har 
man sett likheter mellan dessa kyrkor och kyrkor 
på kontinenten.49 Genom byggnaden i Uppåkra 
framstår en konstruktion som mycket väl kan visa 
att föregångarna trots allt bör sökas i det förkristna 
Sydskandinavien.

En byggnad med tradition 
Den märkliga byggnaden i kombination med va-
pennedläggningarna markerar ett ceremoniellt be-
tydelsefullt område inom den omfattande bebyg-
gelsen vid Uppåkra. Här har en byggnad uppförts 
som med åren fick en allt större betydelse inom 
kultutövelsen. Den har varit föremål för flera om-
byggnader men endast mindre ändringar av den 
ursprungliga grundplanen har genomförts. 

Inte heller för någon av byggnadens stadier finns 
några lämningar som antyder att den bränts ned. 
Visst finns det rödfärgade, eldhärdade lergolv lik-
som asklager men dessa ligger i byggnadens cen-
trala del med koppling till eldstaden som utnyttjats 
intensivt. Att huset byggts om sex gånger under sin 
existens kan bero på att man med vissa intervaller, 
beroende på för oss okända regler, beslöt att förnya 
konstruktionen. Ett hus med de bärande delarna 
nedgrävda i jorden har inte samma hållbarhet som 
ett trähus på stengrund. Av årsringsdateringar från 
de äldsta kyrkorna i Lund framgår att man redan 

efter drygt ett tjugotal år tvingades genomföra viss 
ombyggnation.50

Uppåkra skiljer sig i ett påtagligt avseende från 
övriga centralplatser i Sydskandinavien genom sin 
långa användningstid. Andra centralplatser rym-
mer fynd med samma tidsspann som Uppåkra 
dvs. från förromersk järnålder till vikingatid och 
dessa kan under några generationer uppvisa omfat-
tande aktiviteter av politisk, religiös och ekonomisk 
natur som säte för en aristokrati av hög rang i 
samhällstrukturer. Men till skillnad från de övriga 
är fynd och anläggningar frekventa under hela den 
aktuella tiden. Oförändrad av århundradenas dra-
matiska händelseutveckling framstår centralplatsen 
vid Uppåkra som påfallande opåverkad.

Det kan vara något av samma speciella natur 
som också avspeglar sig i den aktuella byggnaden 
i Uppåkra. Byggnaden kom att representera en i 
vissa avseende grundmurad samhällsordning. Dess 
utformning blir med tiden omodern − kanske till 
och med uppfattad som atavistisk.

Den förhållandevis begränsade ytomfattningen 
kan ha varit helt tillräcklig för en samlingslokal 
avsedd för de ledande i den samhällsordningen 
som den var utformad under äldre järnåldern.51 
Ett tjugotal personer kan utan problem ha samlas 
i denna lokal. Under yngre järnålder kan i vissa 
fall byggnadens begränsade yta ha varit till hinder 
då representanter samlades från de områden och 
platser över vilka Uppåkras ledning hade mer el-
ler mindre kontroll. På andra platser byggs istället 
stora hallbyggnader där en del av huset avsätts för 
ceremonier och riter. Men i Uppåkra fortsätter 
man likväl att använda och vidmakthålla byggna-
den. Den blev ett vittnesbörd för platsens långva-
riga centrala funktion såväl sakralt som profant.

Först efter mer än ett halvt årtusende överges 
byggnaden. Den har oåterkalleligt blivit ett alltför 
omodernt uttryck för platsens styrande skikt. San-
nolikt har vissa av de markörer som fanns vid, på 
och i byggnaden inte längre fungerat som symboler 
för den makt som utgick från Uppåkra eller till de 
nya religiösa föreställningar som utvecklades. Det-
ta antyds redan i samband med nedmonteringen 
av den näst yngsta byggnaden. Under golvlagret 
i detta hus placerades bägaren i brons och silver 
liksom glasskålen. Dessa var vid nedläggningen av 
betydande ålder och har utgjort viktiga föremål i 
samband med handlingar under generationer av 
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ceremoniell natur. Lämningarna antyder att kult-
husets sista fas nedrevs under ordnade former 
som anger att platsen medvetet övergavs. Några 
indikationer på ett yngre kulthus har inte fram-
kommit. Stora Uppåkras kyrka är belägen ungefär 
trehundra meter mot norr. Vid utgrävning i koret 
påträffades grundmurar till den romanska kyrkan 
som nedrevs i mitten av 1800-talet.52 Dess grund-
murar hade skadat gravar som var placerade enligt 
kristet gravskick. En radiometrisk datering visar att 
gravläggningen tillhör vikingatid. Den romanska 
kyrkan kan därför ha föregåtts av en eller flera 
träkyrkor. 

Vapennedläggningarna och den märkliga bygg-
naden markerar ett ceremoniellt betydelsefullt 

område inom den stora bebyggelsen vid Uppåkra. 
Här tycks man ha en tidig gästabudshall som med 
åren fick en allt större betydelse inom kultutövel-
sen. Först under tidig vikingatid då anläggningen 
existerat under ungefär sexhundra år kom den att 
överges. 
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Summary
The Uppåkra settlement site, located 5 km south 
of Lund, has turned out to be the biggest and 
probably most enduring among the south Swed-
ish settlements of the Iron Age. Finds from the 
approximately 40-hectare site show the settlement 
to have been established c. 100 bc and abandoned 
c. 1000 ad.

Archaeological investigations in recent years 
have concentrated on a central portion of the site. 
A distinct house plot was immediately observed 
beneath the topsoil. The house, measuring 13 x 6.5 
metres, was relatively small by Iron Age standards. 
It had three entrances − two along the south side 
and one from the north − and the roof had been 
supported by two pairs of inner posts. A metal 
beaker and a wide-mouthed glass bowl were found 
at the commencement of the excavation. Both had 
been deliberately buried in a central position inside 
the house, close together near the hearth. The 
other finds from in and around the house present 
a distinctive mix and among other things include 
a hundred or so figures of gold foil.

The structure of the house and the exceptional 
finds suggest that this building served a very spe-
cial purpose. While in use it was rebuilt no fewer 
than six times. The whole structure was consider-
ably oversized. The beaker and bowl suggest that 
guests entering the house were met with a bowl 

of welcome, or that oaths and agreements were 
sealed. But the presence of these things in the 
house can also be due to their having been used 
in votive acts.

Despite the six rebuilds, the principal floor 
plan changed little. Chronologically the building 
presents a long continuity. It was erected during 
the Roman Iron Age, c. 200 ad, and only demol-
ished at the beginning of the Viking era, presum-
ably in the 9th century ad. It was used on special 
occasions when guest were received and great ban-
quets held. Votive acts were probably performed 
inside the building on these occasions. South and 
north of the house, hundreds of weapons were 
found, mostly spearheads and lance tips. The ma-
jority were deliberately deformed, their points bent 
or twisted. The different types of weapon occur-
ring in the find material show that weapons were 
sacrificed on repeated occasions in the course of 
several centuries, for as long as the house remained 
standing here.

Accumulations of animal bones also occurred, 
near the weapon caches. This material also in-
cludes human bones, suggesting that these remains 
derive from sacrificial acts of a very special kind. 
The structure served as a cult building, with votive 
acts and sacrifices taking place both within its walls 
and outside.

Room, space and area
A cult building and its immediate surroundings  

in a ceremonial perspective

By Lars Larsson


