
 

 

 
 

 



 

ABSTRACT 

Uppåkra is a centralplace in Scania, southern Sweden, where religion and cult have been of 

great importance. The cult has been important in the Iron Age society for rulers but also for 

blacksmiths and the general population. Just like Borg, Gudme and Järrestad, Uppåkra has 

probably emerged with the development of agriculture. When agriculture developed trade 

grew and eventually power. Hence could centralplaces finally form. Centralplaces have 

probably also affected its hinterland positive, as they could take part of the centralplaces 

financial position. 
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vill även tacka min mamma, pappa och sambo som alltid har funnits där för mig och stöttat 

mig i alla situationer.  
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1. INLEDNING 

Mitt intresse för arkeologi väcktes redan under min barndom av min historieintresserade pappa 

och min mormor och morfar som tog med mig på bilutflykter för att se på domarringar och 

skeppssättningar. Så länge jag kan minnas har jag haft en slags vördnadskänsla för gamla ting. 

Vare sig det handlar om föremål eller en byggnad. Egentligen spelar det inte någon roll vad det 

gäller så länge det är något som på något vis har tillverkats eller påverkats av människor som 

sedan länge lämnat denna jord. Säkerligen är det många fler än jag som kan känna igen sig i 

denna känsla av vördnad och mäktighet. T.ex. kan jag bli helt tagen av att hålla ett gammalt 

föremål som en person som levde för flera hundra år sedan har tillverkat och använt. Eller om 

jag befinner mig på en plats där människor har levt sina liv och känt glädje, kärlek, ilska och 

sorg precis som vi gör idag.    

När jag sedan började läsa arkeologi vid Linnéuniversitet blev bara mitt intresse för arkeologin 

allt större och jag kommer väl ihåg hur upprymd jag var inför och under den första arkeologiska 

exkursionen vi fick åka på i Skåne tillsammans med universitetets professor Mats Larsson. 

Under denna exkursion åkte vi omkring i Skånes vackra landskap och kollade på olika 

fornlämningar. Allt från megalitgravar och resta stenar till högar och gamla kyrkor.  

Det var även under denna exkursion som jag för första gången introducerades för den plats detta 

examensarbete till stor del ska handla om, nämligen Uppåkra. När jag och mina kurskamrater 

kom till Uppåkra var Lunds universitet i full gång med seminariegrävningar på platsen och vi 

fick genast veta hur speciell den var.   

För mig var detta även en av de första gångerna jag faktiskt besökte en pågående arkeologisk 

undersökning, vilket på så sätt även gav mig lite extra känslor för just Uppåkra. Detta på grund 

av att det var på denna plats jag fick se hur det såg ut i verkligheten med bland annat skärslevar, 

fyllhammare, såll och kulturlager i jorden, om än något ovanligt tjockt och tydligt. 

Jag tror att denna upplevelse var mycket viktig för min utbildning då jag fick en förståelse och 

inblick i hur arkeologyrket faktiskt fungerar. När jag sedan skulle välja ämne inför mitt 

examensarbete var det till detta tillfälle i Uppåkra mina tankar hela tiden gick tillbaka till efter 

mycket funderande. Uppåkra var nämligen även en sådan plats som jag fick den där speciella 

mäktighets- och vördnadskänslan av att besöka genom vetskapen av att det fötts, arbetat, levt 

och dött människor på just den platsen jag befann mig på. Där stod jag sedan, flera hundra år 

senare och såg spåren efter deras liv grävas fram.  

Det är alltså om boplatsen vid Uppåkra som detta arbete kommer att handla om eftersom den 

har fångat mitt intresse. Dock kommer inte Uppåkra att få allt utrymme då jag även kommer att 

behandla Järrestad som också ligger beläget i Skåne men även Borg i Östergötland samt Gudme 

på danska Fyn. 

För att arbetet inte ska bli varken för spretigt eller brett och hålla en röd tråd kommer mitt fokus 

främst att ligga på järnåldern gällande tidsperiod och till stor del ha sin utgångspunkt i 
centralitet i landskapet. Jag har även valt att skriva en del om kult av främst två anledningar. 

Den första för att jag har tolkat det som att kult och religion har haft en stor betydelse och utgjort 

en stor del av begreppet centralplatser. Den andra för att det verkar som att det på alla fyra 

platserna, Uppåkra, Järrestad, Borg och Gudme har funnits någon form av betydande kulthus 

som varit i bruk under Järnåldern. 
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  2. MÅLSÄTTNING 

Målen med detta examensarbete är att diskutera och försöka besvara några av de frågor och 

funderingar som uppkommit angående Uppåkra och andra central- och/eller kultplatser under 

mitt besök vid Uppåkra samt under studier av litteratur om sådana platser. Jag har valt att arbeta 

med fyra huvudfrågor och de är följande: 

 Var Uppåkra en centralplats och/ eller en kultplats? 

 Hur växte Uppåkra och liknande platser fram? 

 Vilken roll hade kulten i samhället?  

 Vad hade omlandet för betydelse för central-/kultplatser? 

Med den första frågan vill jag ge ett tydligt svar, en gång för alla om Uppåkra har fungerat som 

en centralplats och uppfyller alla kriterierna för det. Eller om Uppåkra istället möjligtvis bara 

har uppfyllt funktionen som kultplats, alternativt fungerat som både och. Med den andra frågan 

vill jag komma fram till vad det kan ha funnits för betydande faktorer för att Uppåkra samt 

andra liknande platser så som Gudme, Borg och Järrestad har kunnat växa fram och hur det 

gick till. Med den tredje frågan, om vilken roll kulten hade i samhället, vill jag helt enkelt 

besvara vad kulten haft för funktion i samhället och vilken betydelse den haft. Jag vill dock 

även försöka komma fram till när kulten och religionen flyttades in till särskilda kultbyggnader, 

vilka det finns spår av på samtliga av de platser jag valt att ta upp i detta arbete samt varför det 

skedde. Med den fjärde och sista frågan vill jag försöka få ett svar på vad omlandet hade för 

betydelse för central- och kultplatser och hur det påverkade dessa. Eller om det istället snarare 

var tvärtom, att central-och kultplatserna hade större betydelse för omlandet. Med andra ord 

vad centralplatser och deras omland haft för relation.  

3. METOD OCH TEORI 

3.1 Metod 

För att skriva detta examensarbete har jag använt mig av kvalitativa metoder i form av litteratur 

i böcker och artiklar. En kvalitativ arbetsmetod innebär att arbeta mot att lyckas framkalla en 

helhetbeskrivning av det som undersöks. Detta går till så att en analys görs samtidigt som data 

samlas in och fungerar som ett samspel. Den kvalitativa metoden vill inte bara spegla 

människors handlingar utan även vad dessa handlingar faktiskt innebär (Nationalencyklopedin 

2016). 

Jag har även varit källkritisk och bara använt mig av källor som jag anser varit pålitliga eller 

där samma information går att finna på många ställen.  

Jag har inte använt mig av någon direkt kvantitativ metod vilket innebär att data systematiskt 

samlas in, både kvantifierbara och empiriska data. Dessa sammanfattas sedan i någon statistik 

form. När de sedan har bearbetats analyseras resultatet med utgångsläge i hypoteser som går att 

testa (Nationalencyklopedin 2016). 

3.2 Centralitet i landskapet 

Som teoretisk utgångspunkt för mitt arbete ligger centralitet i landskapet. Det finns flera 

begrepp som vidrör begreppet centralplats, exempelvis maktcentra, hövding, elit, 

prestigeföremål, hierarki, kultplats m.m. och en centralplats anses ofta vara en bestämd plats. 

Men det kan ibland vara svårt att tolka vad som egentligen ses som centralt. En utgångspunkt 

är dock att tänka att det är allt som är samlande eller gemensamt för ett speciellt område. En 

sådan faktor kan t.ex. vara religionen, en handelsplats eller politisk styrning (Helgesson 

1998:39). 
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Det finns vissa så kallade fenomen för att ett område ska kunna kallas för centralplats. Exempel 

på några sådana är lokalt eller regionalt styre, distribution/varuutbyte, kommunikation, 

krigsmakt/försvar, produktion/hantverk och kult/religion. Eftersom ledaren/ledarna på dessa 

områden ofta även fungerade som ledare över religionen kunde kult/religion även användas 

som ett politiskt maktmedel. Ledaren styr även över vart de centrala fenomenen är. Många 

gånger ses dessa som bundna till ett visst område, vilket dock inte behöver stämma. Om en 

ledare över en plats t.ex. har rest iväg med sitt följe följer även makten med dit där ledaren för 

tillfället är (Helgesson 1998:40f).  

Centrala funktioner har dock många gånger varit bundna till en del bygder eller delar av vissa 

bygder. Dessa bygder har varit platser med en särskild uppgift eller mening. T.ex. kan en plats 

ha fungerat som ett monument, en kultplats, en handelsplats, ett residens eller en tingsplats och 

det de har haft gemensamt är att de visar närvaron av en elit samt att de kontrolleras av en elit. 

Områden där flera olika centralplatser har ansamlats kan ofta kallas för centralområden och kan 

utgöra en institution för både utövning av makt och kontroll (Lundqvist 1998:192).   

Kult och religion har utgjort en viktig faktor i centralplatstermen och som tidigare nämnts kunde 

detta användas för att utöka både sin makt och sitt politiska inflytande. På så sätt blev ett 

samhälles ledare inte enbart en härförare utan även den person som blev ledare och försvarare 

för religionen och kulten. Detta innebar att härskaren, som då både fungerade som krigsherre 

och ledare för religionen attribuerades med krafter som gjorde att han eller hon kunde skrida 

över gränsen mellan människor och gudar och fick då en förmedlande position mellan dessa 

(Söderberg 2006:155). Personer som besatt en härskarroll använde sig alltså mer och mer av 

religion och ceremonier knutna till kult för att styrka och visa på sin självständighet och makt. 

Som följd ledde detta till att de religiösa ceremonier, som exempelvis kulthandlingar och 

offerhandlingar, flyttades till bosättningarna tillhörande de övre samhällsklasserna istället för 

att hållas vid våtmarker en bit bort från boplatserna som de tidigare gjort (Söderberg 2006:154). 

Kulten var alltså mer offentlig under äldre järnålder med riter och ceremonier vid vattendrag 

och sjöar medan den under yngre järnålder blev mer privat och flyttades in i särskilda byggnader 

(Ersgård 1996:104).   

Detta har tidigare förmodats ske i samband med övergången till kristendom under slutet av 

vikingatiden. En del menar dock att denna förändring varit ett förlopp som fortgått enda sedan 

folkvandringstiden. Allt eftersom lämnades då de tusenåriga offerplatserna och kulten flyttade 

in i byggnaderna. En anledning till förändringen skulle kunna vara att den ledande klassen under 

folkvandringstiden möjligtvis fått så pass mycket makt och inflytande att kulten kunde 

institutionaliseras (Lindeblad 1996:63).     

Dick Harrison skriver att centralplatser har uppkommit till följd av samhälleliga resurser har 

blivit placerade och lokaliserade antingen omedvetet eller medvetet och att eliten i varje sådant 

samhälle arbetar för att få kontroll över en del tillgångar. För att få kontroll över ett samhälle är 

det nämligen behövligt att ta besittning över vissa lokala resurser som t.ex. marknader, vägar 

och flodleder. Utan kontroll över sådana resurser är det lätt att förlora sin status gentemot andra 

samhällen (Harrison 1997:25).  

Hur pass viktigt det var att kontrollera en lokal hade att göra med hur komplex den var. Detta 

går att utvärdera genom att studera centralplatsens kvantitet respektive kvalitet. Med kvantitet 

menas i det här fallet hur kraftigt en särskild aktivitet utövades i lokalen och med kvalitet menas 

hur stort antal funktioner som var koncentrerade till lokalen. Tillsammans kunde dessa två 

termer alltså svara på hur komplex en centralplats var och då även på hur viktig den var att ha 

kontroll över (Harrison 1997:27).     
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Charlotte Fabech menar på att en centralplats kan skifta mycket i storlek. T.ex. kan det röra sig 

om allt från en enda gård till en by. Samtidigt menar hon att en centralplats ska vara en 

bosättning med ett varierat och rikt fyndmaterial för att arkeologiskt kunna kallas för just 

centralplats. Det ska även vara en boplats som uppfyllt flera funktioner (Fabech 1999:455). 

Men vad menas då med centrala funktioner? I detta fall kan funktion betyda att utöva, uträtta 

eller verkställa och fungerar som aktiva delar av sociala fenomen. Var och ett av de sociala 

fenomenen har framför allt en huvudsaklig uppgift eller funktion i samhället. Som exempel kan 

det vara att se till så att normerna och reglerna i samhället inte bryts eller att härska över ett 

landområde. Men det kan även vara att framställa en vara som var ovanlig och inte tillverkades 

i de andra hushållen till vardags. Funktionerna kan delas in i nästintill hur många delfunktioner 

som helst och i det arkeologiska källmaterialet går det att se mycket tydliga spår efter flera av 

dem. Exempelvis går det att tänka på hantverk som en kedja av funktioner eller moment, vilken 

börjar med uppkomsten av tanken om tillverkning till det att en produkt blir klar och avslutar 

kedjan. Detta är då möjligt att följa i det arkeologiska materialet genom råvaror som ben och 

metall, redskap som tänger och sågar, konstruktioner som eldstäder, restprodukter som 

gjuttappar och metallslagg, misslyckade föremål som smycken och vapen som blivit felgjutna 

och färdiga föremål som smycken, spännen, vapen, verktyg, kammar och så vidare. Samtidigt 

har vissa andra funktioner inte lämnat några spår efter sig alls utan går bara att anta. Det kan 

t.ex. vara en beslutsprocess som legat till grund till olika viktiga beslut som tagits (Helgesson 

1998:41).      

En centralplats funktion och status kan visa sig i nutid genom en blandning av olika fenomen. 

Ett av dessa fenomen är att det påträffas symboler för makt och religion på platsen. Sådana 

symboler som kan påträffas kan exempelvis vara mynt, bronsstatyetter, djurfigurer, 

guldbrakteater, svärdsfästen i guld och guldgubbar (Fabech 1999:457). Kort sagt går det att 

säga att föremål som indikerar centralplatser ofta består av fynd i ädelmetall, importerade 

föremål och vapen. Dock finns det även en del fornlämningar som kan indikera på 

centralplatser. Exempel på sådana kan vara runstenar, fornborgar eller stora och egendomliga 

gravfält eller gravmonument som storhögar (Lundqvist 1998:192). Det finns även ytterligare 

en indikation på att en plats varit av central betydelse och det är om det går att länka ihop ortens 

namn med en organisatorisk eller religiös funktion (Nielsen 1996:79). 

För att kunna studera centralplatser har Charlotte Fabech och Jytte Ringtved skapat en 

triangelmodell. Alternativt en pyramid, hur man nu vill se det (Nielsen 1996:78). Denna 

pyramid eller triangel delas in i tre lager. Det första representerar en lokal nivå. Den andra en 

regional nivå och den sista en överregional nivå. Modellen går ut på att illustrera att en plats 

eller ett område på den lokala nivån kan vara obetydligt sett i ett perspektiv från den 

överregionala nivån. Triangeln/pyramiden visar alltså på att det finns väldigt få områden som 

har mer än en regional betydelse då den överregionala nivån är den minsta grupp som ligger 

på pyramidens/triangelns topp. Den regionala nivån som ligger i mitten illustrerar att det är ett 

större antal områden som har en normal rikedom. Den lokala nivån ligger längst ned och är 

även den största gruppen. Denna ska visa att det fanns flest områden med bosättningar och 

bebyggelse på landsbygden, där det endast har påträffats lämningar från produktionen av 

dagligvaror. I denna grupp finns alltså inte några fynd av den mer exklusiva karaktären (Fabech 

1999:457). 

Kort och gott skapar tringelmodellen en bild som visar på en uppdelning av platser eller lokaler 

som delar in dem i tre nivåer, där den understa utgör en grund av vardagliga boplatser som 

även är den vanligaste nivån. Därefter kommer en nivå med något färre bosättningar som 

istället har regional betydelse samt lite större rikedom. Sist kommer den tredje nivån där få 

boplatser ingår. Denna nivå utgörs av centralplaster som har en överregional betydelse (Nielsen 
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1996:78). För att en sådan centralplats ens ska kunna bildas finns det ett par förutsättningar 

som oftast behövs uppfyllas. Exempelvis kan det vara förfogande till goda odlingsmarker samt 

diverse andra naturtillgångar. En annan förutsättning kan vara att platsen ligger på ett 

strategiskt läge med bra kommunikation, både sett till kontakt och förbindelse (Nielsen 

1996:81).    

4. CENTRALPLATSBEGREPPETS HISTORIA 

Innan dess att Charlotte Fabech och Jytte Ringtved startade diskussionen om centralplatser 

med hjälp triangelmodellen de arbetat fram (Nielsen 1996:79) talades det sällan om ämnet i 

samma utsträckning. Utan fokus låg snarare istället på jordbruk och handel främst i form av 

varuutbyte. Det är därför just det som det följande kapitlet ska handla om. Hur man sett på 

centralplatstermen innan dess och hur det var möjligt att sådana platser kunde växa fram med 

grund i jordbruk och ekonomi. Exempelvis skriver Klavs Randsborg om hur det omkring 

början av folkvandringstiden i Skandinavien fanns små samhällen med lite större betydelse än 

andra platser av typen hövdingadömen. Ofta låg de i närheten av hamnar och utövade 

hantverksproduktion och anordnade säsongsberoende marknader. Han anser även att Gudme 

med sin hamn i Lundeborg fem kilometer bort fungerar som ett exempel på sådant samhälle 

(Randsborg 1991:140).  

Vidare menar Randsborg att det redan under denna period fanns platser så som Gudme med 

mycket dyrbara material som blivit importerade samt med tillgång till sjöfart och omfattande 

hantverksproduktion, vilka var viktiga faktorer under hela det första årtusendet efter Kristus i 

södra Skandinavien. Troligtvis var det dessa betydande platser, med deras ledare, som gjorde 

det möjligt att bedriva utbyten med utländska samhällen (Randsborg 1991:141). Även fast 

Randsborg skriver mycket om små betydande samhällen eller hövdingadömen och beskriver 

dem som någon slags mindre centra använder han inte begreppet centralplats eller beskriver 

dessa samhällen utifrån de kriterier som ska uppfyllas till viss del för att kallas centralplats. 

Han verkar nästan vara lite inne i centralplatsdiskussionen redan innan den startade upp 

ordentligt och begreppen inom den utformades.  

Under vikingatiden och den senare delen av järnåldern menar Randsborg att det går att göra 

säkrare slutsatser om omständigheterna kring varuutbytet i och med att det ibland finns 

skriftliga källor ifrån denna period. Här går det nämligen att hitta nedskrivet att 

hantverksproduktionen och handeln kontrollerades direkt av den lokala kungen eller en 

företrädare till honom (Randsborg 1991:142).  

Även Richard Hodges skriver mycket om hur städer har växt fram och hur ekonomin har 

utvecklats fast fokuserar mest på början av medeltiden. Han skriver en del om centralplatser 

men inte riktigt i den kontext eller i de termer som Fabech och Ringtved gör. Bland annat 

skriver han även om så kallad mobiliserings ekonomi som består av marknadsutbyte och 

omfördelning. Detta var ett ekonomiskt omfördelandesystem som baserades på olika nivåer 
och lager samt främjade samhällets elit (Hodges 1982:14).  

Att mobiliserings ekonomi var ett system som fungerade i olika nivåer betyder i detta fall att 

begreppet omfördelning tilldelats förgreningar. En av dessa förgreningar kallas 

utjämningsmekanismer och kan exempelvis vara begravningar eller sammankomster, vilket 

ska ha verkat emot att en persons rikedom växte för kraftigt. I den andra änden av 

omfördelningsbegreppet finns förgreningar som mer handlar om produktion och distribution 

inom samhället, där t.ex. den inhemska produktionen skulle slås ihop och vara gemensam. En 

av förgreningarna är istället utdelningen av varorna från arbeten där samarbete varit en 

förutsättning så som vid jakt och liknande. Den sista förgreningen kan nästan kallas för motsats 

till den första som var utjämningsmekanismer och är istället mobilisering. Denna förgrening 



6 
 

står för att värva nya tjänster och varor till förmån för eliten. För att ett samhälle sedan ska 

kunna utvecklas till ett hövdingadöme är det nödvändigt att det får kontroll över 

utjämningsmekanismerna i ekonomisystemet och samlar på sig rikedom genom mobilisering, 

i den mening som beskrivs här ovan (Hodges 1982:15).  

Hodges skriver alltså en del om bland annat elit och hövdingadömen. Men inte heller han tar 

upp dem i något centralplatsperspektiv eller väger in dessa ord i begreppet centralplats med 

den betydelse som det senare har diskuterats. Utan Hodges skriver snarare om hövdingadömen 

och elit i en ekonomisk synvinkel. Hodges nämner som sagt även centralplatser men skriver 

inte om dem på det vis som gjorts efter att diskussionen av centralplatser satte igång ordentligt, 

utan snarare även i detta fall i ett mer ekonomiskt perspektiv. Det känns därför inte lika bekant 

som det som skrivits efter t.ex. Fabechs och Ringtveds triangelmodell lades fram.  

Exempelvis skriver Hodges att uppkomsten av centralplatser medförde att rörelse mellan dessa 

platser säkerhetsställdes och kulturella drag kunde passera ner genom hierarkin. Vidare 

fortsätter han med att platser med mindre makt påverkades av centralplatserna genom att 

handeln minskade. Detta på grund av att de kopplades till en centralplats istället för att ligga 

ekonomiskt strategiskt till varandra (Hodges 1982:18). 

Det är även intressant att fundera över förhistorian och hur stor ekonomisk medvetenhet 

människorna hade då, då det inte existerade några industriella samhällen. Ingrid Gustin skriver 

att en del menar på att det var sociala mål som styrde varuutbytena i de gamla samhällena 

snarare än vinstmotiv för enskilda personer. Sådana tankar om individuella vinstmotiv ska då 

nämligen tillhöra dagens mer marknadsekonomiska tänkande. Samtidigt menar dock andra på 

att detta inte stämmer i och med att det påträffats bevis för att exempelvis Romarriket använt 

sig av marknadsekonomi. I det gamla Egypten ska även delar av invånarna haft ett 

marknadsinriktat perspektiv. Även i de mest primitiva samhällen menar vissa att det funnit ett 

ekonomisk tänkande med marknader och så vidare (Gustin 1999:246).  

Birgitta Hårdh menar på att handeln självklart har skiftat i sin uppsyn genom tiderna men år 

1990 gjordes en studie över hur handeln utvecklades under järnåldern i Sydskandinavien och 

delades då upp i sex faser eller stadier. Dessa faser börjar med romersk järnålder och fortsätter 

till medeltidens början. Studien visar en långsam utveckling från slutet av romersk järnålder 

och ungefär fyrahundra år framåt, till omkring 700-talet e.Kr. Därefter följde en ganska snabb 

utveckling i både samhället och ekonomin under, de på ett ungefär, trehundra åren som återstod 

av järnåldern (Hårdh 2003:28). 

Enligt studien bestod handeln i början av romersk järnålder nästintill enbart av lyxvaror i form 

av gåvoutbyte. Även under det andra stadiet, vilken började under den romerska järnålderns 

slut, bestod handeln till stor del av lyxvaror som byttes genom gåvor. Under den andra fasen 

var dock ett nytt inslag att platser som varit mer eller mindre etablerade bedrev långväga handel 

samt utfördelning av lokalt tillverkade varor. Byteshandeln dominerade fortfarande men 

importerade mynt kunde också användas som betalning. Likaså kunde ädelmetall användas 

(Hårdh 2003:28). 

Mellan slutet av 700-talet e.Kr. och slutet av 800-talet e.Kr. utvecklades handeln ytterligare, 

vilket det går att se spår av. Exempelvis tyder den växande mängden av importerade mynt på 

detta. Under 900-talet e.Kr. präglades handeln av arabiskt silver som användes som 

betalningsmedel. Här går det även att säga att en enkel typ av marknadsekonomi växt fram i 

södra Skandinavien. Handeln inom Skandinavien växter sig även större och det läggs en grund 

för regelrätt regional handel. Det arabiska silvret ersätts sedan under vikingatiden till mynt 

ifrån väst och det fanns även hacksilver som vägdes och användes som betalning för varor 

(Hårdh 2003:28).         
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För att ekonomin skulle växa tillräckligt mycket för att göra det möjligt för en centralplats att 

bildas var en förutsättning att jordbruket utvecklades. Peter S. Wells menar på att i och med att 

föda är livsnödvändigt måste ett samhälle först och främst se till att det produceras tillräckligt 

med mat för att befolkningen ska överleva. När tekniken inom jordbruket sedan utvecklades 

kunde fler människor lägga sin tid på annat eftersom det behövdes färre personer till odlingen 

och när de fick mer tid förde det med sig att det även gjordes framsteg inom konsten, hantverket 

och handeln (Wells 2008:122). 

Det går nästan att säga att de viktiga sociala, ekonomiska och kulturella framstegen gjordes 

möjliga genom att tekniken för plöjning blev bättre. Det gick nämligen att bruka bördigare och 

tyngre jordar med hjälp av en plog med vändskiva som kom någon gång under 400 eller 500-

talet tillsammans med flertalet nya uppfinningar. Innan dess användes det så kallade årdret, 

vilket var en sorts simpel plog som användes för att göra fåror i jordens ytskikts som det 

därefter såddes i (Wells 2008:123).  

Wells lägger mycket kraft på att förklara att det var den nya plogen som gjorde framstegen 

inom jordbruket möjliga. Denna plog hade nämligen en rist i järn eller med andra ord en 

plogkniv som användes till att riva upp ytskiktet på jorden. Plogen var även försedd med en 

bill i metall, vilken skar under ytskiktet. Bakom billen satt sedan en vändskiva som vände 

tiltorna när plogen fördes framåt. På de mest exklusiva plogarna satt det även två hjul framför 

plogkniven som underlättade mycket när plogen förflyttades under arbetet på åkrarna. Denna 

nya utvecklade plog gjorde det möjligt att på mindre tid än förr odla mer föda (Wells 

2008:123), vilket ledde till att det fanns mat kvar att sälja. Den gjorde även så att jordens 

näringsämnen flyttades från de nedre jordskikten till de övre. Detta på grund av att plogen 

istället för att bara ristade grunda fåror i jorden nu vände på den. Därav kunde fruktbara 

lerjordar brukas, vilka årdret var för klent för att klara av (Wells 2008:124). 

Givetvis fanns det fler orsaker till att livsmedelsproduktionen blev effektivare. Exempelvis 

blev bogträet bättre och oxen kunde ersättas av hästen som var både starkare och snabbare att 

använda som dragdjur. När treskiftesbruket sedan fördes in blev också vinsten större. Detta 

betydde att två åkrar odlades, t.ex. en med korn, råg eller vete och en med bönor eller ärtor 

medan en tredje åker låg i träda. Under tiden tills den vilande åkern skulle sås igen kunde 

kreaturen beta på den samtidigt som åkern blev gödslad på köpet. Dessa jordbruksförbättringar 

medförde att föda kunde produceras mycket effektivare än någonsin tidigare (Wells 2008:124). 

Det har alltså diskuterats en del om centralplatser redan innan Fabech och Ringtved och 

diskussionen som följde där efter. Detta har kanske inte skett i de termer och perspektiv som 

blivit vanliga idag men centralplatser har ändå funnits där fast ur en lite annan utgångspunkt. 

Idag har begreppet fått stort genomslag och vissa tycker till och med att man ibland tar för lätt 

på det. Exempelvis skriver Birgitta Hårdh och Lars Larsson att med en centralplats menas ett 

samhälle där centrala funktioner har samlats för ett mindre eller större område. Dessa platser 

har ofta sökts av med metalldetektor och då är det fynd som smycken och mynt som påträffas. 

Det har lett till att det för det mesta är aristokratiska aspekter, hantverk och kontakter som det 

talats om i anknytning till centralplatser. De menar även att det allt eftersom har uppkommit 

så pass många centralplatser här i södra Skandinavien att just begreppet centralplatser kan 

behövas problematiseras. Det kan vara nödvändigt att fundera över om en del av dessa 

centralplatser kanske istället ska kallas för antingen hamnar med mycket hantverk och handel 

eller rika storgårdar (Hårdh & Larsson 2007:10). 

Även Dick Harrison menar på att centralplatstermen borde användas mer återhållsamt men att 

man ändå ska fortsätta leta efter aspekter som pekar på centralplatser. Tolkningar av 

centralplatsers generella funktion ska dock ske varsamt (Harrison 1997:27). 
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I det historiska bruket av centralplatsbegreppet innefattas även bruket av befintligheten av 

centripetalitet, vilket syftar på att en centralplats omland dras in mot den. Centralplatser har då 

varit associerade med en förbindelse till centripetalitet. Idag vet vi dock att många 

centralplatser med en stor social betydelse inte varit bundna till ett sådant förhållande. 

Omlandet har alltså inte haft så stor betydelse för centralplatsers förefintlighet som man 

tidigare trott enligt Harrison och inte heller tvärt om, har centralplatser haft så stor betydelse 

för omlandets existens. Utan flertalet centralplatser har lagt grunden till sin betydelse, rikedom 

och sitt välstånd genom att bedriva handel utanför sina gränser utan att ha ett underordnat 

omland (Harrison 1997:26).  

Charlotte Fabech själv menar på att begreppet centralplatser återinfördes, eller rättare sagt fick 

nytt liv år 1989 i samband med en vetenskaplig konferens vid Sandbjerg i Danmark. Innan dess 

sa egentligen inte begreppet mer än att en plats eller samhälle var mycket mer än central för 

sig själv, vilket inte ger så mycket information. Därav ansåg Fabech att centralplatser behövdes 

diskuteras i något annat perspektiv än i det ekonomiska (Fabech 1999:455f).   

  5. FYRA MÄKTIGA OCH MÄRKLIGA LOKALER I SKANDINAVIEN  

Empirin i detta examensarbete kommer att bestå av beskrivningar av de fyra lokaler jag har 

valt att ta upp samt deras kulthus. Lokalerna som kommer att behandlas är som sagt Uppåkra 

och Järrestad i Skåne, Borg i Östergötland och danska Gudme på Fyn. Störst fokus kommer 

dock att ligga på just Uppåkra i och med att mina målsättningar till stor del utgår ifrån denna 

plats. Anledningen till att jag valt att ta upp ytterligare tre lokaler utöver Uppåkra är att jag vill 

kunna jämföra, se likheter och skillnader med andra platser samt undersöka om det finns några 

gemensamma nämnare för centralplatser som kan vara till hjälp under diskussionen då 

målsättningarna ska redas ut. Nedan följer därför beskrivningar av lokalerna i bokstavsordning. 

  5.1 Borg 

Borg ligger strax utanför Norrköping i Östergötland. Platsen ligger väldigt strategiskt på en 

förhöjning i landskapet vid vattenleden mellan landskapets inre delar och Östersjön. När Borg 

blev undersökt har det kommit fram att det fanns spår från mänskliga aktiviteter redan från 

slutet av 300-talet e.Kr. Konstruktionen av gården som finns på platsen har dock troligtvis inte 

blivit uppförd förrän relativt långt senare, nämligen någon gång omkring 600 och 700 e.Kr. 

Bosättningen struktureras senare om runt 1000-talet e.Kr. och efter ytterligare ett par hundra 

år framåt i tiden, omkring 1300 e.Kr. fungerar Borg som en kungsgård men blir tillslut 

övergiven på 1500-talet e.Kr. Det är dock Borgs roll under järnåldern som kommer att tas upp 

i detta examensarbete (Ersgård 1996:103). 

I skriftliga källor nämns gården i Borg för första gången år 1333 och att orten idag kallas för 

Borg kan mycket möjligt bero på denna gård som har setts som en fornborg. Under yngre 

järnålder bestod Borg av flera hus, vilka hade varsin specifik funktion. Från denna tidsålder 

har fem av dessa hus blivit arkeologiskt undersökta. Ett av de undersökta husen har varit 

stolpburet medan de andra fyra har haft stensyllar som burit upp dem. Ett av dessa hus har även 

tolkats som någon slags kultbyggnad (Lindeblad 1996:63). 

På huset som kan kopplas till kult togs det under undersökningarna 14C-prov och med hjälp av 

dessa har byggnaden daterats till sen vikingatid. Under denna period förekom vanligtvis inte 

kultbyggnader och den typ av fynd som finns i samband med dessa vid vanliga 

jordbruksboplatser. Därför går det inte heller till hundra procent att säga om kultbyggnaden 

som fanns vid Borg var till för endast de människor som bodde där eller om andra kom dit 

också. En trolig teori är dock att det bott en person med mycket makt i Borg som gjorde det 
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Bild 1: Målning av Freja Källa: 

Wikipedia  

möjligt för sig att kontrollera människor genom att ta full kontroll över religionen (Lindeblad 

1996:63). 

Byggnaden i Borg som varit bunden till kult var uppförd i nord-sydlig riktning, var ungefär 7,5 

m långt och 6 m brett och hade även en öppning i den västra delen. Huset var byggt på en 

gårdsplan, vilken har varit lagd med sten. Till vänster om byggnaden, på stenplanen, låg runt 

75 kg obränt djurben och så mycket som 98 amulettringar i en depå (Lindeblad 1996:66). Huset 

bars upp av timmerbjälkar och har bestått av två rum med en gång emellan. De två rummen 

har ibland tolkats som att de ska representera kvinnligt och manligt i kulten, där det ena rummet 

ska företräda det kvinnliga och det andra rummet det manliga (Söderberg 2003b:131). Precis 

som gårdsplanen var golvet i huset stenlagt, dock skilde det sig då det hade mer rundade stenar. 

Anledningen till att byggnaden har tolkats vara bunden till kult har att göra med två 

amulettringar som låg i den södra delen av huset, alla de djurben och amulettringar som låg 

utanför huset samt att där även fanns rester av sten som såg ut att ha utgjort ett altare (Lindeblad 

1996:66). 

De 98 amulettringarna som låg i en depå utanför huset var eldstålsformade och vanligtvis 

påträffas sådana ringar antingen i byggnaders golvlager eller en och en i gravar. Eldstålsformen 

på amuletterna har tolkats som en liknelse med elden som skulle ha livgivande och renande 

krafter. De amulettringar som påträffades i Borg har tillverkats av två delar som sedan har 

smitts ihop. Det finns även vissa tecken på att amulettringarna ska ha använts vid tillbedjan av 

guden Tor då en del av dem har hängen som är formade som yxor, vilket kan symbolisera just 

Tor och hans hammare. Av amulettringarna i depån har relativt många lagts ned utan att vara 

helt klara och även tillsammans med slagg från smide, vilket det även finns spår av i ett par 

byggnader i närheten av det hus som har kopplats till kult (Lindeblad 1996:67). Möjligtvis är 

detta inte en slump då smide ibland betraktades som en magisk färdighet och att smeder troddes 

stå i förbindelse med högre makter (Lindeblad & Nielsen 1999:479). Borg kan mycket möjligt 

vara den plats där relationen mellan bruket av kult samt smide är allra distinktast (Söderberg 

2006:160).        

Det går nästan helt säkert att konstatera att det stora materialet bränt ben inte handlar om 

matavfall då det dels har placerats i en depå intill byggnaden som kopplats till kult. Men även 

dels eftersom materialet består av fler käkben och skallar än andra ben. Utöver detta fanns det 

också mycket ben från häst och ben från så mycket som tio olika hundar. Vanligtvis påträffas 

hundben inte på detta vis, utan under yngre järnålder ansågs 

nämligen hundar vara mycket betydelsefulla och fick ibland 

egna gravar eller begravdes tillsammans med sina herrar. 

Hundbenen hade även en lite speciell placering då de lagts 

precis bredvid amulettringarna. Ben från katt har också 

påträffats, vilket precis som hundben oftast förekommer i 

gravar tillsammans med människor. Exempel på några fler 

mer ovanliga djur som fanns med i benmaterialet i nära 

anslutning till amulettringarna är bäver, räv, lax, kronhjort, 

grävling och gås. I depån fanns dock även ben från vanliga 

boskapsdjur som t.ex. nötkreatur, får och svin. Av det totala 

benmaterialet kom 86 delar från svin, av dessa gick lite mer 

än hälften att könsbestämma. Resultatet blev då att 12 

fragment definitivt tillhörde suggor och alla dessa låg väldigt 

nära amulettringarna. En möjlig tolkning som har gjorts är att 

de har använts vid tillbedjan av Freja som var en 

fruktbarhetsgudinna. Ytterligare ett tecken på att det utövats 

kult vid Borg är en örnklo som påträffades i närheten av det 
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förmodade kulthuset. Klon hade blivit genom-borrad och har troligtvis därefter använts som 

en amulett. Utöver dateringstester på kulthuset har det också tagits 14C-prov på bland annat 

benmaterialet, vilka tillsammans med amulettringarna tyder på att offerkulten utövats främst 

under 900-talet e.Kr. i Borg och att det funnits någon form av religiös makt. Under 1000-talet 

rivs sedan kulthusets väggar och det kan möjligtvis ses som att den förkristna tron då lämnades 

(Lindeblad 1996:68ff).  

  5.2 Gudme 

Gudme låg på den sydöstra delen av ön Fyn som tillhör Danmark, ungefär fem kilometer ifrån 

kusten. Fynden från lokalen visar att Gudme var en viktig plats redan på 100-talet men växte 

allt mer i betydelse under 200-talet e.Kr. och blev då ett centrum för handel och hantverk. En 

bit till öster om Gudme låg en plats vid namn Lundeborg intill kusten som då fungerade som 

en hamn till Gudme. Det var alltså där varor från utlandet lossades och lokala varor lastades 

för att skeppas iväg. Exempelvis importerades varor som pärlor och skålar i glas, guldmynt 

och keramik från romarriket. Detta går att säga i och med att det påträffats bitar av glas och 

keramik från föremål som gått sönder under lossningen och färden dit (Wells 2008:116f).  

Gudme blev snabbt ett centrum för religion och politik och mitt på platsen fanns ett mycket 

stort långhus, vilket var 47 x 10 m. När platsen undersöktes påträffades det ovanligt mycket 

föremål av guld som t.ex. guldgubbar inom ramarna för huset, vilket är en av anledningarna 

till att Gudme har tolkats som en plats med en betydande politisk och ekonomisk roll. 

Ytterligare fynd som tyder på detta är exempelvis keramik, statyetter, bronsskålar och smycken 

från romarriket som tillverkats från 300-talet och framåt. Men även prydnadsföremål och 

smycken i guld från sydöstra Europa som tillverkats någon gång under 300- eller 400-talet och 

smycken från västra Europa som tillverkats under 400- och 500-talen. Fynden har framförallt 

påträffats i skattgömmor, gravar och lämningar från hus under undersökningar på platsen 

(Wells 2008:117). Det är även här i Gudme som en av Sydskandinaviens äldsta hallar har 

påträffats och denna kan härledas till 200-talet e.Kr. på ett ungefär (Söderberg 2006:154). 

Gudme kan även vara ett av de bästa exemplen på härskarmiljö där man vid denna tidpunkt 

hade en stor hall med en litet sidohus i nära anslutning (Söderberg 2006:158). Detta förhållande 

mellan hall och sidohus kommer att nämnas mer i kapitlet om Järrestad då det även 

förekommer där.   

Randsborg menar på att importerade föremål som exempelvis ädelmetaller, glas och mynt 

under mitten av 200-talet var mycket vanligare i Danmark än i både Sverige och Norge och att 

det är möjligt att det berodde på att de danska samhällena, så som Gudme tog någon slags 

monopol på utdelningen av dem. Han föreslår även att Gudme växte sig så starkt att det fick 

en längre livslängd än Lundeborg som till och med hade en hamn. Randsborg menar nämligen 

att hamnen i Lundeborg minskade till en plats med möjligtvis lite hantverksproduktion och 

kanske även en säsongsberoende marknad (Randsborg 1991:142).    

Genom att jämföra Gudme med andra platser i Skandinavien är det möjligt att dra slutsatsen 

att Gudme haft en funktion som ett center för metallbearbetning. Med hjälp av import av olika 

metaller fick människorna vid Gudme ett stort kontaktnät runt om i Europa och på så vis kunde 

de uppbära en stor rikedom (Nielsen 1994:21). Många av fynden vid Gudme vittnar därför om 

både rikedom och metallbearbetning. Exempelvis har det påträffats flera olika fibulor, droppar 

av guld, en guldring, romerska glasbägare, knappar i guld, ett huvud från en statyett i silver 

med mera (Vang Petersen 1994:31ff). Andra fynd som gjorts är t.ex. knivar, broachar, 

slidfästen, hästselar, sländtrissor, sadelknappar, hängsmycken, ringar och en liten delfin från 

en brosch (Jørgensen 1994:55).   
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Spår har påträffats som gör det klart att smedjorna vid Gudme har arbetat med brons, silver 

och guld. Under slutet av romersk järnålder och under folkvandringstiden vid Gudme bestod 

råmaterialet i smedjorna i Gudme av guld från olika smycken, guldtackor och romerska 

guldmynt och silver från silverföremål som smältes ned och användes igen som exempelvis 

romerska silvermynt och silvertackor. Detta går att se spår ifrån då det påträffats smidesavfall 

i from av smält brons, silver och guld på platsen (Jørgensen 1994:53). Fynd av den sort som 

gjorts vid Gudme, vilka tyder på en tillväxt av föremål i metall och metallbearbetning finns 

normalt inte vid vanliga jordbruksbosättningar under denna period. Därav finns en stor 

möjlighet att denna plats haft en stor betydelse (Jørgensen 1994:59). 

Vid Gudme fanns det dock även gårdar som ägnade sig åt jordbruk. Dessa gårdar låg på 

områden som var något upphöjda och var väldränerade. Det är svårt att säga hur många gårdar 

som var aktiva samtidigt under en viss period men under 400-talet då Gudme blomstrade 

uppskattas det ha funnits åtminstone femtio aktiva gårdar samtidigt baserat på fynd gjorda med 

metalldetektorer (Vang Petersen 1994:38).       

Gudme har också vid flera tillfällen tolkats som en plats där religion har haft stor betydelse. En 

stor anledning till detta är att själva namnet Gudme anspelar på att det var gudarnas hem och 

kan därför eventuellt ses som ett center för kult under järnåldern.  I jakten på fler fynd som 

kunde tyda på kult vid Gudme undersöktes Gudme sjö eftersom offer i sjöar och vattendrag 

var ett vanligt inslag i kulten som tidigare nämnts. Tyvärr påträffades det inte några forntida 

metallföremål under undersökningen som kunde styrka idéen om att Gudme skulle fungerat 

som ett religiöst center i just detta fall (Nielsen 1994:18). Fabech menar dock på att detta, att 

det saknas offer skulle kunna tyda på att Gudme lyckats få en status som både ett överregionalt 

och heligt centrum (Fabech 1994:177).   

I närheten av Gudme ligger även ett mycket stort gravfält vid namn Møllegårdsmarken. Detta 

gravfält är så stort att runt 2000 gravar har blivit undersökta. Många av gravarna har dock 

skadats till följd av plöjning. Det är därför svårt att veta hur pass stort gravfältet egentligen är 

(Nielsen 1994:17). Troligtvis rör det sig dock om ungefär 2300 gravar där de yngsta dateras 

till omkring 400-talet e.Kr. och inget tyder på att det finns några yngre gravar varken vid 

Møllegårdsmarken eller vid något annat gravfält i närmare anslutning till Gudme (Nielsen 

1994:20). 

  5.3 Järrestad 

Järrestad ligger i den sydöstra delen av Skåne och är en ungefär 30 hektar stor boplats från 

järnålder (Söderberg 2006:156). Första gången platsen nämndes i skrift var år 1322 och då 

skrevs den ned som Jarllestatha (Stjernquist 2003:176). Namnet på bosättningen har diskuterats 

och kan troligtvis betyda ”Jarlsens bosättning”. Därav finns det en chans att Järrestad någon 

gång haft en framstående samhällsställning. Jarl var nämligen en titel på härskare under 

järnåldern och de hade både makten över samhället och religionen (Söderberg 2003a:294). 

Platsen ligger kommunikativt strategiskt placerad uppe på en platå av issjösediment, vilken 

lutar ned mot en dalgång i söder. Järrestad ligger ungefär tre kilometer från kusten, där det 

fanns en naturligt skapad hamn vid Simrishamn och mynningen av Tommarpsån (Söderberg 

2003a:286). Vid platåns kant låg ett område med hallar som syntes mycket tydligt i landskapet 

i och med att det låg placerat just på en platå (Lagerås 2003:264). Detta område bestod av fem 

hallar, där den äldsta dateras till att ha byggts runt år 600 e.Kr. Tre hallar uppskattas ha uppförts 

efter varandra någon gång mellan år 700-950 medan den sista hallen som även är den yngsta 

daterats till att ha byggts i slutet av 900-talet (Söderberg 2006:156f). 
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Det omgivande landskapet omkring Järrestad saknade i stort sätt träd och formades istället av 

betesmarker, vilka även dominerade området. I och med att markerna var näringsrika var de 

fruktsamma och rika på arter. Dessa gräsmarker kan möjligtvis ha använts till höskörd men 

dock främst som betesmark till boskapsdjuren, vilka det även finns spår av i benmaterialet från 

Järrestad (Lagerås 2003:265). 

Pollenanalyser som gjorts i det omgivande landskapet ger även bevis på att det funnits 

jordbruksmark i anslutning till bosättningen även om arean på dessa fält inte varit särskilt stor. 

Analyserna visade även att vete och korn var de två sädesslag som odlats allra mest och då 

främst skalkorn. Dock har även brödvete, lin, humle och ett par andra sädesslag odlats på 

åkermarkerna omkring Järrestad fast inte i lika stor mängd (Lagerås 2003:265).      

När bosättningen vid Järrestad undersöktes påträffades spår som visar på kult vid området för 

hallarna men det fanns även spår som tyder på utövning av kult vid en våtmark i närheten av 

bosättningen. Vid våtmarken fanns ett tiotal brunnar som räknas att ha börjat användas under 

den första delen av 800-talet. I brunnarna påträffades flera skelettdelar från nötkreatur, svin 

och häst och materialet bestod mest av bitar av kranier och stora hela ben. Det mesta av 

benmaterialet låg i koncentrationer varvade med skiften av andra lager, vilket mycket möjligt 

betyder att benen lades ned under ceremonier då brunnarna stängdes genom att fyllas igen. 

Utöver benen i brunnarna påträffades förhållandevis lite föremål. Men några av de fynd som 

ändå framkom var exempelvis en dryckesskål, slagg från smide, ett par splittrade kärl i keramik 

samt trä, två isläggar tillverkade av hästben och en bräda från en båt. Dessa föremål har tolkats 

som någon form av offer för fruktbarhet (Söderberg 2006:158).  

Av tiotalet brunnar var den en som stod ut gällande utseendet. Denna hade nämligen kantats 

av sandsten som stod på högkant ihop med en botten av ek. Andra brunnar av sten från samma 

period har inte påträffats i Skåne och det anses bara finnas ett fåtal av dem i hela Skandinavien. 

Det är även sällsynt att brunnar innehåller frön av humle, vilket fanns i några av brunnarna vid 

Järrestad. En teori är av brunnarna och deras miljö har använts vid blotfester under särskilda 

säsonger. Då ska miljön ha använts under korta perioder men under dessa väldigt mycket. Det 

kan även vara möjligt att brunnarna, benmaterialet samt den sönderbrända stenen som också 

fanns på platsen indikerar att blotfesten förbereddes i denna miljö. Att t.ex. mat och dryck 

fixades i ordning och att slakt skedde på denna plats. Detta skulle även kunna styrkas av 

avsaknaden av andra föremål då området möjligtvis blev städat efter att förberedelserna var 

färdiga. Dock ska inte möjligheten, att det både anordnades fester och offer även här, tänkas 

bort helt då det också kan vara mycket möjligt (Söderberg 2006:158).  

På gårdsplanen till hallområdet har det funnits ett litet så kallat sidohus. Ibland kallas denna 

form av hus även för harg, vilket kan anspela till en form av gudaboning. Denna typ av harg 

eller sidohus har påträffats vid lite mer betydelsefulla bosättningar både i Sverige och 

Danmark. De förekommer dock i flera olika former och storlekar. Ofta har de placerats på en 

framträdande plats i nära anslutning till hallen och ibland omgärdas de även av en palissad. 

Det är alltså dessa hus som i flera fall har fungerat som ett kulthus. Kulthuset i Järrestad låg på 

en gårdsplan vid en palissad och var ungefär 21 x 7 m stort. Byggnaden var av treskeppig typ 

med ingång i den östra delen. Väggarna i huset har troligtvis varit aningens konvexa och några 

spår tyder på att det haft tre rum (Söderberg 2006:158ff).  

Under undersökningen av huset gjordes de flesta fynden i fyllningen till stolphålen. 

Exempelvis fanns det smältlera, slagg från smide och glödskal i de flesta stolphålen. Andra 

fynd som gjordes i byggnaden var t.ex. en holkyxa, ett hammarhuvud, ett ringhandtag, ett städ, 

brända samt obrända ben, bitar av en bägare i glas, fossiler, och pärlor. Framförallt fossilerna 

och pärlorna pekar på kult då dessa har ansetts användas till en form av magi för skydd. En 
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teori är även att fynden lagts ned i stolphålen någon gång i slutet av 900-talet under någon 

religiös ceremoni då byggnaden uppgavs (Söderberg 2003b:131). Alla fynden vid Järrestad, 

dels de i sidohuset, de i hallarna och övriga hus på boplatsen är så pass värdefulla för den tidens 

mått att de tyder på att eliten vid Järrestad varit så inflytelserika att de tagit del av ett nätverk 

utanför den egna regionen (Söderberg 2003a:294).   

Relationen mellan religion, makt och smide har flera gånger tagits upp. Detta på grund av att 

extra fint hantverk i metall ofta påträffas på platser där det funnits herravälden. I flera fall är 

detta fynd som tolkats som kultföremål eller föremål som det går att följa i en 

produktionsprocess. Att utövning av kult och tillverkning av extra fint metallhantverk har ett 

samband har ibland förklarats med att härskaren på en plats kunde öka sin makt genom att 

åstadkomma välstånd på detta vis (Söderberg 2006:161). Härskarna i Järrestad under 

vikingatiden har tolkats att ha använt bosättningen till att få så mycket makt som det bara gick 

och på så sätt försökt skapa inte bara ett herravälde utan så mycket som ett överherravälde 

(Söderberg 2006:164).      

  5.4 Uppåkra 

Järnåldersbosättningen vid Uppåkra ligger i västra Skåne, söder om Lund och ligger på en 

förhöjning i landskapet med Höje å två kilometer bort (Larsson 1998:95). Platsen upptäcktes 

år 1934 då en ny gård skulle uppföras. Då påträffades nämligen färgskiftningar i marken som 

inte var naturliga tillsammans med bland annat skärvor från krukor och diverse andra föremål. 

Efter att det anmälts till universitetets historiska museum i Lund fick Carl-Magnus Vifot 

ansvaret att genomföra en undersökning vid Uppåkra. Han kunde ganska snabbt konstatera att 

det rörde sig om en boplats med upp till tre meter tjocka kulturlager. I kulturlagerna gick det 

att se spår efter flera olika lergolv och de fynd Vifot påträffade dominerades framförallt av 

ännu fler kärlskärvor. Dock påträffades även ett skelett tillsammans med ett kärl av lera när en 

grop för cementblandning grävdes upp, vilket senare daterades till 300-talet e.Kr. Ytterligare 

ett fynd Vifot gjorde som var av lite större karaktär var resterna av ena änden på ett hus som 

brunnit ned någon gång runt år 400 (Vifot 1936).   

Uppåkra har troligtvis bebotts under en mycket lång tid. De tidigaste spåren av mänsklig 

aktivitet på platsen gjordes under senare undersökningar och består av flintavslag från 

bondestenåldern som påträffades i det material som den största gravhögen vid Uppåkra är byggt 

av. Dock håller många med om att människor förmodligen levt vid Uppåkra ända sedan den 

sista inlandsisen försvann. Flera yxor av både flinta och annan sten har påträffats vid 

bosättningen och även fynd från bronsålder har kommit fram i samband med undersökningar 

med metalldetektor (Hårdh & Larsson 2007:11). 

Uppåkra nämns vanligtvis som en centralplats. Men hur långt tillbaka i tiden platsen haft denna 

funktion går att diskutera. Genom att studera bland annat konstruktioner och kulturlager går det 

att se att Uppåkra bestod av en mycket utbredd bosättning så tidigt som ett par århundranden 

innan Kristi födelse, alltså under förromersk järnålder. Redan då anses Uppåkra haft en 

bebyggelse som varit relativt stor och byliknande då det påträffats tecken på ett bebyggt område 

dels vid områdets mer centrala delar men dels även mer i områdets utkanter. Det har även gjorts 
14C-prov på exempelvis gropar, sotlager och eldstäder, vilka tyder på att det varit mycket 

mänsklig aktivitet än tidigare under denna period (Hårdh & Larsson 2007:12). De 

undersökningar som har gjorts vid platsen pekar på att Uppåkra är den mest långlivade, 

fyndrikaste och största boplatsen från järnåldern i södra Sverige (Larsson 2006:144). 

Även vid Uppåkra har människorna ägnat sig till åt jordbruk, vilket går att tyda ur kulturlagerna 

från järnåldern. I dessa har nämligen fynd som kvarnstenar, kärl i keramik, järnredskap, brynen, 

djurben, sländtrissor och rester av växter påträffats. Alla fynden är sådana som kan kopplas till 
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Bild 2: Tolkning av kulthuset vid 

Uppåkra Källa: Wikipedia  

ett samhälle med agrarproduktion där hjälpmedel för matberedning, produktion av textil och 

jordbruk varit viktiga. Framförallt kan resterna av växter berätta mycket om 

odlingsförhållandena vid Uppåkra (Hårdh & Larsson 2007:15). T.ex. kan de berätta att korn var 

det sädesslag som odlades allra mest och då främst skalkorn. Utöver det så odlades även 

brödvete, spelvete, råg, naket korn, havre, kål och lin (Regnell 2001:114). Genom att studera 

frön från ogräs går det också att se att jordarna som används till jordbruket vid Uppåkra varit 

av olika karaktär. Dels har lite torrare och näringsfattiga jordar använts men även jordar som 

varit näringsrika och tyngre och i vissa fall till och med våtmarker. Det har även hållits boskap 

på platsen. Genom benmaterialet går det att avgöra att nötkreatur dominerat men det har även 

förekommit get, får och svin (Hårdh & Larsson 2007:15). 

Efter Vifots undersökningar under 1930-talet påbörjades nya arkeologiska utgrävningar vid 

Uppåkra år 1996. Därefter har de pågått till och från genom olika projekt (Larsson 2006:144). 

De senare undersökningarna visar även att platsen är rejält mycket större än vad Vifots arbete 

tydde på. Idag sträcker området sig över 1100 m lång och 600 m bred ovalformad yta (Larsson 

1998:96). I detta område har många fynd gjorts och flera av dem håller en mycket hög klass 

och är tecken på att Uppåkra kan ha haft en funktion som centralplats. Exempelvis har delar av 

bägare i glas och föremål i ädelmetall påträffats (Larsson 2006:144). Inom ytan som Uppåkra-

boplatsen täcker finns det även två gravhögar. Den som ligger mest norrut av dem är den största 

och kallas därför Storehög. Denna hög har en höjd på tre meter och en diameter på 20 meter. 

Den andra gravhögen ligger lite mer söderut och är bara hälften så stor. Därav har den fått 

namnet Lillehög. Inom området finns det även fler gravar. Bland annat ett gravfält med blandat 

gravskick med brandgravar och skelettgravar. Gravarna, tillsammans med dateringar på 

bosättningslämningarna, visar på att det mesta kan kopplas till romerskjärnålder. Dock är även 

dateringar till förromersk järnålder och folkvandringstid vanliga och det förekommer även fynd 

från senare perioder så som exempelvis ett vikingatida spänne (Larsson 1998:97). Det är just 

Uppåkras långa användningstid som gör platsen så speciell gentemot andra platser med 

centralplatskaraktär i södra Skandinavien. Anläggningarna och fynden vid Uppåkra tyder 

nämligen på en frekvent användning på platsen. Människor har alltså bott vid Uppåkra under 

hela användningstiden tillskillnad från andra likande platser där föremål har påträffats från 

samma tidsspann. Dock har dessa platser inte använts frekvent och bebotts av 

människor under hela den tiden (Larsson 2006:150).  

Den centrala delen av platsen undersöktes mer ordentligt år 

2001. Just detta område valdes ut eftersom många fynd av 

t.ex. ädelmetall gjorts just där till följd av undersökningar 

med metalldetektorer och efter provborrningar i jorden gick 

det att konstatera att det fanns fyra kulturlager. Baserat på 

fynden som kommit upp antogs det att härskarens bostad 

möjligtvis kunde ligga inom detta område. Efter att området 

valts ut schaktades sedan en yta på 4000 kvadratmeter av. I 

den norra delen av schaktet dök ett flertal grunder från hus 

upp. Dock var många av dem, framförallt de från omkring 

år 550 till 1050 illa bevarade. I schaktet fanns även 

stenläggningar, vilka har tolkats som rester från både 

stenlagda vägar och gårdsplaner (Hårdh & Larsson 

2007:40). Medan bygganläggningarna i den norra delen av 

schaktet var dåligt bevarande påträffades det i den södra 

delen av schaktet en väl synlig hustomt. Resterna av huset 

som framkom visade att det inte varit speciellt stort utan 

mättes bara till 13 m långt och 6,5 m brett. Golvet utgjordes 
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Bild 3: Guldgubbe från 

Uppåkra Källa: 

Wikipedia 

av gul lera och väggarna bars upp av fyra stolpar. Totalt gick det att se spår efter tre ingångar, 

en på långsidan i norr och två på långsidan åt söder (Larsson & Söderberg 2013:239).  

Under golvet, mitt i huset, påträffades en skål av två lager glas med ett mönster av lotus och en 

bård vid öppningen. Bredvid skålen låg även en bägare som var gjord av silver och brons med 

detaljer av ormar, hästar och människor i tunt guld (Stjernquist 2004:104f). Båda föremålen har 

daterats till att ha blivit tillverkade runt år 500 (Stjernquist 2004:111) och ger ledtrådar om att 

huset har använts till något speciellt. Vid undersökningar av huset blev det även tydligt att det 

byggts om flera gånger samt att det både haft före- och eftergångare. Under bygganden gick det 

nämligen att se spår efter ett tidigare hus och längst upp fanns spår efter ett senare hus, vilket 

haft en annan planlösning. Lämningarna tyder på att det funnits lite drygt nio husnivåer på 

precis samma ställe och att de då har byggts efter vart annat. I och med att huset har byggts om 

så många gånger var stolphålen mycket stora. Dock var de ovanligt djupa för ett så pass litet 

hus då de var ungefär två meter. Väggarna var något konvexa och plankorna till dessa har även 

de suttit ovanligt djupt i marken för husets storlek. Lämningarna visar även på att det antingen 

har funnits någon form av överbyggnad över dörren eller någon form av ingångsrum vid den 

sydvästra entrén. Även fast huset byggts om ett flertal gånger flyttades aldrig eldstaden från 

husets mitt och de tre öppningarna har hela tiden suttit på samma ställe. Baserat på 14C-prover 

i byggnaden tillsammans med föremål som påträffats i den har den daterats till att ha uppförts 

första gången omkring 200 e.Kr. och trots ombyggnationer stått kvar till vikingatidens början 

(Hårdh & Larsson 2007:41ff).  

I huset gjordes flera fynd av föremål. Exempelvis påträffades över hundra 

guldgubbar i rännorna till väggarna och stolphålen, vilket är ett av de största 

fynden som gjort av guldgubbar i ett och samma hus i norra Europa (Hårdh 

& Larsson 2007:44). Guldgubbar är då små bleck i guld, lika tunna som 

folie. De har tillverkats genom att stämplas mot en patris och ofta har de en 

fyrsidig form. Det finns även de som skurits eller klippts ut ur ett mycket tunt 

guldbleck och sedan har figurer ristats in i dessa (Andersson m.fl. 2004:64f). 

Vid Uppåkra föreställer de flesta guldgubbar enskilda människor, både 

kvinnor och män. Men det förekommer även ett lite mindre antal parmotiv. Ett 

fåtal av guldgubbarna är stämpelidentiska med guldgubbar som påträffats vid 

Sorte Muld på Bornholm. Att de är stämpelidentiska betyder att de har 

tillverkats med samma patris och skulle kunna tyda på att dessa två platser haft 

direktkontakt (Henriksson 2014:40). På området för Uppåkra boplatsen har 

även fyra olika patriser till guldgubbar påträffats. Av de skandinaviska fynden 

av patriser är detta det största som har gjorts från en och samma plats (Larsson 

2006:146). Guldgubbar påträffas ofta på centralplaster och kan ha använts som 

en sorts offerpengar som suttit fast på stolpar inne i kulthus (Henriksson 

2014:39f). Ytterligare fynd som gjordes i huset var exempelvis också söndriga 

trådar och stänger i guld. Några av dem ser ut som ett Y som vänts på fel håll 

och dessa har tolkats som att de ska föreställa människor. På offerplatser från 

äldre järnålder har det påträffats likande fynd fast i trä istället för guld, vilket 

då tyder på att dessa ”guld Y:n” har med kult och offer att göra. Det går även 

att se att det har skett ädelmetallshantverk i huset på grund av råmaterial i guld 

som dykt upp i form av sönderklippta guldföremål. Utöver dessa fynd har även 

bitar av pärlor och bägare i glas samt en dörring i järn påträffats. I anslutning 

till byggnaden dök ytterligare en järnring upp i samband med plöjning (Hårdh 

& Larsson 2007:45).  

Vid husets vänstra del låg en samling med brända stenar samt ben och ben fanns det även mer 

av inne i byggnaden. Detta har tolkats som lämningarna från ett stort gästabud då en stenlagd 
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härd har använts till förberedelserna med maten. I aristokratin under järnåldern var det nämligen 

en viktig kutym att hälsa sina gäster välkomna genom en skål och därefter bjuda på fin mat 

(Larsson 2006:146). Under dessa gästabud har troligen även dörringar av den typ som 

påträffades vid huset använts. Ringarna ansågs nämligen ge överenskommelser större betydelse 

om de samtidigt hölls i en hand. Byggnaden har alltså tolkats som någon from av kulthus där 

religiösa ceremonier har ägt rum. Bland annat tyder exempelvis bägaren och skålen på att blot 

har genomförts där och även guldgubbarna tyder på att det skett offerhandlingar. Ytterligare ett 

fynd som tyder på religiös aktivitet är ungefär tjugo spikar som påträffades på mitten av där den 

norra väggen en gång stått. Spikarna har kopplats ihop med järnålderssagor och har därför 

tolkats som gudarnas spikar eller så kallade reginnaglar (Hårdh & Larsson 2007:46).    

Det är dock inte bara i huset som fynd har gjorts. Utan det har även påträffats flera intressanta 

fynd utanför. Vapenfynd har gjorts både norr och söder om huset. De södra fynden bestod till 

störst del av lans- och spjutspetsar. Dessa har dock vanställts och böjts till obrukbart skick då 

de var helt deformerade. Bland de södra fynden fanns även en ögonbrynsmarkering från en 

vendeltida hjälm. Denna hjälmdel var tillverkad i förgyllt brons med silverinläggningar. Bland 

de fynden som låg norr om huset ingick även deformerade vapen i form av lans- och spjutspetsar 

men även delar av sköldar. Enligt tolkningar som gjorts på vapenmaterialet ska de ha tillhört 

fiender som blivit besegrade. Att vapnen deformerades och sedan lades ned i marken har sedan 

tolkats som en metafor för en storts avrättning av dem (Larsson 2006:147). 

Nedläggningarna av vapnen har skett under alla de år då huset stått på samma plats. Alltså från 

romersk järnålder till vikingatiden, vilket går att se genom att studera spjutspetsarnas olika 

utseenden. Lans- och spjutspetsarna utgör tillsammans 300 fynd och i och med att guden Oden 

ofta har avbildats med spjut har dessa nedläggningar ibland även setts som någon form av 

ceremoni då just Oden tillbads. Uppåkra är dock inte den enda platsen där denna typ av fynd 

har påträffats utan likande fynd har förekommit bland annat på Sorte Muld, dock inte i samma 

utsträckning. Bland de norra vapenfynden påträffades även en stor mängd djurben och till och 

med även en del skelettdelar från människa. Därav rör sig troligtvis inte bensamlingen om 

vanligt matavfall utan är förmodligen spår efter särskilda offerhandlingar. Dateringar som gjorts 

på både några av benen från djur samt några av benen från människa vittnar om att de har offrats 

någon gång omkring 500-talet (Larsson & Söderberg 2013:239). 

Vad det gäller offer utomhus och inomhus har det tidigare tolkats som att sådana riter 

genomfördes utomhus till början av 500-talet och därefter flyttades in till speciella byggnader 

för kult. Dock kan detta diskuteras då spåren av offerhandlingar vid Uppåkra tyder på att det 

dels fanns särskilda byggnader för religion redan på 200-talet e.Kr. och dels att offerhandlingar 

kunde ta plats utomhus även under vikingatiden (Hårdh & Larsson 2007:52).  

Byggnaden vid Uppåkra som har kopplats till religionsutövning är väldigt egendomlig. Dock 

har det påträffats andra byggnader som påminner om denna med likande fynd och så vidare på 

andra ställen i södra Skandinavien, vilka även de har tolkats fungerat som centralplatser under 

järnåldern (Larsson 2006:150). Vid Uppåkra har dock huset visat på att det funnits ett viktigt 

rituellt område tillsammans med vapennedläggningarna vid just den plats där huset påträffades 

i den betydande bebyggelse som utgjorde Uppåkra. Huset byggdes och allt eftersom tiden gick 

fick det mer och mer betydelse för området och dess religionsutövning. Huset blir dock inte 

bara viktigt för kulten utan får även en stor roll inom politiken, maktutövningen och den 

stadgade samhällsordningen då huset kan ha fungerat som en samlingslokal där beslut togs. 

Huset har troligtvis rymt runt 20 personer, vilket möjligen kan ha varit ett problem under den 

senare delen av järnåldern. Då kom det förmodligen nämligen ibland personer från alla de 

ställen och områden som härskaren i Uppåkra tagit kontroll över för att delta i olika 

besluttagningar och ceremonier (Hårdh & Larsson 2007:54f).  
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Till sist lämnas huset och överges, kanske på grund av att det ansågs omodernt. Genom att 

studera husgrunden ser det dock ut som att rivningen följt ett visst mönster och under kontroll. 

Därav var det troligen ett eget val att lämna byggnaden efter nästan 600 år (Larsson 2006:151). 

Möjligtvis har de ledande människorna vid Uppåkra ansett att byggnaden och de symboler som 

fanns i anslutning till det till slut inte visat den makt som de besatt, vare sig politiskt eller 

religiöst. Trots all denna kunskap och alla tolkningar kring kulthuset finns det förhållandevis 

väldigt lite kunskap om den resterande delen av bosättningens centralaste område vid Uppåkra 

(Hårdh & Larsson 2007:55).  

Självklart har det dock ändå påträffats fler fynd än de i huset bundet till kult samt 

nedläggningarna av vapen utanför detta. Många av dessa fynd är gjorda av metall och funna 

med hjälp av metalldetektor. Bland annat har det påträffats olika mynt, spännbucklor, fibulor, 

vikter och nålar av olika slag. Nålar har påträffats i flera olika former som exempelvis åt det 

kubiska eller runda hållet och några har även öglor. Även fibulorna förekommer i flera olika 

modeller som t.ex. fågelfibulor, ovalfibulor, djurformade fibulor, likarmade fibulor, 

rektangulära fibulor och s-formade fibulor och de är ofta i hög kvalité (Hårdh 1998:116). En 

mycket stor mängd av fibulorna som påträffats vid Uppåkra är näbbfibulor då antalet av dessa 

är tre gånger så många än den tidigare mängden av denna fibulatyp från hela Skåne (Hårdh 

1998:125). 

Bland fyndmaterialet från Uppåkra finns även förgyllda hängsmycken, vilka liknande smycken 

tidigare har förknippats med att tillhöra personer med hög status eller som kom från de högre 

samhällsklasserna (Hårdh & Larsson 2007:76). Ett annat fynd är ett fyrbent fantasidjur i silver. 

Den lilla statyetten är 4,4 cm lång och kan närmast beskrivas som ett lejon med benen av en 

hare. Längst med ryggen och kring halsen löper ett band i guld och kring frambenen och 

huvudet slingrar två ormar (Hårdh & Larsson 2007:81). Det har även påträffats en annan liten 

statyett som föreställer en stel man (Hårdh 1998:116). Denna är 4,7 cm lång har tolkats som en 

avbildning av guden Oden då den har horn och endast ett öga. Det finns även spår av järn i 

figurens händer vilken kan vara ett tecken på att den ursprungligen haft vapen i dem (Hårdh & 

Larsson 2007:81).  

  6. CENTRALPLATSERNAS GÅTOR 

I detta kapitel kommer examensarbetets frågeställningar att diskuteras och förhoppningsvis 

även besvaras. För att denna diskussion inte ska blir för spretig och lättare att följa har jag valt 

att besvara frågorna en efter en.  

  6.1 Var Uppåkra en centralplats och/ eller en kultplats? 

För att kunna ge ett tydligt svar på denna fråga måste jag först besvara vad en centralplats är 

och sedan avgöra om Uppåkra uppfyller den beskrivningen.  

En centralplats ses oftast som en bestämd plats. Men så behöver det nödvändigtvis inte vara. 

Utan makten som finns på en centralplats kan följa med dit ledaren reser. Så om härskaren är 

bortrest kan statusen i vissa fall följa med honom eller henne till den platsen. Det kan dock vara 

svårt att säga vad som egentligen gör en centralplats central. För att få större förståelse för detta 

går det att säga att allt som är samlande eller gemensamt för ett speciellt område gör platsen 

central. Exempelvis kan det vara platsens politiska styrning, religionen på platsen eller en 

handelsplats (Helgesson 1998:39f). 

Det finns alltså ett flertal olika fenomen som kan beskriva en centralplats. Det går även att säga 

att dessa är några av de kriterier som ett område behöver uppfylla för att ens få kallas för 

centralplats. T.ex. kan dessa kriterier eller fenomen vara distribution/varuutbyte, regionalt styre, 
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hantverk/produktion, kommunikation, kult/religion och förvar/krigsmakt (Helgesson 

1998:40f).  

Personligen anser jag att Uppåkra uppfyller flera av dessa kriterier. Genom att se till de 

kvarnstenar, järnredskap, sländtrissor med mera som har påträffats vid Uppåkra skulle 

exempelvis kriteriet om hantverk och produktion kunna uppfyllas. Fynden tyder ju nämligen 

på att människorna ägnat sig åt produktion i form av jordbruk och hantverk i from av 

textilproduktion. Det har även gjorts fynd som går att tolka som att det skett ädelmetallhantverk 

på platsen (Hårdh & Larsson 2007:45), vilket även hjälper till att uppfylla fenomenet om 

hantverk och produktion.  

Ett annat kriterium som jag anser uppfylls är kommunikation. Dels i och med att ett par av 

guldgubbarna som påträffades i stolphålen och väggrännorna till det förmodade kulthuset var 

stämpelidentiska med guldgubbar som påträffats vid Sorte Muld (Hårdh & Larsson 2007:44), 

vilket tyder på att Uppåkra och Sorte Muld haft direktkontakt. Men dels även på grund av 

glasskålen som påträffades tillsammans med en bägare under golvet, mitt i samma hus eftersom 

den troligtvis har tillverkats norr om Svarta havet. Jag ser därför att det skulle kunna finnas en 

möjlighet att dessa två områden kan ha haft någon form av handelskontakt eller likande. Det 

skulle även gå att se ytterligare en kontakt till Sorte Muld då det även där har påträffats 

nedläggningar av deformerade vapen av den typ som påträffats vid Uppåkra, dock inte i samma 

utsträckning.   

Åter till guldgubbarna så tror jag de även kan påvisa en annan kommunikation. Eftersom det 

har påträffats fyra olika patriser på platsen (Larsson 2006:146) kan det tyda på att det 

tillverkades guldgubbar vid Uppåkra. Guldet som guldgubbarna tillverkades av kom ofta från 

romerska guldmynt, så kallade solidi (Henriksson 2014:39). Det finns därför en möjlighet att 

Uppåkra hade kontakt med romarriket på något vis. Kanske berodde denna kontakt bara på att 

män i vissa fall tjänstgjorde i den romerska armén och fick guldmynt i lön som de sen smälte 

ned när de kom hem (Henriksson 2014:39). Eller så kanske det fanns någon mer omfattande 

kontakt.        

Jag tycker även att Uppåkra skulle kunna uppfylla fenomenet krigsmakt/försvar. Om de 

tolkningar som gjorts på de 300 deformerade lans-och spjutspetsarna som låg nedgrävda utanför 

kulthuset (Larsson 2006:147) stämmer tycker jag att det kan vara rimligt att anta att det fanns 

en form av krigshär vid Uppåkra. Som sagt ska ju nämligen vapenmaterialet troligtvis komma 

från besegrade fiender (Larsson 2006:147). Detta kan då antagligen skett genom våld och 

stridigheter vid antingen ett försvar eller ett anfall.  

Då sådana dörringar i järn, som det har påträffats en av i huset och en utanför, har kopplats ihop 

med gästabud och besluttagningar (Hårdh & Larsson 2007:46) skulle jag påstå att Uppåkra 

också uppfyller kriteriet regionalt styre då jag ser dessa dörringar som ett tecken på 

maktutövning.  

Till sist anser jag även att fenomenet kult/religion stämmer bra in på Uppåkra och det är kanske 

nästan detta kriterium som är allra tydligast. Exempelvis är åter igen guldgubbarna ett tecken 

på att det utövats kult vid Uppåkra då den troligaste teorin om deras användning är att de använts 

som en slags offerpenning (Henriksson 2014:39f). Även de förmodade reginnaglarna som 

påträffades vid den norra väggen av kulthuset (Hårdh & Larsson 2007:46) kan ses som ett 

uttryck för religion och kult. En annan liten detalj som troligtvis kan visa på religionsutövning 

är de guldstänger som liknar uppochned vända Y:n som påträffades i samma hus som 

guldgubbarna och reginnaglarna. Dessa har tolkats ska symbolisera människor och har i andra 

fall påträffats på konstaterade kultplatser (Hårdh & Larsson 2007:45). 
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De deformerade spjut- och lansspetsarna hjälper inte enbart till att uppfylla fenomenet om 

krigsmakt och försvar utan jag tycker även att de är en stor anledning till att fenomenet kult och 

religion kan uppfyllas vid Uppåkra. Nedläggningarna av vapnen har ju nämligen setts som en 

ceremoni där ens fienders vapen avrättades genom att först deformera dem och därefter lägga 

ner dem i jorden (Larsson 2006:147). Bland vapennedläggningarna fanns även ben (Larsson & 

Söderberg 2013:239), vilket jag anser gör det ännu tydligare att det skett en typ av offerhandling 

då benmaterialet bestod av ben från djur men i viss mån även från människa (Larsson & 

Söderberg 2013:239). 

Enligt Charlotte Fabech ska det finnas ett rikt fyndmaterial på en plats för att den ska kunna 

klassas som en centralplats och platsen i fråga ska även ha uppfyllt flera funktioner (Fabech 

1999:455). Jag personligen anser att det inte är någon tvekan om att Uppåkra har ett rikt 

fyndmaterial med det rika antalet guldgubbar och vapen tillsammans med bägare, skålar, 

guldstänger, dörringar, ben, reginnaglar, fibulor, statyetter, mynt, nålar, vikter, keramik kärl, 

sländtrissor, kvarnstenar, järnredskap med mera. Sett till det jag har redogjort här ovan har 

Uppåkra även uppfyllt ett flertal olika funktioner och fenomen som exempelvis 

hantverk/produktion, kommunikation, krigsmakt/försvar, regionalt styre och kult/religion. Det 

blir alltså tydligt att Uppåkra varit en plats med ett rikt fyndmaterial samt haft flera olika 

funktioner. Dessutom består fyndmaterialet av många dyrbara föremål vilket kan tyda på 

närvaron av en elit på platsen, vilket även det kan ses som en förutsättning för att en plats ska 

få kallas för centralplats (Lundqvist 1998:192).  

Det går även att testa Uppåkras centralplatsstatus genom att sätta in boplatsen i 

triangelmodellen som Fabech och Ringtved har skapat. Jag menar då på att Uppåkra hör hemma 

i den översta nivån som också är den nivå där bara ett fåtal platser uppfyller kraven och därav 

har en överregional karaktär. Denna nivå har en rikedom som är större än på de flesta andra 

platser och fynden är ofta av den mer exklusiva typen som t.ex. guldgubbar, mynt, statyetter, 

svärdsfästen i guld och guldbrakteater. Under det lagret med en överregional betydelse, där jag 

vill placera Uppåkra, ligger den regionala nivån som har en normal rikedom och består av ett 

lite större antal boplatser. Till sist kommer den största gruppen av bosättningar som är den 

lokala nivån där fyndmaterialet endast besår av föremål som använts till enklare produktion 

(Fabech 1999:457).  

Fabech poängterar även hon vikten av makt och religion vid centralplatser och att symboler för 

detta kan vara bland annat guldgubbar och djurfiguriner (Fabech 1999:457), vilket båda 

förekommer vid Uppåkra. Kult och religion har även kunnat användas som en kraftigt redskap 

för att öka en ledares politiska inflytande och makt. Härskaren över en centralplats blev därför 

inte bara en härförare utan blev även ledare för religionen. Ledaren ansågs därav även ha 

speciella krafter som gjorde det möjligt att förmedla gudarnas budskap till människorna 

(Söderberg 2006:155). Genom att genomföra ceremonier som var kopplade till kulten och 

styrka kunde härskaren demonstrera sin makt (Ersgård 1996:104).  

Jag vill därför säga att Uppåkra har fungerat som både en centralplats och en kultplats. I 

centralplatsbegreppet har dock kult utgjort en mycket viktig del, vilket även blir tydligt vid 

Uppåkra med huset som har kopplats till kult genom alla fynden. Även vid denna plats är det 

möjligt att ledaren har använt sig av religionen för att få mer makt och öka sin status. Kanske 

var kulten nödvändig för områdets funktion som centralplats.  

  6.2 Hur växte Uppåkra och liknande platser fram? 

För att en centralplats ska kunna växta fram är det ofta viktigt att den ligger på en strategiskt 

bra plats i landskapet. Gärna i nära anslutning till vatten (Randsborg 1991:140). I flera fall kan 

nämligen vatten ge möjlighet till både kommunikationer och handelskontakter, vilket jag även 
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tidigare nämnde var viktiga fenomen för en centralplats. Jag anser att alla de platser jag har valt 

att ta upp i mitt arbete uppfyller dessa kriterier då alla ligger relativt nära någon form av 

vattenanslutning. Borg som ligger invid en vattenled som binder ihop Östersjön och landskapets 

inre delar (Ersgård 1996:103). Gudme på ön Fyn med hamnen Lundeborg några kilometer ifrån 

(Wells 2008:116). Järrestad med den naturliga hamnen Simrishamn tre kilometer bort 

(Söderberg 2003a:286) och till sist Uppåkra med Höje å två kilometer bort (Larsson 1998:95). 

Som sagt tror jag platsernas närhet till vatten gjorde det enklare att skapa sig ett kontaktnät och 

underlättade import samt export av varor, vilket är viktigt för handeln och på sätt även för 

ekonomin. 

En annan förutsättning för att en centralplats skulle kunna växa fram var jordbruket och dess 

utveckling. Först och främst behövde dock ett samhälle se till att producera så mycket föda att 

det räckte till befolkningen i det eftersom att mat var och är livsnödvändigt. När jordbruket 

sedan blev effektivare genom att det skedde en utveckling kunde mer mat produceras samtidigt 

som människorna fick tid över till andra sysslor. Detta ledde då även till att hantverket och 

konsten förbättrades (Wells 2008:122). Jag ser därför utvecklingen av jordbruket som en viktig 

faktor till att centralplatser så småningom kunde växa fram. Jag tycker nämligen att det skulle 

vara rimligt att ekonomin gynnades av det mer effektiva jordbruket, då människorna fick ett 

överskott av föda som kunde användas i handeln. Eftersom de även fick mer tid till att förfina 

bland annat sitt hantverk och sin konsttillverkning blev det även varor som det gick att bedriva 

handel med. På sikt borde det föra med sig en bättre ekonomi och på så sätt även inflytande och 

makt till att slutligen bli en centralplats.  

Eftersom jordbruket utvecklades med hjälp av flera nya uppfinningar så att exempelvis tekniken 

för plöjning blev bättre förde det även med sig att det gjordes betydelsefulla ekonomiska, 

kulturella och sociala framsteg (Wells 2008:123). Dessa framsteg tror jag gjorde det möjligt för 

centralplaster att överhuvudtaget kunna bildas när en del samhällen vuxit sig tillräckligt starka. 

Sett till de platser jag har valt i mitt arbete så har alla beskrivits som centralplatser i litteraturen 

och alla kan till viss del visa på spår efter jordbruk. Vid Borg har det bedrivits jordbruk men 

det blir snabbt tydligt att platsen inte har fungerat som en vanlig jordbruksboplats med tanke på 

kulthuset och de fynd som gjorts i samband med undersökningar av detta (Lindeblad 1996:63). 

Vid Gudme har människorna också ägnat sig åt jordbruk. Som mest fanns det troligtvis runt 

femtio gårdar samtidigt, vilka låg på upphöjda och väldränerade områden (Vang Petersen 

1994:38). Det går även här att se att denna plats haft en speciell betydelse då fynd som tyder på 

en tillväxt av metallföremål samt metallbearbetning vanligtvis inte förekom vid typiska 

jordbruksboplatser (Jørgensen 1994:59).  

Vid Järrestad var markerna näringsrika och fruktsamma och även här bedrevs jordbruk. Dels så 

fanns det gräsmarker där människorna troligtvis kan ha skördat hö och dels så fanns det 

jordbruksmark som legat i direkt anslutning till boplatsen. På dessa jordar odlades mycket korn 

och vete men till viss del även lin, brödvete och humle (Lagerås 2003:265). Det går även tydligt 

att se att det bedrivits jordbruk vid Uppåkra genom de fynd som gjorts och kan kopplats till 

agrarproduktion. Exempel på sådana fynd är olika järnredskap, kvarnstenar och brynen (Hårdh 

& Larsson 2007:15). Kanske kan det vara några av dessa redskap som hjälpt till att göra 

jordbruket mer effektivt. I och med att det har påträffats rester av gamla växter går det också 

att se att det främst varit skalkorn som odlats vid Uppåkra. Men det går även att se spår efter 

spelvete, brödvete, råg, kål, lin, havre och andra sorters korn på platsen (Regnell 2001:114).  

Det har alltså förekommit jordbruk på alla dessa fyra platser, även om ingen av dem är en 

jordbruksbosättning som hör till vanligheterna. Genom att studera fynden och de byggnader 

som har kopplats till kult på samtliga av platserna blir det tydligt att de haft en mycket högre 
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status. Jag tror absolut att Borgs, Gudmes, Järrestads och Uppåkras framgång kan ha sin grund 

i jordbruket och att detta var startmotorn i processen till att bli centraplatser eftersom jordbruket 

kunde tillåta ekonomin att växa.     

När det har påträffats extra fint metallhantverk på boplatser har de ofta kopplats ihop med 

maktutövning och platser med centralplatskaraktär (Söderberg 2006:161). Detta stämmer även 

in vid de platser som jag har valt att beröra och möjligtvis kan metallhantverket av detta slag 

ses som en följd av det effektiviserade jordbruket som gjorde att människorna fick tid över till 

att arbeta upp andra färdigheter. Genom att sedan bedriva handel eller gåvoutbyte med 

metallföremålen kunde kanske sedan ekonomin och makten utvecklas ytterligare.  

Personligen tycker jag att det blir ganska tydligt att jordbruket var en stor förutsättning för att 

handeln skulle kunna utvecklas och i sin tur även centralplatser. Handeln under järnåldern i 

södra Skandinavien har nämligen delats upp i sex olika faser. Under den första fasen som ägde 

rum i början av romersk järnålder bestod handeln nästan bara av gåvoutbyte och då främst av 

lite finare varor. Det var alltså ingen handel som hörde till vardagen. Under den andra fasen 

som varade under slutet av den romerska järnåldern såg handeln i princip likadan ut. Nytt var 

dock att handel blev vanligare och att människorna allt mer började med långväga handel. Ändå 

var det till störst del byteshandel som gällde men det gick även att betala med ädelmetall eller 

importerade mynt. Vid slutet av 700-talet fram till slutet av 800-talet blev mängden med 

importerade mynt större och större, vilket har setts som ett tecken på att handeln utvecklades 

ännu mer. Runt 900-talet hade till sist en enkel marknadsekonomi växt fram och då användes 

främst arabiska mynt som betalning. Under vikingatiden användes även mynt från väst och 

hacksilver (Hårdh 2003:28). 

Genom att se på utvecklingen av handel anser jag att denna har skett någorlunda parallellt med 

utvecklingen av jordbruket och alla de olika uppfinningar som introducerades för att förenkla 

och effektivisera jordbruket. Exempelvis kom plogen med vändskiva runt 400- 500-talen och 

därefter flera andra redskap för att underlätta arbetet. Senare kom även ett bättre bogträ, 

kunskapen om att det var mer effektivt att använda hästar istället för oxar vid jordbruksarbete 

samt att människorna lärde sig använda treskiftesbruket (Wells 2008:123f). Eventuellt skedde 

utvecklingen av jordbruket något före utvecklingen av handeln och gjorde denna möjlig.  

  6.3 Vilken roll hade kulten i samhället? 

Religionen och kulten hade en mycket viktig del i samhället under järnåldern och då framför 

allt på centralplatser. Härskaren på sådana platser kunde som tidigare nämnts ofta använda kult 

och religion som ett politiskt maktmedel då denna person även fungerade som ledare över tron 

(Helgesson 1998:40f). När ledaren fungerade som både ledare för religionen och som krigsherre 

ansågs han eller hon kunna förmedla budskap från och till gudarna och kunna skrida över denna 

gräns. Därav använde sig många härskare av just kult för att visa upp sin makt och sitt politiska 

inflytande (Söderberg 2006:154f). En roll som kulten hade i samhället tror jag därför var som 

maktgenerator och användes säkert av många ledare just för att visa på makt och på så sätt även 

få mer kontroll.  

Jag tror dock även att kulten var viktig för den vanliga befolkningen också, baserat på de olika 

fynd som gjorts vid Borg, Gudme, Järrestad och Uppåkra. Många av fynden tycker jag nämligen 

går att koppla till olika gudar, vilka de förmodligen tillbad för att få hjälp i livet, eller går de att 

koppla till olika välgörande krafter. Vid Borg har exempelvis 98 eldstålsformade amulettringar 

påträffats och eldstålformen på dessa går att tolka som en symbol för elden, vilken ansågs ge 

krafter som var renande och livgivande. Det finns också en del tecken som tyder på att 

amulettringarna har använts vid tillfällen då guden Tor tillbads. Flera av dem har nämligen 

hängen som kan liknas vid Tors hammare (Lindeblad 1996:67). Bland benmaterialet som 
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påträffades utanför kulthuset i Borg bestod 86 delar från svin, varav 12 säkert kunde 

könsbestämmas till suggor. Dessa låg i nära anslutning till amulettringarna och har ibland setts 

som en tillbedjan för fruktbarhet av gudinnan Freja (Lindeblad 1996:68f).  

I en av brunnarna vid Järrestad har det påträffats delar av kärl i både trä och keramik, en 

dryckesskål, en bräda från en båt och två isläggar och även detta fynd har precis som benbitarna 

från suggor vid Borg tolkats som ett offer för fruktbarhet (Söderberg 2006:158). Dessutom 

fanns där även pärlor och fossiler i det hus som har kopplats till kult vid Järrestad, vilka ofta 

tolkats att ha använts till skyddsmagi (Söderberg 2003b:131). Även vid Uppåkra går det på 

detta vis att se att kulten har varit viktig. Precis som vid Gudme har exempelvis ett stort antal 

guldgubbar påträffats i kulthuset (Hårdh & Larsson 2007:44) och dessa har med stor 

sannolikhet använts som offerpengar (Henrikson 2014:39) som möjligtvis gavs till gudarna som 

betalning för en tjänst. Det har bland annat även påträffats två dörringar vid huset, vilka 

troligtvis har använts vid gästabud då människorna på denna tid trodde att överenskommelser 

fick större betydelse om de höll i en sådan dörring samtidigt som överenskommelsen 

genomfördes (Hårdh & Larsson 2007:45f). Till sist har även de deformerade vapnen tolkats 

som att de kan ha använts i en ceremoni för att tillbe guden Oden i och med att han ofta har 

avbildats tillsammans med ett spjut och vapenfynden bestod nästan helt av spjut- och 

lansspetsar (Larsson & Söderberg 2013:239).  

Personligen tycker jag att det blir väldigt tydligt att kulten haft en viktig roll i 

järnålderssamhället. Dels eftersom den har använts som ett stort hjälpmedel för att öka en 

härskares politiska inflytande och makt. Men även dels för att det ser ut som att kulten och 

religionen varit viktig också för den vanliga samhällsbefolkningen på centralplatserna för att de 

skulle få hjälp av gudarna i vardagen. Det finns dock ytterligare en grupp kulten haft mycket 

inflytande på och vice versa och det är smederna. Det finns nämligen en koppling mellan smide, 

makt och religion. Vid många centralplatser har det påträffats extra fint metallhantverk som i 

flera fall har tolkats som föremål som hör till kulten eller som föremål som går att följa i en 

tillverkningsprocess. Denna relation mellan tillverkningen av mycket fint metallhantverk och 

utövning av kult påstås ofta bero på att ledaren kunde få mer makt genom att framkalla välstånd 

och rikedom på så sätt (Söderberg 2006:161). Smide ansågs även under järnåldern som en 

magisk färdighet och därav betraktades även smeder, utöver härskare, stå i förbindelse med de 

högre makterna (Lindeblad & Nielsen 1999:479). 

Relationen mellan smide, makt och religion anser jag går att se på alla de fyra centralplatser 

som jag har valt ut att behandla i detta arbete. Vid Borg tycker jag detta samband blir tydligt då 

amulettringarna som påträffades utanför kulthuset ligger i depåer tillsammans med smidesslagg 

och många av dem är inte heller helt klara (Lindeblad 1996:67). Amulettringar är alltså ett 

föremål som kan kopplas till kult och här har de legat till viss del ofärdiga och tillsammans med 

slagg från smide, vilket skulle kunna ses som en symbolisk gest för smedens makt och magi. 

Även vid Gudme skulle det kunna finnas ett samband mellan smide och kult. Många av de fynd 

som har påträffats vittnar nämligen om stor rikedom och metallbearbetning samt tyder även på 

att Gudme ska ha fungerat som ett center för metallbearbetning (Nielsen 1994:21). Från 

smidesavfall går det att se att smedjorna har arbetat i brons, silver och guld (Jørgensen 1994:53). 

I och med att det har påträffats ett mycket stort antal guldgubbar, vilka ses som kultföremål, 

skulle det vara möjligt att tänka att de har tillverkats på plats, vid Gudme eftersom det även har 

påträffats smidesslagg i guld. Så på detta vis går det att se sambandet mellan smide och kult 

även på denna plats.  

Vid det hus som ses som ett kulthus vid Järrestad går det också att se spår efter metallhantverk. 

I stolphålen till huset fanns t.ex. glödskal, slagg från smide och smältlera. Innanför ramarna av 

huset har det även påträffats ett städ samt ett hammarhuvud (Söderberg 2003b:131). Eftersom 
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spåren av smide är så pass påtagliga i just ett hus som har med religion och kult att göra tycker 

jag det känns som att det kan bekräfta att smeden på platsen hade attribuerats med magiska 

krafter. 

Vid Uppåkra har det som tidigare nämnts påträffats både guldgubbar och patriser (Larsson 

2006:146), vilket jag skulle säga är ett relativt säkert tecken på att guldbubbar kan ha tillverkats 

vid Uppåkra. Därav kan det ha funnits samma samband mellan metallhantverk, kult och makt 

vid Uppåkra som kan ha varit möjligt vid Gudme. Detta stödjs även på grund av att det utöver 

guldgubbarna även har påträffats sönderklippta guldföremål, guldstänger och guldtrådar i 

Uppåkras kulthus (Hårdh & Larsson 2007:45), vilket kan ha använts som råmaterial till 

metallhantverk. 

Det blir alltså väldigt tydligt att kultens roll i samhället varit väldigt viktig, inte bara för en 

samhällsgrupp utan det verkar vara något som de flesta tagit del av. På sätt och vis går det att 

säga att kulten till viss del styrt samhället eftersom den användes som både maktmedel och 

politiskt medel. Sett till de fyra platser jag har tagit upp är det även svårt att neka till att det 

funnits en relation mellan smide, makt och kult då det finns starka spår av detta på samtliga av 

lokalerna. En fråga kvarstår dock angående kult, nämligen när kulten egentligen flyttades in till 

särskilda byggnader istället för att utövas utomhus.         

När härskarna började använda sig av kult som ett politiskt medel, och för att visa upp sin makt 

samt självständighet, förde det med sig att de religiösa handlingarna som exempelvis offer- och 

kulthandlingar flyttades från vattendrag och våtmarker som legat en bit bort från 

bosättningarna. Istället flyttades kulten till de boplatser där de högre samhällsklasserna levde 

(Söderberg 2006:154). Här går det alltså att säga att kulten var mer offentlig för den stora 

massan under äldre järnålder då de religiösa handlingarna skedde utomhus vid våtmarker. 

Under yngre järnålder, då de religiösa handlingarna flyttades in i speciella byggnader går det 

istället att säga att kulten blev mer privat (Ersgård 1996:104).  

Förr antogs det ofta att flytten av de religiösa handlingarna skedde på grund av kristendomen, 

vilken tog över religionen i slutet av vikingatiden. Senare har dock många menat på att detta 

varit en process som börjat redan under folkvandringstiden och som tillslut ledde till att de 

gamla offerplatserna med flera tusen år på nacken övergavs när kulten istället flyttades in. Den 

största teorin till att denna förändring har skett är då just att de högre samhällsklasserna lyckats 

befatta sig med så mycket inflytande och makt att kulten kunde institutionaliseras (Lindeblad 

1996:63). 

Vad kan då Borg, Gudme, Järrestad och Uppåkra berätta om denna flytt av kulten? Det hus som 

har kopplats till kult vid Borg har daterats till sen vikingatid (Lindeblad 1996:63), vilket skulle 

kunna tala för att den gamla teorin om att inflyttningen av kulten berodde på kristendomens 

intåg i samhället. Kult har dock utövats utomhus vid Borg, även om spåren efter detta finns 

precis utanför huset och inte vid ett vattendrag utanför boplatsen. Spåren efter kultutövningen 

utomhus består i detta fall av bland annat ett stort benmaterial och amulettringar och efter 

dateringar på detta tyder det på att offerkulten vid Borg varit som störst under 900-talet. 

Kulthuset revs sedan på 1000-talet och det kan möjligtvis ha varit då människorna i Borg gick 

över till Kristendomen (Lindeblad 1996:68ff). 

I anslutning till Gudme ligger Gudme sjö som har undersökts just eftersom det var vanligt att 

vattendrag och våtmarker användes som offerplatser innan kulthusen uppfördes och Gudme i 

flera fall har tolkats som ett center för religion. Dock var sjön helt fyndtom på metallföremål 

(Nielsen 1994:18). Kanske betyder detta att det aldrig har skett utövning av kult utomhus vid 

Gudme eller bara att det inte skett just vid denna sjö.  
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Vid Järrestad finns en våtmark med brunnar som har använts till kultutövning. Enligt dateringar 

på innehållet i dessa brunnar är det rimligt att anta att de började användas under den första 

halvan av 800-talet (Söderberg 2006:158). Kult har dock även utövats inomhus vid Järrestad. 

Dels har det påträffats spår efter kult vid hallområden men främst även i kulthuset. Många fynd 

gjordes exempelvis i husets stolphål och har troligtvis lagts ned i samband med att huset 

övergavs i slutet på 900-talet (Söderberg 2003b:131).  

Lite mer än två kilometer sydöst från Uppåkra finns tre våtmarker som mer eller mindre sitter 

ihop och kallas för Gullåkra mosse. I mossen har flera dyrbara fynd påträffats. Möjligtvis kan 

det vara därför mossen fått namnet Gullåkra, där gull anspelar på guld. I mossen har det inte 

bara påträffats fynd från järnåldern utan även från stenåldern samt bronsåldern. Från 

bronsåldern har det t.ex. påträffats en bronslur, vilket även är ett av de mest kända fynden från 

platsen. Det är även gjorts flera fynd av föremål som är samtida med Uppåkraboplatsens långa 

användning. Exempelvis fanns det en halsring i brons i Gullåkra mosse som har daterats till 

åren precis innan Kristi födelse. Utöver halsringen har det bland annat även påträffats 

järnspjutspetsar som daterats till romersk järnålder och i likhet med Uppåkra har ett par av dessa 

deformerats och har därav en böjd spets. Baserat på de fynd som gjorts i Gullåkra mosse kan 

det vara mycket möjligt att den fungerat som en offermosse under både bronsåldern och 

järnåldern. Kanske samlades ett samhälles hela befolkning vid mossen för att delta i särskilda 

offerceremonier (Hårdh & Larsson 2007:96). 

Vid Uppåkra har ju dock även kult utövats inomhus i en särskild byggnad, vilket har daterats 

till 200-talet. Därefter har det dock skett en del ombyggnader av huset men de äldsta delarna är 

ändå så pass gamla att de dateras till 200-talet (Hårdh & Larsson 2007:41ff). Precis som vid 

Borg har det även skett offerhandlingar precis utanför huset som i detta fall handlar om 

skelettdelar och de deformerade vapnen (Larsson & Söderberg 2013:239). Under 800-talet 

överges sedan även kulthuset vid Uppåkra (Larsson 2006:151). Spåren av kult vid Uppåkra 

tyder alltså på att det fanns byggnader som var kopplade till religion redan på 200-talet och att 

utövning av kult kunde ta plats utomhus även under vikingatiden (Hårdh & Larsson 2007:54f). 

Det blir alltså svårt att ge ett entydigt svar på när kulten egentligen flyttades in i särskilda 

byggnader men antagligen berodde det på att de högre samhällsklasserna hade fått så pass 

mycket makt och inflytande att kulten kunde institutionaliseras och blev mer privat istället för 

offentlig. Sett till de platserna jag har valt ut är det dock tydligt att kultbyggnaderna övergavs 

omkring 800- 900- och 1000-talen, vilket skulle kunna vara en effekt av att kristendomen 

introduceras i Skandinavien. Jag personligen tror inte riktigt att offerhandlingar hörde hemma 

utomhus enbart under äldre järnålder och inomhus under yngre järnålder. Utan jag tror att det 

är troligare att det varit en lång process som har bidragit till inflyttandet av kulten och som har 

skett under många, många år. Jag tror inte heller att det går att säga att det fanns ett specifikt 

århundrade efter vilket det bara skedde religiösa handlingar inomhus. Självklart skulle det 

exempelvis gå att säga att det var vanligare med kulthandlingar utomhus under äldre järnålder 

och inomhus under yngre järnålder. Men genom att se till t.ex. Uppåkra blir det genast tydligt 

att det inte alltid stämmer då kulthuset där redan uppfördes på 200-talet och fynd i Gullåkra 

mosse har varit yngre än så.  

  6.4 Vad hade omlandet för betydelse för central-/kultplatser? 

Vi har nu alltså konstaterat att kulten hade en väldigt stor roll i järnålderssamhället och ofta 

användes den även på centralplatser som en generator för makt. Men vad hade då omlandet för 

betydelse för centralplatserna som i flera fall också fungerade som just centrum för religion? 
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Omlandet i form av landskapet runt omkring boplatsen är som tidigare nämnt mycket viktigt 

eftersom det tillåter kommunikation i from av vattenleder och skydd genom höjder och dalar. 

En centralplats behöver därför ofta placeras i ett strategiskt läge i förhållande till omlandet.  

Frågan om omlandet har diskuterats från och till. När centralplatsbegreppet diskuterades till en 

början ansågs det nämligen även att det innefattade befintligheten av centripetalitet. Med detta 

menas då att en centralplats omland i form av andra boplatser dras in mot den. På grund av detta 

har centralplatser ofta varit förknippade med en förbindelse till centripetalitet (Harrison 

1997:26). En del menar till och med på att omlandet påverkades negativt av centralplatserna 

genom att handeln på de mindre boplatserna minskades då de kopplades till en centralplats 

istället för att ha ett ekonomiskt strategiskt förhållande till varandra (Hodges 1982:18). Senare 

har det dock ansetts att det har funnits flera centralplatser, vilka har haft en stor social betydelse, 

som inte alla har varit knutna till denna typ av förhållande. Detta betyder att omlandet inte haft 

så stor betydelse för centralplatsers existens som det tidigare har antagits. Inte heller tvärt om, 

har centralplatserna haft speciellt stor betydelse för omlandets existens. De flesta centralplatser 

har istället byggt upp sitt välstånd och sin rikedom samt betydelse utan ett omland som varit 

underordnat. Detta har nämligen istället lyckats genom att de bedrivit handel utanför sina 

gränser (Harrison 1997:26).  

Vid diskussionen om Uppåkras omland och hur det har påverkats av Uppåkra som ett centrum 

för makt finns två teorier. Den ena teorin går ut på att samhällsstrukturen inte kunde utvecklas 

i närheten av Uppåkra på grund av att Uppåkra varit så framträdande som centralplats att det 

inte kunde växa fram några andra oberoende bosättningar i närheten. Den andra teorin går ut på 

att Uppåkras funktion som centralplats gynnade bosättningar i omgivningen. Enligt denna teori 

kunde nämligen andra boplatser i närheten ta del av Uppåkras ekonomiska ställning för att alstra 

egna kapaciteter (Hårdh & Larsson 2007:93). 

Troligtvis är det dock den andra teorin som stämmer bäst i Uppåkras fall då det har påträffats 

ett flertal rika gravar, boplatser samt fynd i dess omland. Cirka fyra kilometer sydöst om 

Uppåkra ligger exempelvis Önsvala. Där har lämningarna från ett omkring 50 m långt hus 

påträffats. Huset har tolkats som ett bostadshus från 100-talet f.Kr. som har bebotts av en mäktig 

familj då huset är ett av de längsta som har påträffats från denna period i södra Skandinavien. 

Det finns även ett gravfält med runt tjugo gravar några hundra meter från huset i fråga. Dock 

har dessa gravar daterats till en mycket senare period än huset. Gravläggningarna har troligtvis 

skett i tre perioder. Den första runt 400 e.Kr., den andra runt 600 e.Kr. och den sista omkring 

1000 e.Kr. De flesta av gravarna på platsen tillhör kvinnor och har ett i flera fall rika gravgåvor. 

Gravfältet har förmodligen tillhört en eller ett par gårdar som har förflyttats då de var i behov 

att byggas om, vilket var väldigt vanligt under denna tid (Hårdh & Larsson 2007:93f). 

Ungefär två kilometer väster om Uppåkra ligger Hjärup och även där har det påträffats 

lämningar från ett långhus, vilket även det var mycket långt. Huset har använts som bostad och 

var över 50 m långt. Intill huset fanns även ett gårdshus som hörde till bostadshuset. Enligt 

dateringar ska byggnaderna varit i bruk under folkvandringstiden och vendeltiden. Även detta 

hus är ett av de största från sin tid. Undersökningar har även visat att huset byggts på ett äldre 

gravfält, vilket rymde fyra gravar och har daterats till tidig folkvandringstid eller möjligtvis sen 

romersk järnålder. Genom att studera gravgåvorna som bland annat bestod av prydnadsknappar 

går det att konstatera att de som ligger begravda i gravarna hört till samhällets elit (Hårdh & 

Larsson 2007:94).    

Ett par kilometer ifrån Uppåkra ligger även Vikhem som nyligen blivit undersökt. Här har bland 

annat påträffats brunnar, husgrunder, gropar med ben från häst, vikter, fibulor med mera. 

Fynden tyder på att de människor som levt på plasten haft en relativt god rikedom och haft det 
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bra ställt. Dock verkar det som att Vikhem varit en gård av mer normal karaktär och inte haft 

så stor betydelse som Uppåkra. Detta måste nödvändigtvis inte heller betyda att Vikhem stått 

under Uppåkra och varit underordnat. Vikhem kan självklart haft andra relationer och 

handelskontakter än Uppåkra (Sundberg 2016).   

Det finns även enskilda fynd som visar på att det funnit rikedom i anslutning till Uppåkra. Fyra 

kilometer nordväst från Uppåkra intill Höje å har det exempelvis påträffats en ring i guld från 

folkvandringstiden med förtjockade ändar. Det finns också ytterligare ett gravfält vid Källby 

som ligger norr om Höje å. Gravfältet är relativt stort och har daterats till romersk järnålder 

samt folkvandringstid. Det har även påträffats en grav från omkring 700-talet e.Kr. som hade 

rikligt med gravgåvor. Bland annat hade den döde fått med sig ett betsel, träns och ett svärd. 

Vissa källor menar även på att skelettet från en hel häst också låg i graven. Om det stämmer 

kan det tolkas som att den avlidne personen varit en ryttare som fått sin häst med sig (Hårdh & 

Larsson 2007:96f). 

Det blir även här svårt att ge ett definitivt svar på vilken betydelse omlandet hade för 

centralplatser. Eller att ge ett svar som stämmer vid varje fall. Har omlandet och centralplatserna 

påverkat varandra eller har de varit helt oberoende varandra? Jag tror det varierar från plats till 

plats då de säkert har haft olika förhållanden. Men ser man till fallet med Uppåkra skulle jag 

snarare säga att Uppåkra hade större betydelse för omlandet än tvärt om, då det verkar som att 

omlandet har gynnats av Uppåkras ekonomiska ställning. Säkerligen har dock Uppåkra vid flera 

tillfällen även gynnats av omlandet, kanske exempelvis när det gäller resurser och så vidare. 

  7. SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete har huvudsakligen berört fyra frågeställningar, nämligen: var Uppåkra en 

centralplats och/eller en kultplats, hur växte Uppåkra och liknande platser fram, vilken roll hade 

kulten i samhället samt vad hade omlandet för betydelse för central-/kultplatser? För att besvara 

dessa frågor utgick jag från centralitet i landskapet och hur man har sett på detta. Därefter valde 

jag att göra beskrivningar eller presentationer av de fyra platser som jag valt att gå in på för att 

kunna besvara frågeställningarna, vilka var Borg, Gudme, Järrestad och Uppåkra. Mest fokus 

har dock legat på Uppåkra eftersom många av frågeställningarna utgick från denna plats.  

En centralplats är en bygd som haft centrala funktioner kopplade till den och har även haft en 

speciell uppgift eller mening. Boplatser med centralplatskaraktär måste även uppfylla vissa 

fenomen för att kunna räknas som centralplatser. Det kan exempelvis vara produktion och 

hantverk, lokalt eller regionalt styre, kommunikation, kult och religion eller försvar och 

krigsmakt. Ofta var religionen och kulten väldigt viktig vid centralplatsen då den kunde 

användas av härskaren för att öka sin makt, styrka, självständighet och politiska inflytande. 

Genom att utöva religiösa ceremonier attribuerades ledaren även med förmedlande krafter 

mellan gudarna och folket.  

För att göra den enklare att studera centralplatser går det att placera in dem i Fabechs och 

Ringtveds triangelmodell, där centralplatser hamnar i den minsta och översta gruppen. Denna 

grupp representerar en överregional nivå och har den största rikedomen. Under denna följer 

sedan den regionala nivån och till sist den lokala nivån som även är den nivå där flest boplatser 

ingår, vilken ofta saknar fynd av den mer exklusiva karaktären.  

Innan dess att triangelmodellen lades fram talades det sällan om centralplatser i det perspektivet 

vi gör idag. Förr låg fokus mest på hövdingadömen, ekonomi och handel och hur dessa har 

utvecklats i Skandinavien. Många gånger har även en elitsamhällsklass nämnts men den 

kopplas aldrig med de begrepp som centralplatsdiskussionen består av idag.  
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Enligt mig är Uppåkra ett bra exempel på en centralplats som uppfyller flertalet av de 

ovanstående fenomenen, vilket även fyndmaterialet på platsen vittnar om. Även om tyngden 

ligger på att Uppåkra har varit en centralplats har den troligtvis även fungerat som kultplats. 

Detta är mycket möjligt då kult och religion som sagt har varit ett viktigt inslag i 

centralplatstermen. Med fynd som guldgubbar, reginnaglar, dörringar, deformerade vapen, 

offrade ben och en statyett, troligtvis föreställande Oden, skulle det vara svårt att neka till att 

kult varit en mycket viktig beståndsdel vid Uppåkra.  

Den avgörande faktorn till att Uppåkra och andra liknande centralplatser kunnat växta fram är 

sannolikast jordbruket. Givetvis har det säkert även spelat in att platsen har legat på ett 

strategiskt bra område med tillgång till bland annat kommunikation i form av t.ex. vattenleder. 

Dock är det förmodligen jordbruket som varit den största orsaken till centralplatsernas bildade. 

När jordbruket utvecklades med hjälp av nya uppfinningar som exempelvis en bättre plog med 

vändskiva och genom kunskapen om treskiftesbruket samt att hästen var ett bättre dragdjur än 

oxen fick nämligen människorna både ett överskott på mat och tid över. Detta tillät människorna 

att använda överskottet av maten till handel samt att förfina sina tekniker vid hantverk. När 

handeln sedan ökade gynnades även ekonomin och med det växte även makten, vilket till slut 

gjorde det möjligt för en centralplats att bildas. Spår av jordbruk har även varit tydliga på 

samtliga av de platser som mitt arbete tagit upp, vilka alla har beskrivits som centralplatser i 

litteraturen.  

I järnålderssamhället hade även kulten en väldigt stor roll. Dels var religionen och kulten viktig 

för härskaren på en centralplats då den kunde användas som ett politiskt maktmedel. Ledaren 

på en plats var nämligen inte bara en krigsherre utan var även ledare över religionen och ansågs 

kunna förmedla budskap mellan människorna och gudarna. Det går även att se att kulten varit 

av betydelse för den vanliga befolkningen på en centralplats då den kunde användas till att tillbe 

gudarna och få hjälp i vardagen. T.ex. kan amulettringar kopplas ihop med en tillbedjan av Tor 

och de kan även symbolisera elden som hade renande och livgivande krafter. Kraniedelar från 

suggor kan istället tolkas att ha använts i en fruktbarhetsceremoni där Freja tillbads. 

Vapennedläggningarna vid Uppåkra kan även ses som ett offer till Oden och pärlor och fossiler 

har ibland använts till skyddsmagi. Det finns också en relation mellan smeder, religion och 

makt. Smide sågs nämligen som en magisk färdighet under järnåldern. Vid Borg, Gudme, 

Järrestad och Uppåkra har slagg från metallhantverk även påträffats vid byggnader som har 

kopplats till kult.  

När det gäller omlandets betydelse för centralplatser är det nog snarare tvärt om att det är 

centralplatserna som haft mer betydelse för boplatserna i omlandet. Hur omlandet påverkades 

har dock diskuterats. Vissa menar på att det påverkades negativt och att handeln minskade på 

dessa platser eftersom de kopplades till en centralplats istället för att skapa ett ekonomiskt 

strategiskt förhållande till varandra. Många centralplatser har dock byggt upp sin betydelse utan 

att ha ett omland som varit underordnat. Det går att säga att det finns två teorier kring 

förhållandet mellan centralplatser och omlandet. En av dem syftar på att samhällsstrukturen inte 

kunde utvecklas tillräckligt vid boplatser i centralplatsernas omland. Det kunde då inte uppstå 

andra oberoende bosättningar i centralplatsernas närhet eftersom dessa varit så pass 

framträdande. Den andra teorin, som jag tror stämmer, syftar istället på att omlandet gynnades 

av centralplatser eftersom de då kunde ta del av centralplatsernas ekonomiska ställning.     
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