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Abstract  
 
dos Santos, C. 2010. Då kulten flyttar in – Guldgubbar och deras betydelse. (When the cult 

moving in – Figural gold foils and their significance). Linnéuniversitetet i Kalmar vt 2010.  
  
  
In this essay I have chosen to do a cursory study of the spread of the figural gold 
foils. Emanating from foremost the Vendel time (550 – 800 e Kr) in the Scandinavian 
countries Norway, Sweden and Denmark. I will also discuss their relationship to so called 
central places. Three central locations are in focus in this essay: Borg in Lofoten, Slöinge in 
Halland and Uppåkra in Skåne. I will also discuss when and why the religious cult changed 
during the Vendel period to Viking age. 
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 1.  INLEDNING 
 
  De här små guldfigurerna är ett mysterium! Vad har de använts till? Vad symboliserar de? 
Och varför återfinns de bara i Skandinavien? De har påträffats på andra platser än i hallar eller 
kulthus i centralplatser, men har de då samma symbolik? Kan guldgubbarna tolkas på ett annat 
sätt om det är enkelfigurer eller parbleck? Om de har påträffats i en åker, sandbank eller i ett 
stolphål tillhörande ett kulthus eller i en grav. Det är mycket sällsynt med guldgubbar i gravar, 
men det förekommer. Den fråga som kvarstår är vad är det ursprungliga syftet med dem?  De är 
inte stora, bara några mm och väldigt tunna. Guldgubbarna började tillverkas under vendeltid 
som räknas från år 550 e. Kr. och troligtvis håller man på med tillverkningen till ca 800-talet, då 
vendeltiden upphör. Undersökningar från lokaler som Slöinge och Borg på Lofoten antyder dock 
att man kan ha använt (kanske inte framställt) guldgubbar under hela vikingatiden som beräknas 
vara till år 1050 e Kr.  (Carlie 2004: 174, Watt 2007: 133). Det är många detaljer som stöder 
denna tidsdatering bl. a dryckesbägarna, smyckena och svärden som alla kända från vendeltid 
(Watt 1987). Under vendeltid börjar också samhället att förändras. Det är även vid denna 
tidpunkt som man arkeologiskt sett kan urskilja en förändring inom den officiella kultens 
organisation. Det tydligaste tecknet var att kulten flyttade inomhus från lundar och vatten till 
stormanna- eller hövdingar gårdar (Carlie 2004: 174). 
 
 
2.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
  Syftet med denna uppsats är att diskutera fenomenet guldgubbar vad de är, vad de symboliserar 
och vad de kan ha haft för betydelse. Jag vill undersöka i vilken kontext guldgubbarna har 
påträffats. Jag tänker också studera närmare hur motiven på guldblecken tolkats. 
Jag tänker diskutera om det bara funnits ett enda syfte eller kan det möjligtvis ha funnits flera 
olika tankar bakom tillverkningen av dem, många har ju ristats ut andra har stämplats med 
såkallade patriser. Även om man känt till guldgubbarna mycket länge är det först på senare tid 
man har börjat diskutera deras symbolik på djupet.  
 
Följande frågeställningar tänker jag besvara: 
 
 1) I vilket kontext har guldgubbarna påträffats? 
 2) Vad symboliserar guldgubbarna? 
 3) Påträffas de alltid på centralplatser? 
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Fig. 1 karta över guldgubbar och patricer till guldgubbar i Skandinavien. (Watt 1999: 185). 
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2.1 Metod 
 
  Jag använder mig nästan enbart av litteratur, kvalitativ metod, för min undersökning.  Jag har 
varit på Lunds Universitets Historiska Museum och studerat utställningen om Uppåkra och 
framför allt de guldgubbar man har grävt fram där. Jag kommer också att använda mig av 
kvantitativ metod i form av tabeller som bland annat visar ett schema över gester och attribut. I 
en fallstudie har jag valt ut tre centralplatser där kulthus har funnits. Man har på dessa central 
platser påträffat guldgubbar antingen i eller utanför som lösfynd. Platserna är Borg i Lofoten 
Norge, Slöinge i Halland och Uppåkra i Skåne Sverige. Utifrån dessa geografiskt utspridda 
platser är min tanke att se olika samband och om regionala skillnader föreligger. Varför jag inte 
väljer att göra en födjubnings studie över en centralplats i Danmark är helt enkelt att där har man 
inte funnit guldgubbarna i samma kontext som jag är ute efter att jämföra i denna uppsats. 
Däremot kommer jag att i en mindre studie att ta upp Danmark eftersom fynden i Sorte Muld på 
Bornholm är så spektakulärt. Det är i Sorte Muld på Bornholm som det största fynden av 
guldgubbar gjorts, ca 2 700 st. Det fyndet har gjort att utvecklingen gått framåt med tolkningen 
av guldgubbar. Man kan diskutera inte minst i genusperspektiv om namnet ”guldgubbe” är 
passande eller inte, eftersom t ex i Uppåkra föreställde de flesta guldblecken kvinnor, men jag 
kommer att använda mig av det vedertagna namnet i denna uppsats. 
 
 
 3.  FORSKNINGSHISTORIK 
 
  Guldgubbarnas glansperiod var under vendeltid 550 – 800-talet e Kr. fram till vikingatid. Efter 
vikingatiden verkar det som om guldgubbarna mer eller mindre försvann, det verkar som om 
deras betydelse har förändrats eller helt enkelt upphört. Naturligtvis var de inte försvunna för 
evigt. 1699 berättade den tyske numismatikern Otto Sperling om ett norskt fynd, det var små 
rektangulära ”guldmynt” som skickades till Kongens Kunstkammare i Köpenhamn. Eftersom han 
ritade av ett ”guldmynt” vet man att det rörde sig om guldgubbar.  (Mackeprang 1952: 105). 
 
  1725 kom Jacob von Melle ut med en skrift: COMMENTTIUNCULA DE SIMVLACHRIS 
AVREIS, QVÆ IN BORNHOLMIA, MARIS BALTHICI INSVLA AGRIS ERVVINTUR, som 
utkom i Lübeck det året. Det var en liten avhandling där författaren på latin beskrev och försökte 
finna en mening med guldgubbarna. Han tolkade dem som mytologiska människofigurer. 
Figurerna fanns på 20 stycken små guldblecksplattor, som var funna på Bornholm. Det var frågan 
om lösfynd, de hade hittats i jorden under plöjningsarbete (Thykier 1997: 5). 
 
  Det var först 1791 när den svenske historikern Nils Henric Sjöborg skrev (även han på latin) om 
ett topografiskt arbete i Ravlunda socken i Skåne. Han skrev om små guldbleck, som av allmogen 
kallades ”guldgubbar”. Det blev sedan ett internationellt vedertaget namn (Lamm 1992: 37). 
 
  Gabriel Gustafson skrev år 1900 en artikel om guldgubbar. I arbetet förde han fram olika teorier 
om dess användningsområden och vad de kunde symbolisera. Två år tidigare hade jordbrukaren 
Cornelius Hauge hittat sexton stycken små fyrkantiga guldplattor, på sin gård Hauge i Klepp. 
Plattorna var pressade med människofigurer i flera olika variationer, men de var alla parfigurer. 
De var mellan 10 – 16 mm långa och 8 – 12 mm breda. Gustafson tolkade parfigurerna som att 
det var kärleksscener. Han skriver att Thomsen som var chef för det kungliga danska 
myntkabinettet (senare efterträddes han av V. Boye och Undset) redan 1791 hade tolkat de små 
guldgubbarna som tidigare hade påträffats på Bornholm. Kvinnan skulle ha varit en biskop med 
biskopsstav i handen, och mannen skulle varit en krigare med svärd i sidan och skölden hängande 
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på ryggen. Gustafson avfärdade den tolkningen, han förstod inte vad som tolkats som svärd, och 
det som skulle ha varit skölden är den bakre halvan av kappan. Biskopsstaven som kvinnan skulle 
hålla är en gren eller en växt som slutar strax nedanför kvinnans hand och har inget att göra med 
den ”Hängprydnad” som hänger från mannens armring. Han påtalar bristen i Thomsens tolkning, 
att det skulle ha varit en biskop som figurerade på guldblecken. I så fall skulle guldblecken ha 
varit kristna! De var funna på ställen där man hade hittat öst- och västromerska solidier, då antogs 
det att även guldgubbarna var romerska och hörde till samma tid och måste således vara 
importerade från ett annat, på den tiden, kristet land. Det Bysantinska riket låg nära till hands, 
tolkade Thomsen det till. Gustafson daterade guldgubbarna till 500 – 600-talet, men Thomsen 
hade tyckt att de tillhörde en något senare tid, Undset tyckte i sin tur att de var yngre, att de skulle 
dateras till kristen tid. I och med att man vid 1800-talets slut hade ett antal av 27 st. guldgubbar i 
Norge drog Gustafson den slutsatsen att det måste ha varit en speciell norsk framställning 
(Gustafson 1900:  86-95). 
 
  År 1909 publicerade Magnus Olsén en annan tolkning av guldgubbarna. Han utgick från 
Skrinismálmyten, han såg när han analyserade eddadikten en rit- och mytmodell. Han läste dikten 
som en nordisk variant på det välkända temat som berättar om föreningen mellan himmelsguden 
och jordgudinnan, deras förening gick ut på att väcka jordens krafter till liv efter vinterns dvala, 
och här passade myten in om vane guden Frej och jättekvinnan Gerd eller Oden och Skade 
(Steinsland 2005: 168). Den nutida forskaren Gro Steinsland utvecklade den teorin till uttryck för 
norröns kongeideologi. Hon menade att en annan förklaring kunde vara att parfigurerna 
symboliserar ett formellt, ett rättsligt bindande bröllopslöfte mellan man och kvinna, de hade 
båda en social och ekonomisk betydning i det germanska samfundet. Från tysk sida hade man 
tvivel om den, fortfarande, härskande teorin om Frej och Gerd (Watt 2008a: 45).  
 
  Vid 1950-talet hade man än så länge bara hittat 41 st. guldgubbar på Bornholm, 2 st. från 
Jylland, 39 st. från Norge och 12 st. från Sverige. Det var ändå tillräckligt för att man skulle 
upptäcka att det fanns olika utformningar på dem, antingen var de utklippta efter konturen eller 
var guldgubbarna präglade i rektangulära eller kvadratiska bleck. En del var präglade på samma 
sätt som brakteatrarna, som kanske var föregångare till guldgubbarna? (Mackeprang 1952: 105). 
 
  Idag har forskningen kommit längre i sin tolkning av förhistoriska bilder. Margrethe Watt anser 
att det i sig inte är enkelt att sätta namn på enkla guldgubbsfigurer, det finns en överväldigande 
dominans av fursteattributer och förnäma dräkter som kan uppfattas som ett bevisande av makt 
och hög rang i samhället. Men det finns figurer som intar en tillbedjande ställning eller 
undfallande gester. Man kan här ställa sig frågan varför det finns så emotsägande hållningar, 
representerar de undfallande figurerna folket och de furstliga figurerna gudarna? Det är bara en 
kort tidsintervall mellan framställningen av brakteatrar och guldgubbar, det gör att man kan dra 
ett likhetstecken mellan dem, det kan vara ett idémässigt sammanhang mellan dem. Watt anser att 
i detta läge så är folkvandringstidens brakteatrar en viktig förbindelse mellan den senromerska 
ikonografin och den skandinaviska bildvärlden som bl. a. guldgubbarna utgör en del av. Den 
tyske historikern Karl Hauck har arbetat en hel del med identifikationen av brakteaternas motiv 
och persongalleri. Bland annat genom att komparativa bildanalyser med runinskrifter och genom 
norröna texter har han kunnat tolka några guldbrakteater som Oden som den centrala figuren 
(Watt 2008a: 52). De förmodas ha haft både en stor ekonomisk och politisk betydelse.  
Det är ytterst få guldgubbar som har hittats i gravar (Watt 2007: 135). Watt har även lagt fram 
teorin att de skulle vara tempelpengar eller votivbleck, i och med guldgubbarnas anknytning till 
olika gudar och myter, en av de mer vedertagna tolkningarna är just att de visar avbilder av gudar 
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och andra övernaturliga väsen ur den förkristna mytologin. Valet av motiv valdes utifrån vilka 
gudar man ville åberopa och i vilket syfte man hade med offrandet (Carlie 2004: 176). 
 
 
4.  GULDGUBBAR 
 
 

 
Fig 2 Motiv på utstansade guldgubbar och utklippta (Lamm 2004) 

 
  Det var på många sätt dramatiska händelser som skedde både i och utanför Europa, åren 400 -
800 e Kr. alltså under folkvandringstid och vendeltid.  Den svenska riksenandet skedde, centrala 
platser började bildas och ett tydligt bebyggelsemönster började märkas, befästa hantverksgårdar 
växte fram typ dem på Helgö i Mälaren. Storhögar till exempel Uppsala högar anlades och under 
vendeltid. Gravskicket ändrades åtminstone för de som vi antar var högre ståndspersoner, de 
lades ner i rika båtgravar som innehöll offrade hästar, djurornamentik och guldföremål. Just dessa 
båtgravar som grävdes fram i Vendel fick ge denna epok sitt namn 550 – 800 e Kr. I 
centraleuropa hände det också saker, hunnerna splittrades, germanstaterna växte och frankerna 
expanderade så även det bysantinska riket. Detta innebar i ett religöst perspektiv att i slutet av 
den yngre germanska järnåldern straxt före år 800 e Kr. dominerade araberna och sålunda den 
muslimska tron Nordafrika och den Iberiska halvön. Frankerna dominerade större delen av det 
kontinentala Västeuropa. Den katolska kyrkan växte sig stark och östra Europa kristnades 
(Burenhult 1999: 299ff). Norden kristnades senare, men hade influenser från den kristna världen. 
Jag kan tänka mig scenariet om varför inte guldgubbar förekom eller har påträffats utanför 
Skandinaviens gränser till skildnad från de tidigare brakteatrarna, som antagligen var en 
föregångare till guldgubbarna. Brakteatrarna var ju från början romerska och påträffats i en stor 
del av Europa. Guldgubbarna var däremot rent hedniska föremål som inte inresserade de kristna, 
de var helt enkelt inte av något intresse för de kristna på kontinenten. De människor som 
nordborna kom i kontakt med på handels- och centralplatserna hade därför inte fått/tagit med sig 
dem hem och därmed har de inte fått någon spridning världen över (muntligt av Näsman). 
 
  Jag har här nedan gjort en tabell som visar år, platser, antal, land och i vilken kontext 
guldgubbarna har påträffats. I fotnoten under har huvudkällan angetts. Jag har gjort en del 
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förkortningar i brist på utrymme som patr. = patriser och G G = Guldgubbar. Bornholm tillhör 
Danmark, men på grund utav de stora fynd som gjorts av guldgubbar är det värt att nämna det 
specifikt. På de ställen jag har skrivit att guldgubbarna har funnits i åkermark, så har de platser 
varit boplatser under de perioder jag här skriver om, i dag är det odlingsmark. I de lägen där 
guldgubbarna legat i gravar och under kyrkor, så handlar det om sekundära lägen, de har 
antagligen följt med jord när gravarna täckts över (muntligt Näsman) 
 
 
 
Tabell 
 

Fynd år Platser där guldgubbar befunnits St. Land Kontext  

      

1700-talet      
      
1710 Rönne, Blemmelyng 20 Bornholm Lösfynd i åkermark1  
1740-tal Kongsvik, Tjeldsund sn, Nordland 10? Norge I stenröse2  
1791 Ravlunda, Skåne 3 Sverige På sandstrand3  
      
1800-talet      
      
ca  1810 Kirkeseter, Hevne pgd, Tröndelag 2 Norge Lösfynd i åkermark4  
ca 1824 Nørre Hvam, Borbjeg sn. 1,5 Danmark I åkermark5  
ca 1825 Borge, Östfold 2 Norge I åkermark6  
ca 1825 Sandsvaer, Kongsberg, Östfold 1 Norge I åkermark7  
ca 1828 Smörenge gård, Vestermarie sn 2 Bornhol Lösfynd i åkermark?8  
ca 1831 Sylten, Ibsker sn. 1 Bornholm Lösfynd i åkermark?9  
1864 Hög-Edsten Kville sn. Bohuslän 3 Sverige Fynden låg i torrlagd dalsänka10  
1897 Hauge, Klepp sn. Rogaland fylke 16 Norge Lösfynd i åkermark11  
      
1900-talet      
      
1900 Ulltuna, Bondkyrka sn. Uppland 1 Sverige I en grav, sekundärt läge12  
1911 Bolmsö, Småland 2 Sverige I en grav, sekundärt läge13  
1912 Gullmarsberg,  Bohuslän 1 Sverige I en husgrund,ant från grustag14  
1936 Svintuna, Bodaviken, Östergötland 1 Sverige I husgrund15  
1945 Vä, Skåne 1 Sverige Ett hänge av GG, i en husgrund16  
1945 Helgö, Uppland 26 Sverige I o kring husgrund o stolphål17  

1954-64 
Kv. Nattsländan, Eskilstuna, 
Södermanland 

1 
Sverige I övre golvlagret i klosteruin18  

1961-62 Eketorps borg, Öland 15 Sverige Nergrävda vid ”offersten” 19  
1963/76 Gårdlösa, Skåne 1 Sverige Ett hänge av GG, i en husgrund20  
1966 Maere kyrka, Nord-Tröndelag 20 Norge I stolphål, under en kristen kyrka21  
1966-67 Törring, Tulstrup sn. 1 Danmark I mosse, troligen offerfynd22  
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1967/85 Sorte Muld, Ibsker sn. 2700 Bornholm I åkermark23  
1985-87 Borg i Lofoten, Vestvågöy, Nordland 5 Norge I och utanför kulthus24  
1983/88 Gudme, Svendborg amt 65 Danmark I ängsområde, varit naturhamn25  
1984/92 Lundeborg, Svendborg amt 102 Danmark På en liten areal mitt i centralplatsen26  
1988-92 Neble, Sorö amt 2patr Danmark I åkermark27  
1985/94 Möllegård, Klemenskerveri 1 Bornholm Patris funnen i åkermark28  
1990 Stentinget, Hellevad sn, Hjörring amt 1 Danmark I åkermark29  
1990 Bergagård, Slöinge sn, Halland 57 Sverige I stolphål tillhörande kulthus30  
1992-96 Toftegård, Ströby sn, Roskilde amt 1 Danmark S-Å. Tornbjerg31  
1993 Hov, Vindrom, Östlandet 1 Norge T. H. Haraldsen32  
1997/99 Husby, Närke 1 Sverige I ett stolphål tillhörande hallbyggnad33  

1999/04 Uppåkra, Skåne 
124+ 
2 patr Sverige I ett kulthus och åkermark34  

2000 Järrestad, Skåne 1 patr Sverige En bit väster om hallbyggnaden35  
2002 Visingsö, Småland 1 Sverige I en grav under Brahekyrkans golv36  
2007 Sättuna, Kaga sn, östergötland 1 patr Sverige I åkermark37  
2009 Varde, sydvästra Jylland 1  Danmark I åkermark38  
      

 

1Huvudkälla: J. Melle/Klindt Jensen (Lamm 2004: 43), 2 Huvudkälla: Simonsen/Munch/Axboe (Andréasson 1995),        
3 Huvudkälla: N. H.  Sjöborb (Lamm 2004: 60), 4 Huvudkälla: G. Gustafson (Lamm 2004: 43), 5 Huvudkälla: M. B. 
Mackenprang (Lamm 2004: 43), 6 Huvudkälla: E. Johansen (Lamm 2004: 43), 7 Huvudkälla: E. Johansen (Andréasson 
1995), 8 Huvudkälla: O. Klindt-Jensen (Lamm 2004: 43), 9 Huvudkälla: O. Klindt-Jensen (Andréasson 1995 ),               
10 Huvudkälla: C. Fabech/H. Kindgren (Lamm 2004: 57), 11 Huvudkälla: G. Gustafsson/B. Myhre (Gustafsson 1900: 
86ff), 12 Huvudkälla: O. Almgren (Lamm 2004: 62), 13 Huvudkälla: F.I.E Enström (Lamm 2004: 62), 14 Huvudkälla: A. 
Nordén (Lamm 2004: 56), 15 Huvudkälla: A. Nordén (Lamm 2004: 67), 16 Huvudkälla: B. Stjernqvist (Lamm 2004: 62), 
17 Huvudkälla: W. Holmqvist/O Kyhlberg (Lamm 2004: 41), 18 Huvudkälla: S. Zachrisson (Lamm 2004: 64),                 
19 Huvudkälla: M. Stenberger (Lamm 2004: 65), 20 Huvudkälla: B. Stjernqvist (Lamm 2004: 60), 21 Huvudkälla: H-E. 
Lidén (Lamm 1992: 38), 22Huvudkälla: K. Bjerring Jensen (Fischer, C 1974 ), 23 Huvudkälla: M. Watt (Watt 2008),      
24 Huvudkälla: G. Stamsø Munch (Stamsø Munch 2003), 25 Huvudkälla: P. O. Thomsen (Thomsen 1990),                       
26 Huvudkälla: P. O. Thomsen (Thomsen: 1993: 88 ), 27 Huvudkälla: H. Nielsen (Nielsen 1997 ), 28 Huvudkälla: M. 
Watt (Watt 1991), 29 Huvudkälla: T. Nilsson (Nilsson 1992 ), 30 Huvudkälla: L. Lundqvist (Lundqvist 1996: 16),            
31 Huvudkälla: S.Å. Tornbjerg (Andréasson 1995), 32 Huvudkälla: T. H. Haraldsen (Andréasson 1995), 33 Huvudkälla: 
M. Vretemark (Janson 2002), 34 Huvudkälla: Hjärtner Holder/Grandin/Lamm (Lamm 2004: 59), 35 Huvudkälla: L. 
Larsson (Watt 2004: 167),  36 Huvudkälla: B. Söderberg (Gustafson 2000), 37 Huvudkälla: M. Rundqvist (fornvännen 
2007),  38 Huvudkälla: Bornholms museums hemsida  (?). 
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4.1  Allmänt om guldgubbar 
 
  Guldgubbarna är tillverkade i guld som legerats med silver eller koppar för hårdhetens skull, det 
är därför de har en tendens att få en röd eller vitaktig färgnyans (Ratke & Simek 2007: 185). 
Skulle de ha varit gjorda i rent guld, hade de inte varit så välbevarade som de är. Guld är en mjuk 
metall som lätt repas och inristningarna skulle inte ha funnits kvar på de tunna guldblecken. Men 
guldet har den fördelen att metallen inte bryts ner om det hamnar i myllan. Det uppstår inga 
besvärliga korrosionsprodukter som måste avlägsnas av en konservator, eller känsliga 
förgyllningar som avlägsnats. Ett fint ornerat guldföremål tål inte att man tummar på det, det är 
en orsak till att de legerats med antingen silver eller koppar. Det var tydligen viktigt att de skulle 
hålla långt in i framtiden. Redan under antiken var det vanligt att legera med en silverhalt på ca 
20 %, det var så vanligt att det fick ett eget namn, ”elektrum” (Andersson 2004: 45).  
 
  Hur guldgubbarna har använts, förutom att de blivit nerlagda i stolphål och rännor, kan 
diskuteras. De är inte försedda med vare sig ring eller hål, som skulle påvisa att de varit fastsydda 
eller burits som smycken. Gustafsson lade fram en teori om att de skulle ha varit fastklistrade på 
tyg, trä eller metall (Gustafsson 1900: 92f). Några få guldgubbar som man funnit i Sorte Muld, 
Bolmsö, Vä och Gårdlösa har dock varit förstärkta med en ryggplatta gjord av brons och försedd 
med en ögla, så att det skulle kunna brukas som hängsmycke (Watt 2008a: 52, Lamm 2004: 57). 
 
  Som av en händelse råkade en amatörarkeolog vandra över den nyharvade marken som hörde 
till Möllegård, en gård som ligger vid Klemenskar på Nordbornholm, ca 25 km från Sorte Muld, 
där det hittills största fyndet av guldgubbar gjorts. Året var 1990, det han hittade den dagen var 
bl. a. ett rektangulärt 15 x 7 mm stort och 2 mm tjockt brons stycke. Bilden på bronsstycket 
verkade bekant och vid närmare undersökning visade det sig vara motiv av en guldgubbe. Det 
visade sig vara en patris han hade funnit. För första gången hade man hittat en hel stämpel eller 
en så kallad patris. Det visade sig att ca 70st av Sorte Mulds ca 2 300 guldgubbar var tillverkade 
av patrisen från Möllegård. Stämpeln hade en träkloss för att ligga still, sedan lades en tunn 
guldplatta över och en bit mjukt skyddande material, som kunde vara en läderbit, över guldet, 
därefter började själva präglingen, som antagligen bestod av ett hammarslag (fig.3). En patris 
kunde som sagt användas många gånger (Watt 1991: 8). De mest populära motiven blev till och 
med kopierade på nya patriser när de gamla blev utslitna. Det hände också att man pyntade den 
redan färdigstämplade guldgubben som inte var helt till belåtenhet, då kunde en stav eller annan 
attribut bli inristad för hand. Vid en del tillfällen ser det ut som man gjorde en serietillverkning, 
ett långt guldbleck stämplades ut. Vid ett tillfälle måste smeden ha haft bråttom vid delningen av 
det långa guldblecket, benen blev bortkapade på en guldgubbe, och hamnade ovanför huvudet på 
nästföljande figur. Det som blev över efter att överblivet guld hade skurits rent kanterna på den 
färdigtryckta figuren, togs tillvara och smältes om. Även om det inte har återfunnits en enda 
patris i Sorte Muld så är det ingen tvekan om att tillverkning har skett här. Det finns små 
outpräglade guldbleck som inte är uthamrade och har en medelvikt som motsvarar medelvikten 
hos en guldgubbe ca 0,1 g. (Watt 1991). 
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Fig. 3 (watt 1991) 
 

 
   Det har hittills påträffats ca 3000-3500 st. guldgubbar fram till år 2007 i Skandinavien från 
Bornholm upp till Borg i Lofoten i norra Norge. Det verkar som det är ett typiskt skandinaviskt 
fenomen, hittills har det inte gjorts några fynd av guldgubbar utanför Skandinaviens gränser. De 
platser där guldgubbar har hittats varierar stort från sanddyner till under kyrkor på boplatser i 
byggnader och i förhistoriska gravhögar (Ratke & Simek 2007: 185). Det kanske inte är så 
konstigt att guldgubbar har hittats lite överallt. Antagligen har de hängt på en stolpe eller vägg 
inne i ett kulthus. När kulthusen senare revs eller ödelades så hamnade många guldgubbar i 
stolphål. Även när man jämnat ut marken för t ex åkerbruk kan figurerna ha följt med jorden och 
spridit sig runt om i omgivningen, som sagt dessa guldgubbar är inte stora. Det är ju känt att de 
kristna kyrkorna har byggts på äldre kultplatser för att på så sätt lättare integrera sig i samhället 
och har då guldgubbar funnits där innan kyrkan byggdes så är det inte alls konstigt att de har dykt 
upp i den miljön. 
 
 
4.2  Kategorisering av guldgubbar 
 
  Det finns många olika klassificeringar av guldgubbarna. Först och främst genom 
tillverkningssättet, om de är präglade med patriser, då är de fyrkantiga eller rektangulära 
bläckbitar, de kan vara utklippta, då är de klippta utmed konturerna (Ratke & Simek 2007: 185). 
Utav de ca 3500 guldgubbar man känner till i dag, som är fördelade på ca 650 olika stämplar och 
de utskurna eller ristade figurerna är fördelade på ca 85 olika motiv. Den dominerande gruppen 
av guldgubbar, är manliga enkelfigurer, som man först och främst funnit i Bornholm och i Skåne, 
i övriga Skandinavien dominerar parfigurer. Djurfigurer är än så länge bara funna på Bornholm 
(Watt 2007: 133). Det har även gjorts klassificering utifrån deras ikonografiska form. Det finns 
fem huvudgrupper i den ikonografiska indelningen: manliga figurer, kvinnliga figurer, par 
figurer, vålnader och djur (Ratke & Simek 2007: 185). 
 
  Även dessa grupper har klassificerats t ex genom klädedräkterna, hur de håller sina händer om 
de har ringar runt halsen eller håller i något. Djurfigurerna är de enklaste att klassificera, då alla 
figurer som inte liknar människor tolkas som djurfigurer, hittills är det endast tolv kompletta 
guldgubbar som avbildar djur, alla har hittats på Bornholm. Däremot är det svårt att avgöra vilka 
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slags djur som är avbildade, det har föreslagits allt från björn, gris och hjort (Ratke & Simek 
2007: 186). Vålnader är en relativ nyetablerad kategori inom forskningen kring guldgubbar. 
Vålnader sammanfattas av alla avbildningar som är av neutrala antromorfa figurer. De flesta av 
dessa figurer gestaltas i form av en död person, vanligtvis avbildad rakt framifrån med överdrivet 
runda ögon, stora händer och de har en kroppsposition som ger intryck av att personen står på tå. 
De är oftast avbildade nakna, men de kan ha ett tygskynke på höfterna och de saknar för det 
mesta attribut, men som i de flesta fall så finns det undantag, i enstaka fall har vålnaden 
komplitterats med en stav (Ratke & Simek. 2007: 185f). 
 
  En annan grupp är paren som är mer komplicerade att tolka. De har alla ett gemensamt, och det 
är att paren alltid är vända mot varandra och har någon sorts kroppskontakt, är det en kvinna och 
man så står kvinnan alltid till vänster om mannen. Vanligtvis avbildas parfigurerna av en man 
och en kvinna, men det förekommer även par av samma kön, om än inte lika vanligt som de av 
olika kön. En del guldgubbar har tolkats som bröllopsscener och de har delats in i tre olika 
kategorier ”Muntbröllop”, ”Friedelbröllop” och ”Änkebröllop”. ”Muntbröllop” tolkas de bleck 
där mannen ses hålla sin hand över kvinnans hand. Ordet ”munt” betyder på fornnordiska, hand 
eller förmyndarskap, mannens hand är avbildad i en överdimensionerad storlek som tolkas att det 
är en symbol för denna sorts bröllop. ”Friedelbröllop” har de guldgubbar tolkats till, där 
personerna omfamnar varandra. I en romersk lagtext beskrivs ”Friedelbröllopet” som en illegal 
akt i jämförelse med det lagliga ”Muntbröllopet”. ”Änkebröllopet” har de guldgubbar tolkats till 
där den kvinnliga figuren griper tag i en man, en gest som kan tolkas att kvinnan har makt över 
mannen. I Norge fanns det en lag som gav en änka möjlighet att välja en ny make bara hon kunde 
försörja sig själv (Ratke & Simek 2007: 189). 
 
  Utanför Bornholm är inte de enkla manliga figurerna så vanliga. Liksom parfigurerna så 
framställs de manliga figurerna i profil och de håller ofta i en attribut, antingen en stav, lång eller 
kort eller en dryckesbägare av Sturzbecher typ i ena handen och i den andra handen ett långt 
oidentifierbart objekt. Kläderna varierar från praktfull kaftan som är utsmyckat med breda 
kantband, troligen är de tillverkade i brickvävnadsteknik. Andra figurer är klädda i enkla och 
korta höftskynken. De manliga figurerna kan ibland avbildas med andra föremål som t ex en ring, 
ett diadem eller ett kort svärd (Ratke & Simek 2007: 185). 
Även de kvinnliga enkelfigurerna är oftast avbildade i profil. De sorters attributer de vanligen är 
avbildad med, är dryckeshorn eller ett hornliknande föremål som också de är oidentifierbara 
objekt. Klädedräkten är långklänning ibland med släp och håruppsättningen i form av irländsk 
bandknut, som det rådande modet var under en lång tid i Skandinavien, från folkvandringstid till 
vikingatid. Ibland är klänningen avbildad utsmyckad med kostbara dekorationer och ibland bär 
hon en större fibula av ryggknappstyp liksom hon ibland bär ett exklusivt halsband. På andra 
bleck kan kvinnan vara betydligt enklare klädd. Framtill det stora fyndet av guldgubbar i Sorte 
Muld var inte diskussionen om de kvinnliga enkelfigurerna så stor. De storbarmade 
kvinnofigurerna uppfattades som gudinnan Freja eller valkyrior eller bara förnäma kvinnor 
(Ratke & Simek 2007: 185). 
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4:3  Gesterna och attributen 
 
  Watt har i sin analys av guldgubbarnas ikonografi delat in dem i 6 grupper 
 

1) Fysiska detaljer. Ex. orientering mot höger eller vänster. 
2) Frisyrer 
3) Kläder. Ex. kaftan, tvådelade plagg, byxor. 
4) Attribut. Ex. stav, diadem, bälte, vapen, dryckesbägare, dryckeshorn, växter. 
5) Bitecken 
6) Gester. 

 
  Guldgubbarnas gester har inte varit av intresse för någon större forskning. Det beror i första 
hand på att guldgubbarna fram till det stora fyndet i Sorte Muld har varit ganska stereotypa 
grupper som dominerats av par som kan uppfattas att de omfamnar varandra. När det 
bornholmska fyndet gjordes framkom det många enkelfigurer. Det är tänkbart att det 
formaliserade kroppsspråket (gester och positioner) hade en viktig betydelse då  skriftspråket 
inte var så utvecklat, och antagligen begränsat till ett fåtal personer i samhället. Därför var 
kroppsspråket mer eller mindre formaliserat så att ”alla” kulturer kunde förstå varandra. Det finns 
exempel på gester från bronsåldern som påminner mycket om dem som finns på guldgubbarna. 
Problemet idag är att vi inte förstår dem och  (antagligen inte, men möjligheten att en dag kunna 
tyda dem kanske inte är så avlägsen)  kan tolka dem rätt. Det klassiska orator gesten upptogs 
tidigt, speciellt bland de kristna liturgiska gestus språket. Det formaliserades, enl, Daxelmüller 
vid en konselj i Macon 585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Fig 4 Olika gester (Watt 2007) 
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  En gammal gest har överlevt i talspråket ”handen på hjärtat” det är en gammal rätts gest. Även i 
hovceremonier finns det omtalat olika dylika, bl. a i den så kallade kungaspelslitteraturen (Watt 
2007: 136ff).  
 
  Många enkelfigurer är försedda med tydliga gester som bäst kan beskrivas som ett formaliserat 
kroppsspråk. En allmänt förekommande gest som man kan se på de frontalt avbildade figurerna, 
är hur figurerna håller bägge armarna ner längs sidorna med framåtvända handflator. En gest som 
används flitigt i kristna bildmotiv, och som kan tolkas som underkastelse. En annan gest som 
guldgubbarna uppvisar är när en figur griper om sin handled – låser fast handleden. Den gesten 
återfinns i den norska medeltida hovetiketten från 1200- talet, där det korrekta uppförandet i 
kungens närhet är: ”dine h�nder skal du, når du står n�rved kongen, holde således, at din højre 
hånd omsp�nder venstre håndled” (översatt av Finnur Jónsson). Samma gestus är omskriven i ett 
samtida tyskt manuskript av lovsamlingen Sachsenspiegel, där beskrivs hur en audienssökande 
ses stående framför den sittande kungen. Det tolkas som att när man ”låser” händerna, 
demonstrerar man ärevördighet (Watt: 2008a: 50).   
 Attributen kompletterar och förstärker det som ska förmedlas till en annan människa. Dessa 
utgör ofta en länk mellan människor. Ett föremål räcks fram till en person, eller att det ageras 
med ett attribut mot en annan person. Attributen har en symbolisk karaktär, det betyder något 
förutom det det används till på bilden (fig 5), till exempel kan de associeras till en viss situation 
eller figur eller en relation som finns mellan olika figurer. Det är skillnad mellan kvinnofigurers 
attribut och männens, kvinnornas associerar ofta till dryck medan männens är bland annat vapen, 
vilket bara förekommer ytterst sällan och något som en kvinna aldrig skulle avbildas med 
(Göransson 1999: 58). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 Fig 5 Schema över gester både med och utan attributer (Watt 2007) 
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5.  NÄR KULTEN FLYTTADE INOMHUS 
 
 Charlotte Fabech beskriver förändringen på följande sätt. Från att ha offrat människor, djur och 
vapen i våtmarker och sjöar under 500-talet övergår man till att offra  bl a i lundar. De betonar att 
deras teori är giltig i Danmark och Sydsverige (Fabech 1991: 289).  När skicket att offra 
människor i mossar och våtmarker upphörde, samtidigt som offrandet av vapen som krigsbyten 
tog fart och betraktades som en religös ceremoni. Vid denna tid ökade de väpnade konflikterna 
och stridigheterna och i samband med det så kan man säga, skiftade de hedniska gudarna plats. 
Från att ha tillbett de gudar som symboliskt sett stod för fruktbarhet och fred, Frej, Freja och 
Njord, gick man över till att tillbedja och offra till de mer krigiska gudarna Oden, Tor och Tyr 
som stod för magin, kunskapen och makten. Offertraditionerna ändrades i takt med förändringar i 
samhällsutvecklingen (Fabech 1991: 287). 
 
  Ett antagande som var förhärskande inom arkeologin, var att man trodde att fram till ca 500 e 
Kr. skedde alla kulthandlingar och riter utomhus, och därefter flyttades de in i hallbyggnader. 
Adam av Bremen beskrev på 1070-talet hur offerriter med både människor och tamdjur utfördes 
utanför Uppsala tempel vart nionde år. Då hade kultbyggnaden i Uppåkra redan ca tvåhundra år 
tidigare nedmonterats. Man kan dra paralleller  till det som ägde rum i Uppåkra. Det har visat sig 
att riter har utförts utomhus ända in i vikingatid. Genom de utgrävningar som skett i Uppåkra har 
det också visat sig att speciella kulthus uppfördes så tidigt som under 200- talet e Kr (Larsson 
2006: 13). 
 
  De vapenfynd som har gjorts i Uppåkra i närheten av kulthuset både på den norra och södra 
delen, rör sig om lans- och spjutspetsar men även sköldbeslag och hjälmdelar. Till största delen 
var spetsarna böjda eller vridna, men det fanns också benmaterial i anslutning till vapendelarna. 
Efter analyser så vet man att det rör sig om både människoben och ben från nötkreatur.  De ska 
ha blivit deponerade under 500-600- talen. Det ger en antydan om att det pågått speciella 
offerhandlingar här. Både benen och vapnen har nedlagts inom ytor med existerande kulturlager, 
men de var åtskilda från detta genom små stenar som utgjorde mindre förhöjningar i marken. 
Vapnen är daterade från romersk järnålder till vikingatid, så även användningstiden för 
husstadierna. Larsson tolkar deponeringarna som att de ska ha att göra med Oden kulten, Oden 
uppträder i vissa samanhang som spjutbärare (Larsson 2006: 12).  
 
  Vad jag vet så är det mycket ovanligt med vapenoffer inom bebyggelseområden. Det vanligaste 
är att de vapen som blev tagna som krigsbyten, blev offrade i mossar och vattendrag. När denna 
sed på allvar slog igenom, då hade traditionen med människoffer upphört (Fabech 1991: 287). 
Hur man ska tolka detta, vet jag inte, kanske det var en form av ceremoniell hyllning till några 
mycket duktiga krigare. Dessa fick en mindre långväga resa till Valhall, kulthuset låg ju i 
närheten och kanske symboliserade det Odens hall, där döda krigare togs emot. Den stora 
anledningen till att det skedde förändringar i kultutövandet i Norden hade med maktförskjutning 
att göra. Makt och religion är något som hör ihop, enligt min uppfattning, det är det nog ingen 
som nekar till. Här i Skandinavien skedde en maktfördelning från små stammar till 
hövdingadömen och centralplatser uppstod, där bland annat handel och byte av prestigvaror 
skedde med folk från långvägar ifrån och kulthus byggdes. Även offerriterna ändrade karaktär 
(a.a. 1991: 287ff). 
 
  För att få en uppfattning om hur kulthusen såg ut invändigt, har arkeologerna använt sig av 
bland annat fornnordisk och fornengelsk litteratur, där berättas det om mer eller mindre  ståtliga 
hallar där kungar och hövdingar trakterade sitt folk och gäster under äldre järnålder och 
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vikingatid. En del berättelser är mer realistiska än andra, speciellt de isländska sagorna som 
skildrar kunga- och ättesagorna. Men de sagor som är mer mytiska och poetiska som bland annat 
finns i hjältedikterna, som de norröna Eddadikternas ideala hövdingahall och den som beskrivs i 
Beowulf och andra fornengelska hjältedikter. För varje gång den norröna beskrivningen och den 
fornengelska överensstämmer i enskilda detaljer gör det oss säkrare på att det rimligtvis måste ha 
existerat i de nordiska skaldernas världsbild och anses ha större värde för att förstå tänkandet 
bakom hallbyggnaderna från 700- talet, som den i Slöinge. Dessa hjältedikters mytiska idealbild 
av hövdingahallen har spårats tillbaka till tidig vikingatid, det ger oss unika möjligheter 
rekonstruera de mentaliteter, ideal och föreställningar som formade bland annat hallbyggnaderna 
och dess arkitektur. Lönnroth förklarar sitt resonemang och källorna, som är daterade till 1200- 
talet eller senare att dikterna i motsats till sagorna är utformade i ett arkaiskt mytiskt-poetiskt 
språk som kan härröra från vikingatid, då syftar han på poetiska citat som också förekommer i 
runinskrifter. (Lönnroth 1995: 31). 
  Det hindrar inte att enskilda strofer kan vara från 1200- talet, men att de grundläggande texterna, 
motiven och de poetiska föreställningarna måste vara betydligt äldre. Varför man jämför den 
fornnordiska hjältedikten med den fornengelska, beror på att det föreligger en stor likhet dem 
emellan som skulle kunna bero på att skandinaviska vikingar invaderade och bosatte sig i 
England, men riktigt så enkelt är det inte. Många likheter finns även med det germanska 
kulturområdet. Utifrån detta kan man dra den slutsatsen att många hjältemyter, formler och 
poetiska strömningar relativt tidigt, var gemensamma för både nordiska och anglosaxiska skalder 
(a.a 1995: 32). 
 
  I dikten om Beowulf finns en beskrivning om hur kung Hrodgar bygger sin berömda hall, Heort 
(Hjort). Det är en idealbild av hur en hall borde se ut för att uppfylla diktarnas höga förväntan på 
hur praktfull och full av kungligt överdåd en hall skulle vara. Det är en svensk översättning av 
Björn Collinder, och lyder: 
 
     Hrodgar hade 
                   i härfärd framgång 
    vart frejdad i fejder,  
                  och fränderna alla 
     lydde honom gärna -    
       hjälteflocken växte, 
     Skaran av ungfolk. 
       Hans uppsåt är 
     att han skall låta göra 
       en gästabudhall, 
     att männen må bygga  
      ett mjödhus större 
     än minnet mält om 
           bland mänskors barn. 
     Därinne ärnar han 
       Av allting skänka 
    åt unga och gamla, 
      vad Gud honom unnar, 
     utom folkets landlott 
      och levande män. 
     Man har sagt mig att många 
      av midgårds folk 
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     vida kring världen 
      hans verk fingo främja, 
     pryda hans härsal. 
      De höllo tiden, 
     fort fick folket 
      färdig den salen, 
     störst bland hallar. 
      Heort skall den heta, 
     Så var den hugstores 
      härskarvilja. 
     Han stod vid sitt löfte- 
      Han strödde ringar, 
     Smycken på samkväm. 
      Salen reste sig 
     Hög under hornröstet [---]  
     (vv. 63-82). 
 
  Det är här tydligen en fråga om en mycket stor hall, en byggnad av typ långhus, med höga, 
hornliknande gavlar, som namnet Heort (Hjort) syftar på. Hallen var avsedd för stora gästabud 
där mjödet flödade och det skänktes dyrbara gåvor som ringar och smycken till gäster och 
kungens krigare. Den byggdes för att befästa kungens ryktbarhet som stor och givmild härskare i 
världen. Hallen skulle också uppfattas som symbol för kungamakten eller som en rumslig 
manifestation: en spelplats för ett magnifikt maktutövande (Lönnroth 1995: 32f). 
 
  Frands Herschend beskriver i sin inledning till boken Livet i hallen, hinsidan, om att folk lever i 
två världar, det närvarande och hinsidan, jag citerar: ”Under järnåldern blir det tydligt att det 

finns ett speciellt samband mellan det närvarande och hinsidan. Sambandet kommer till uttryck i 

att det finns människor som kan leva i både världarna och således förmedla insikten om det 

hinsidiga till de människor som inte själva kan komma i kontakt med denna del av verkligheten. 

Det hinsidiga är en värld som omsluter det närvarande och man kan säga att vad som händer där 

återverkar på det närvarande. En händelse kan, t ex ta sin början i det hinsidiga för att sedan 

äga rum i det närvarande”. Denna uppfattning var inte specifikt för den yngre järnåldern. Det 
som däremot var specifikt var mediet. Den person som förmedlade hinsidan och den verkliga 
världen, skulle ha en social status, vara välmående och man. Mediet skulle även vara 
ansvarstagande på ett indivduellt sätt för att kunna förmedela och tolka moraliskt korrekt, till 
berörda personer. Varför det var så viktigt att mediet skulle vara välmående, berodde på att den 
välmående mannen behärskade en stor del av produktionen och överskottet. Behärskade han det 
så var han också rustad till att ta sitt ansvar (Herschend 1997: 8). 
 
  Han förklarar även hur järnåldersgårdarna går i arv, det är ännu ovanligt att klyva gårdarna. Det 
gör i sin tur att även den ekonomiska makten ärvs, det förklarar varför hinsidan och det 
närvarande i yngre järnålder blir aristokratins kännemärke. Herschend menar att den 
skandinaviska järnålders hem bestod av flera rum som speglar hierarkin i samhället. Exempelvis 
skriver han att dalen är mer hemma än berget och att utmarken är mindre hemma än inmarken, 
gården är mer hemma än marken, han går snävare och snävare in mot centrum och menar att 
huvudhuset mer än gårdsplanen är hemma och det som är allra mest hemma är härden. Han 
ställer sig frågan om människors identitet behöver fler platser att befinna sig på och därför måste 
runt hemmet/härden finnas flera platser som människan kan uppehålla sig på, och då kan själva 
hemmet upplevas som ett kosmos, där flera världar samsas och det förhållande som råder mellan 
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platserna i hemmet kan betraktas både som hierarkiskt samband och en jämbördig obundenhet. 
Under äldre järnålder skapades en ny plats i hemmet som hade både centralitet och ett 
komplementärt förhållande till andra rum. Det byggdes extra bostadshus på gårdarna. Gårdarna 
hade vuxit sig så stora att det inte räckte med en familj att driva dem. Kärnfamiljen flyttade in i 
det nya bostadshuset, här sysslade man inte med det vanliga hushållsarbetet utan det arbete som 
vi förbinder med matsalens och vardagsrummets sociala liv. Det är dessa byggnader som vi i dag 
kallar ”sal” och ”hall”. Från början var husen endast ett rum,  men när de sociala åligganden 
växte kom de att bli kärnan i hus som kom att rymma den aristokratiska och kungamaktens 
vardag. Hallen kom att bli den byggnad som rymde den sociala makten, för att upprätthålla 
kontakten mellan det hinsidiga och det närvande. Högsätet var den mest centrala delen av hallen 
och när ägaren till salen som var det samma som mediet, såg ut över hallen och de närvarande 
personerna, då befann han sig själv i gränslandet, han befann sig i båda världarna samtidigt både i 
hinsidan och den verkliga världen (Herschend 1997: 7f). 
 
  Cathrine Bell skriver att riter först och främst är en strategi för att konstruera  en typ av makt. 
Det är ett sätt av eliten att kontrollera människor. Termen makt innefattar såväl som ”tro”, 
”ritual” som ”ideologi”  (Bell 1992: 197).     
Utifrån hennes tankar kan man tänka sig att när kulten tar sin plats inomhus kan det vara så att 
hövdingen legitimera sin makt i hinsidan. Han får då en större makt över folket om han 
kontrollerar riterna inom fyra väggar och på så sätt känner att hans makt styrks och växer. Om 
man vänder lite på det, känner den lilla människan av att det är makt som styr riten? Eller känner 
han det som en trygghet i att kunna offra till gudar och lägga ödet i andras händer, utan att vara 
medveten om att bli styrd av övermakten i samhället. 
 
 
6.  CENTRALPLATSER – SKANDINAVISKA EXEMPEL 
  
  Jag tänker här diskutera om vad man menar med centralplats, vilken betydelse en sådan  plats 
har i samhället och om vilka samhällets centrala funktioner som bör finnas för att  en plats skall 
kallas för centralplats. 
 
  Det har forskats en del om centralplatser, bl. a har Charlotte Fabech och Jytte Ringtsved skrivit 
om det och gjort en mall om hur en centralplats kan kategoriseras, vad det är som avgör att en 
plats räknas som centralplats (figur 6). Även Watt har gjort en liknande indelning som delade in 
fynden från boplatsen på Sorte Muld på Bornholm, också i tre olika kategorier. Skillnaden är att 
hennes modell innehåller det vanliga boplatsmaterialet, hantverksfynd och speciella fynd som 
knyter an till kult och handel i stället för Fabech och Ringtveds modell som även tar upp 
praktting, inte bara boplatsmaterial. 
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För att en plats skall kallas för centralort så ska en  
del kriterier ingå i ett samhälle: 
   
Specialiserat hantverk 
Långväga varuutbyte/distribution 
Kult/ religion 
Försvar/krigsmakt 
Kommunikation 
Rättsväsen 
Styre 
 
Platsen bör ligga så strategiskt till som möjligt 
för att en kommunikation och handel med 
andra områden skall kunna ske. Egentligen är   Fig. 6 Schema över vad en centralplats bör  
        innehålla (Lundqvist 1996: 79) 
det inte själva platsen som man 
definierar som centralplats, utan det är själva samhälls-            
systemet. Alla funktionerna måste inte vara                                    
koncentrerade till en speciell plats (Helgesson 2002: 18f). 
 
 Den modell som publicerades av Fabech och Ringtsved, ger ett förslag till en hierarkisk 
nivåindelning av boplatsmaterial från yngre järnåldern hämtat från metalldetektering i Danmark 
under senare år. Modellen ger en överblick om vilka olika typer arkeologiska källmaterial som de 
tänkt sig ska finnas i de olika nivåerna. De har rangordnat materialet och föreslagit att det 
representerar: 
 
a) Centralplats med överregional betydelse 
b) Centralplats med regional betydelse 
c) Vanlig boplats 
 
  Modellen ger en uppfattning om hur samhället var hierarkiskt uppdelat i tre nivåer. Naturligtvis 
finns det problem med denna modell bl. a. hur enkelt är det att föra över den materiella kulturen 
till ett politiskt system? Birka – Adelsö i Mälaren visar på motsatsen. Adelsö där kungen 
residerade hade ett politiskt sett en viktigare position än Birka, som i sin tur var en viktigare 
handel- och hantverks plats, därför innehar platsen ett större materiellt kulturvärde både 
kvantitetsmässigt och kvalitetsmässigt än Adelsö. Ett annat problem är att det inte alltid går att 
definitivt avskilja olika hierarkiska nivåer. Snarare ligger realiteten i att olika platser och 
samhällsfunktioner går in i varandra och har en nivåskala utan klara gränser. Helgesson menar att 
ett annat problem är att det är tidsbundet även statusen vad gäller både platserna och 
samhällsgrupper, som varierar genom tiderna (a.a 2002: 19ff). Helgesson skriver att de materiella 
statussymbolerna är tidsbundna, de lägre klasserna har alltid eftersträvat att likna och ta efter 
överklassen, med tiden skaffar de sig både manér och materiella ting som efterliknar 
överklassens. Men utvecklingen går vidare, överklassen skaffar sig nya vanor och nya inneprylar 
 
  
  En tanke som slog mig var att Gotland var en viktig handelsplats under vendeltid och vikingatid 
och det existerade centralplatser där med, som Visby, Paviken och Fröjel, men här har inga fynd 
gjorts av guldgubbar. Kan det bero på att Gotland hade tätare förbindelser med det kristna 
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kontinenten och anamade deras seder och bruk i större utsträckning än det gjordes på fastlandet? 
Skandinavien var ju bland de sista områderna som kristnades i Europa. Vi vet ju att det fanns 
handelsutbyte och kontakter mellan Uppåkra – Sorte Muld på Bornholm och Lundeborg på Fyn i 
och med att arkeologerna har funnit guldbleck med samma motiv. 
 
  En centralplats som bör nämnas mer är Sorte Muld på Bornholm där det absolut största fynden 
av guldgubbar har gjorts. Nya undersökningar som visar att platsen som bär namnet Sorte Muld 
utgör en central del av ett järnåldersboplats. Boplatsen bestod av 30 – 40 mer eller mindre 
samanhängande hus. Boplatsområdet ligger på och omkring ett kuperat högtliggande terräng, ca 
två kilometer från kusten. Den största boplatsen ligger högst och några mindre enkelgårdar ligger 
utspridda i mindre enheter på en lägre nivå, på norra sidan av höjden. Topografin under 
järnåldern var att området bestod av små sjöar och vattendrag, därför låg gårdarna som små öar. 
Idag är området dränerat och  används som åkermark (Watt 2008b: 17). 
   
  Det har skett utgrävningar här sedan 1869. Emil Vedel ledde en utgrävning straxt nedanför 
backens topp. Vedel konstaterade att det var en boplats med tjocka kulturlager. Det var inga 
märkvärdiga fynd som gjordes, keramik, djurben och bränd lera. När sedan J.A. Jørgensen 1884, 
återvände till platsen upptäcktes en fyrkantig broanläggning som var ca 25 x 15 m. Fynden som 
gjordes var det typiska från boplatser t ex glaspärlor, keramik och en stor mängd djurben. Det 
kom att dröja ända fram till 1948 – 53, då Ole Klindt-Jensen grävde ut ca 800 m2 stort område på 
den nordliga delen av Sorte Muld. Flera hustomter från förromersk järnålder ca 500 f. Kr till 
äldre germansk järnålder ca 520 e. Kr.  frilades. Inga spektakulära fynd gjordes. det berodde först 
och främst på metoden man arbetade med och hur komplext det är att gräva ut boplatser med 
tjocka kulturlager. Nu låg området orört av arkeologer fram till början av 1980-talet. Några 
amatörarkeologer började rekognosera de boplatser som låg på den lägre nivån med 
metalldetektor och de första fynden av guldgubbar gjordes. Detta var upptakten till 1985-87 års 
utgrävningar. Ca 600 m2 mark frilades omkring koncentrationen av guldgubbarna fanns. På grund 
av den leriga jorden så vattensållade man för att inget skulle missas. Huvudändamålet var att söka 
efter guldgubbar, och guldgubbar fann man ca 2300 stycken. (a.a. 2008: 17ff).  
 
Själva Sorte Muld boplatsen ligger i centrum kringgärdat av 13 stycken namngivna boplatser, 
som räknas till Sorte Muld.  I det första århundradet som Sorte Muld existerade, verkade det ha 
varit en välmående boplats. Genom gravarna framgår det att det varit i samma ekonomiska och 
sociala nivå som man möter på andra talrika gravplatser från äldre  järnåldern på Bornholm. Att 
det varit kontakter med både Skåne, Själland och områden söder om Östersjön syns tydligt på 
gravgåvorna. Under andra delen av äldre järnåldern verkar området ha varit relativt tättbefolkat, 
med både små och stora enkelgårdar men även med stora klungor av byggnader. Det märkliga är 
att med den ökade befolkningen så minskar antalet gravar. Kanske återanvändes äldre 
gravplatser? Det har påträffats ett gravfält ca 1,5 km från en boplats som kallas Sylten som låg 
sydöst om själva Sorte Muld boplatsen. Hela komplexets storhetstid verkar ha varit runt 300-till 
600-talen århundradet då flera hundra människor bodde där. Dess nedgång började gradvis under 
vikingatiden och av fyndmaterialet kan man dra slutsatsen att under det 900 – talet var området 
begränsat till några mindre områden, för att under 1000- 1100- talen bara bestod av några spridda 
gårdar. Nedgången började samtidigt som etableringar av handelscentrum uppstod längs 
Östersjöns sydkust (a.a. 2008b: 25ff). Att det måste ha bedrivits någon slags kult här är självklart, 
men något kulthus som exempelvis i Uppåkra, Slöinge eller Borg, verkar inte ha funnits. Alla 
fynd man gjort av guldgubbar har hittats i åkermark. 
  Helgö i Mälaren är en annan spännande plats som har tolkats som centralplats. Här har 26 st 
guldgubbar grävts fram. Bland många andra spännande fynd påträffats är t ex en Buddha staty i 
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brons från främre Indien, brakteatrar, en biskopskräkla från Irland och en mängd föremål från 
Baltikum (Burenhult 1999: 320). Allt började våren 1945, när ingenjör Allan Hammarlund köpte 
en sommarstugetomt på Lillön i Mälaren. Även om det rådde byggnadsstopp, röjde han upp 
tomten. Tomten låg i en norrsluttning och var bevuxen av träd. En dag fann han en spiralböjd 
guldten, senare samma dag fann han en till invid ett flyttblock. En guldsmed som synade fynden, 
förklarade att det bara var mässing, men han lät sig inte luras, utan vände sig till 
riksantikvarieämbetet, där fastslog man att det rörde sig om forntida guld sannolikt från 400- 500- 
talet e. Kr. Området låg sen i träda fram till 1950 då Hammarlund skulle resa en flaggstång. Han 
stötte genast på ett bronsföremål som han slängde undan, men ångrade sig och plockade upp det. 
Det var en bronsskopa med ett ovanligt utseende. Han vände sig då till Historiska museet i 
Stockholm, där de andra föremålen han lämnat in förvarades. Hammarlund kom i kontakt med 
arkeologen Wilhelm Holmqvist, som följde med till tomten, där de undersökte det hål som grävts 
upp för flaggstången. De grävde lite i den uppslängda jordhögen och fann fragment av 
metallbleck. Det var övre randen till ett bronskärl och flera bitar av glas- och lerkärl. Detta var 
upptackten till utgrävningen av Helgö. Det dröjde ända till 1954 innan en allvarligare 
undersökning började och det berodde på att kung Gustav VI Adolf blev intresserad, efter att hört 
om de tidigare fynden. Tomten friköptes med ett särskilt statsanslag, när även granntomten 
köptes in var det med medel som kungen själv tillhandahöll. Vid köp av ännu fler tomter fick 
man anslag av olika stiftelser bl. a. kungafonden, Berit Wallenbergs stiftelse. Lillön blev 
sedemera Helgö (Holmqvist & Granath 1969: 7ff).  
 
År 1954 fann man de första guldgubbar på Helgö. De blev snabbt 25 stycken. Helgö blev den 
plats som innehade flest guldgubbar. Vid slutskedet av fältarbetet 1981 påträffades den 26:e 
guldgubben. Det var en arkeologisk sensation på den tiden, så många på ett och samma ställe, 
men säg den lycka som varar, snart var det flera järnåldersboplatser som grävdes ut och fler 
guldgubbar påträffades. Alla blecken i Helgö påträffades i den centrala delen där de 
husbyggnader som kallas husgrupp 2 låg. Det var sex husgrunder som tillhörde denna del. De 
flesta guldgubbarna, 20 stycken låg i husgrund I, bara 6 stycken låg utanför  denna husgrund. 2 st 
fann man i en sluttning mellan husgrund I och V, men har tolkats till att det tillhör hus I. De 
andra 4 blecken fanns i husgrund III, norr om husgrund I. Herschend har tolkat husgrund I till att 
vara en hall. En del av guldblecken låg i stolphål, men till skillnad från de kulthus jag här under 
tittar närmare på så befann sig de flesta blecken på den södra delen av hallen (Lamm 2004: 50f). 
 
 
6.1.  Slöinge 
 
  Slöinge är en omfattande järnåldersbosättning som ligger i Halland, ca 10km syd öst om 
Falkenberg. Landskapet är en utpräglad jordbruksbygd som bildar en 5 – 12 km landremsa 
utemot kusten. Västerut breder Kattegatt ut sig och i öster reser sig det sydsvenska höglandet, 
som utgörs av en skogsklädd urbergsplatå. Slättbygden är lätt kuperad och restberg bryter upp 
slätten i större och mindre dalgångsbygder. Fyndplatsen Slöinge, ligger mellan två sådana 
dalgångar, Suseåns dalgång och Vastadalen där de möts (Lundqvist 1996: 25f). Där har sedan 
1985 RAÄ och Hallands Länsmuseer genomfört utgrävningar av relativt välbevarade 
järnåldersbosättningar. Själva Slöingeprojektet påbörjades 1992 och man koncentrerade sig i 
första hand på att belysa frågor kring aristokratins framväxt och manifestationer i landskapet. 
Förhoppningen var att man på detta vis skulle kunna bidra till ett vidare perspektiv på studiet av 
framväxten av sociala, ekonomiska, politiska och ideologiska centra i norra Europa. Det 
viktigaste var 1) Slöingeboplatsen, dess inre organisation och utveckling. 2) Slöingeboplatsens 
omland där de angränsande bebyggelseenheterna studeras. De ville undersöka om och i så fall hur 
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de agrara enheterna påverkades av framväxten av en elit i området. 3) Man ville även jämföra 
Slöingestudierna med andra jämförbara miljöer inte bara i Halland utan även i ett bredare 
geografiskt område (Lundqvist 1996: 9). 
 
 
6.1.1. Undersökningarna 
  
  Fältarbetet bestod av att under fyra månader fördelat på fyra år göra årliga prospekteringar        
på boplatsområdet och i närliggande omgivningar. Prospekteringarna bestod bl. a av 
återkommande okulära besiktningar och fältvandringar som har resulterat i en översiktlig 
kunskap om fyndområdets utsträckning och hur fyndens variation i området ser ut. 
Fältvandringarna har också gjorts i ett omkringliggande område och det har resulterat i flera nya 
boplatsområden och gravfält. Arkeologerna har även använt sig av metalldetektor för att få en 
överblick hur metallen har varit fördelad över boplatsområdet. Det gör att man har fått en 
uppfattning om hur olika delar av boplatsområdet har använts. Vid ett senare skede 
kompletterades prospekteringarna med fosfatkarteringar och mätning av magnetisk 
susceptibilitet, som har gett en klarare bild om hur markanvändningen varierat inom fyndområdet 
(Lundqvist 1997: 11). Under åren 1994 och 1995 gjordes regelrätta undersökningar av en liten 
del av boplatsområdet. Dels avbanade man området med grävmaskin och vattensållade 
ploglagret. Det innebar att man fick en stor kännedom om spridningen av guldgubbar, men även 
en uppfattning om en rad olika hantverk som bedrevs här, och som knappast hade kommit till 
kännedom på ett annat sätt. Det rörde sig bl. a om bärnsten, granater, pärltillverkning, guldsmide. 
Vattensållningen skedde i tre steg (5, 3, 1 mm) samt flotering och vattensållning som sker av 
makrofossila prover (0,5 mm). Avfallet av de många hantverken bestod av mycket små fragment 
och i Slöinge var omständigheterna sådana att kulturlagret saknades i stort sett, så de var 
hänvisade till innehållet i matjorden. Makrofossilanalysen gav upplysning om ekonomin och 
konsumtionen i området och det gav också en bild om hur husen användes (Lundqvist 1996: 13).  
 
 
6.1.2. Kulthusen 
 
  Sammanlagt banades 800 m² av och på de kvadratmetrarna så fanns det ca 800 anläggningar 
som dokumenterades. Av de 800 m² så blev 150 m² frilagda för hand resten med maskin 
(Lundqvist 1996: 15). Bland den stora mängden anläggningar, som mest bestod av käpp- och 
stolphål kan minst tre husgrunder urskiljas som sammanlagt representerar 4 – 5 bebyggelsefaser 
(figur 7). Endast två av dessa hus, Hus II och III är någorlunda fullständigt undersökta. Mycket 
talar för att Hus III byggdes omkring år 710 – 720, det finns antydningar på att Hus II avlöste 
Hus III och är hypotetiskt daterat till 700-talets andra hälft. Detta hus hade troligen fungerat in på 
800-talet, enligt Thomas Bartholin som har gjort en dendrokronologisk analys av trämaterialet 
(a.a 1996: 93f). Det var i de husen som fynden av guldgubbar gjordes. Husen är mycket lika och 
är ca 30 x 8,5 meter stora. Storleken på byggnaderna och det robusta utförandet samt de rika 
fynden i stolphålen visar att det rör sig om boplatsens huvudbyggnader. Det intressanta är att 
fynden i stolphålen är mycket ojämnt fördelat (a.a 1996: 15). I Hus III fann man i det nordvästra 
stolphålet guldgubbar (Lundqvist 1996: 94). Guldgubbarna låg i stolphålets övre fyllning 
tillsammans med 27 rågranater och bitar av 12 st. guldfolier. Det tolkades som att guldgubbarna 
inte hade deponerats i samband med att huset byggdes, utan när det revs och övergavs (Carlie 
1997: 179). 
  Sammanlagt 48 st. guldgubbar påträffades, varav 35 st var så gott som hela, resten var fragment. 
I Hus II påträffades t.ex. 2 st guldgubbar i det nordöstra stolphålet (Lundqvist 1997: 94). 
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   Det intressantaste här är att de tre stolphålen som innehåller spektakulära fynd, samtliga ligger i 
anslutningar till en och samma del av huset. Rummet har uppenbarligen använts till många skilda 
aktiviteter. Fynden vittnar både om kulthandlingar och att vanliga hushållsaktiviteter har utförts 
här, men även att det har skett specialiserat hantverk. Det är anmärkningsvärt att stolphålet i det 
nordöstra hörnet saknar fynd utöver de vanligaste typerna (ben, keramik, träkol, slagg och trä). 
Samma mönster finner man i Hus III, i det nordvästra stolphålet påträffades guldgubbar medan 
det nordöstra stolphålet i samma rum var fyndtomt. Det finns således ett identiskt mönster av 
användningsområdena som rummen har använts till, där olika aktiviteter haft sina speciella zoner. 
Samma sak har noterats i Borg på Lofoten (Lundqvist 1996: 15). 
 
  Dateringen av materialet från Slöinge var ett problem på grund av att det mesta fyndmaterialet 
härrörde från omrörda lager, ploglagret. Trotts detta dilemma så vet man att fynden och 
anläggningarna representerar en kontinuerlig bosättning från period 370 e Kr till 1000 e Kr. Spår 
efter äldre och yngre perioder är ytterst få, bara några enstaka stenåldersfynd och kartuppgifter 
om ett 1800-tals torp intill fyndområdet (Lundqvist 1997: 94).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Fig. 7 Bild över slöininges Hus II och III. GG=guldgubbar, där guldgubbar hittats (Lundqvist 1996: 14) 
 
 

6.2  Uppåkra 
 
  Uppåkraboplatsen är belägen ca 5 km söder om Lund. Boplatsens yta är ca 40 ha och är  med 
stor sannolikhet den mest långvariga bebodda järnåldersboplatsen i Sydsverige. Uppåkra 
etablerades ca år 100 f. Kr. och övergavs först ca år 1000 e. Kr. Platsen har egentligen aldrig 
övergivits som Larsson har skrivit, platsen Uppåkra övergick till att bli en kyrkby senare, och är 
fortfarande en levande bygd. Över hela området fanns det rikligt med lämningar av hus och 
gårdar. När husen blev för gamla förstördes de, och marken jämnades ut för att en ny byggnad 
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skulle kunna uppföras i dess ställe. I och med detta förfaringssätt så kom kulturlagren att bli 
tjocka, upp till 2 meter på vissa ställen. Detta har i sin tur medfört att det är relativt enkelt för 
arkeologerna att förstå de förändringar av bebyggelsen som har skett på platsen, men även de 
aktiviteter som har förekommit under århundraden här. Genom fynden har arkeologerna dragit 
slutsatser att det i Uppåkra måste ha varit ett skånskt maktcentram under 400 – 600 e.Kr. Fynden 
visar att det funnits nära kontakter med de aristokratiska kretsarna i de nyetablerade rikena i det 
nuvarande Sydtyskland och Nordfrankrike. Allianserna upprätthölls med dyrbara gåvor och stora 
gästabud. Det fanns utomordentliga skickliga hantverkare i Uppåkra som tillverkade förstklassiga 
smycken och beslag. Under 700 – 800 e. Kr. var hantverket mer inriktat på regionala behov, men 
kom att växla igen under Uppåkras slutfas år 800 – 1000 e. Kr. det finns belägg för omfattande 
utländska kontakter samtidigt som en marknadsplats etablerades (Larsson & Hård 2007: 177). 
 
 
 
6.2.1. Undersökningarna 
 
  Den första utgrävningen som gjordes på Uppåkra genomfördes av Bror-Magnus Vifot år 1934. 
Det var en mindre utgrävning som gjordes i och med att prästlöneboställets nya gårdsbyggnader 
skulle byggas mellan Storhög och Lillehög. När fundamentrännorna skulle anläggas påträffades 
en skelettgrav från senromersk järnålder och ett omfattande kulturlager som innehöll 
boplatsmaterial från samma tid och fram till folkvandringstid. Även om undersökningsytan inte 
var omfattande så gjordes fynd av ett eldhärjat bostadshus, som beräknades ha varit ca 10 m 
långt. Fyndmaterialet inne i huset indikerade att det skett vardagliga hushållsaktiviteter där, 
förkolnade sädeskorn talade för att de hade i viss mån varit självförsörjande. Under 1950- talet 
gjordes några mindre sporadiska utgrävningar i Uppåkra i form av exploaterings grävningar vid 
väg- och husbyggen. Det gav några intressanta resultat, i form av mäktiga kulturlager, härdar och 
golvlager som  överlagrade varandra (Lindell 2001: 4). 
 
  1996 – 98 gjordes flera seminariegrävningar med studenter, som omfattade totalt över 100 kvm 
yta inom fastigheterna Stora Uppåkra 1:2 och 8:3. Detta var bara en liten del av hela 
fornlämningens yta som totalt upptar 1100 x 600 m. För att begränsa skador på fornlämningarna 
så använde man sig av ”titthålsarkeologi” de första åren, samtidigt  gjordes omfattande borrningar 
som gav inblick i den lagerföljd som skett genom åren genom att man byggt ovanpå hus som 
antingen rivits eller brunnit. Metalldetektor användes vid avsökning i området, men omfattade 
bara matjorden, det resulterade i ca 20 000 fynd. Det har gjort att en omfattande kunskap om både 
omfattningen och intensiteten i den bebyggelse som fanns här under olika perioder av järnåldern 
(Larsson 2005a: 167f). 
 
 Från år 2001 efter att ha blivit sponsrade av Tetrapak i ett femårigt utgrävningsprojekt, har de 
arkeologiska undersökningarna koncentrerats till den centrala boplatsdelen i området. Varför man 
valt just den platsen beror på att här har det vid utgrävningar påträffats en av minst fyra 
koncentrationer av kulturlager vid undersökningar med metalldetektorer och systematiska 
borrningar (Larsson 2005b: 107). Det gjordes också en del ädelmetall fynd, skärvor av glasbägare 
i olika kulörer som uppvisade en hög kvalité (Stjernquist 1999: 68). Allt detta kom att indikera att 
det kunde ha legat en storgård inom området. Man fann på området flera hustomter från järnålder 
och vikingatid (ca 550-1050 e.kr), de flesta var  mycket dåligt bevarade på grund av att jorden har 
odlats under flera århundraden (Larsson 2005b: 109). 
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6.2.2.  Kulthuset 
 
  Det var inte förrän år 2004 när arkeologerna arbetade i den sydliga delen av 
utgrävningsområdet, som en speciell hustomt framträdde. En  liten men extraordinär byggnad, 
skulle det visa sig hade stått där. Hustomten blev synlig direkt under matjorden när denna 
schaktades bort efter att ha avsökts med metalldetektor. Huset var inte stort det mätte bara 13,5 x 
6 m. Taket bars upp av två stolppar, golvet var av gul lera som omgavs av väggrännor. Huset 
hade haft tre ingångar, två på den södra sidan och en på norra långsidan (Larsson & Lenntorp 
2004: 3ff). Stolphålen visade sig vara mycket djupa för att tillhöra en så pass liten byggnad, de 
var ca 2 m djupa och en bredd på  ca 0,7 m diameter. Även väggrännorna som väggplankorna 
hade varit nedsänkta i  hade ett spektakulärt djup, de var  upp till 1 m djupa. Det hade också 
funnits stolpar i varje hörn som hade haft en dimension motsvarande de fyra takbärande 
stolparna. De stolpar som omgav portarna var även de överdimensionerade. Förklaringen till att 
ett tillsynes litet hus hade så kraftiga stolpar, var att huset hade  blivit ombyggt minst sju gånger. 
Under utgrävningen fastställdes det att golvet hade sju olika nivåer. Då kan man dra den 
slutsatsen att stolparna hade blivit omsatta ett flertal gånger och på så vis hade stolphålen blivit 
överdimensionerade (Larsson 2005a: 110).  
 
  De första fynden av guldgubbar och patricier i Uppåkra gjordes redan åren 1996/97 efter 
detektor- och markrecognoceringar. Då rörde det sig om två guldgubbar och två patricer som låg 
i upplöjd åkermark (Watt 1999: 177).  Men när så kulthuset först undersöktes med metalldetektor 
innan utgrävningen inleddes, fann man i husets mittparti en mycket spektakulär glasbägare och 
en otrolig silver- och bronsbägare nära härden i mitten av huset. Bägaren tros ha tillverkats på 
plats medan glasskålen antas komma från ett område norr om Svarta havet, det bevisar ännu en 
gång, och det är väl ingen som tvekar om det, efter alla bevis på artefakter som har hittats, att det 
varit handelsutbyten långvägar ifrån. Båda föremålen var nedlagda intill varandra under lergolvet 
detta antydde att huset haft en speciell funktion (Hård 2004: 49). 
 
 Vid de fortsatta utgrävningarna mellan åren 2001-04 gjordes stora fynd av bl a guldgubbar i 
stolphålen och väggrännorna. Där fann man en stor mängd guldgubbar 122 st plus fyra hela 
patricer och ett fragment av ett femte, det skulle visa sig vara den näst största guldgubbefynd som 
gjorts, efter Sorte Muld i Skandinavien, än så länge, nya fynd görs varje år. (Watt 2004: 167ff).  
Alla guldgubbar fann man i stolphålen och i väggrännorna och inte under golvet. De flesta 
påträffades i den nordvästra takbärande stolpen och i den väggränna som var närmast och vid den 
östra gaveln. Alla guldgubbar befanns vara tillverkade under vendeltid. Andra fynd som fanns i 
kulthuset förrutom glasskålen och bägaren var fragmentariska tenar och trådar i guld, några i 
form av ett upp och nervänt Y som kanske föreställde enkla framställningar av människor, sådana 
är kända i trä som funnits på offerplatser från tidig järnålder. En gulddosa med pärlor ett guld- 
hänge och mycket mycket mer. Deglar med spår av guld på insidan påvisar att det förekommit 
tillverkning av föremål av ädelmetall  i byggnaden eller i dess omedelbara närhet (Larsson  
2005a: 179). Det finns en otrolig mängd föremål och jag rekomenderar att besöka museét i Lund 
och se   deras utställning om Uppåkra,  
 
 



24 
 

Fig 8 Överst: plan över Uppåkra fyndplatsen med det aktuella kulthuset. 
Befintliga högar (A-B), förstörda högar (C-D), kyrkan (E), kulthuset  markeras 
med fyldrektangel (F). 
 
Under: Kulthuset med dess närmaste omgivning. A: hus nerbränt omkring 400. 
B: stenläggning. C: område med skörbränt sten och ben. D: kulthus. E: område 
med flera långhus. F: kraftig ansamling av vapen och G: glesare spridning av 
vapen. 
 
Nederst: Plan över kulthuset som visar stolphål och väggrännor. De grå 
prickarna markerar läget för guldgubbarna. 
(Larsson) 

 
 
 
 
 
 
6.3.  Borg i Lofoten 
  
  Denna centralplats är belägen på Vestvågøy den näst 
största ön i Lofoten. Här har man  
funnit spår från tidig stenålder ca 4000 f kr. fram till sen 
järnålder.  
 
  1983 påbörjades undersökningarna av Borg på Lofoten. 
Spår av båthusanläggningar som har använts både till 
fiskebåtar och stora skepp har också påträffats. Vid minst 
tre av dessa båthusanläggningar ligger gårdstomter i 
närheten. Denna kombination indikerar på att det varit 
frågan om centralplatser/hövdingagårdar. Borg är en av tre 
lokaler. Här finns det två stora båthus och ett hövdingahus 
och i närheten ligger Bøstad en stor bondgård. 
Hövdingahuset är daterat till romersk järnålder och det 
största båthuset till vikingatiden (Johansen m fl. 2003:11f). 
 

  Av en händelse råkade bonden Frik Harald Bjerkli få syn på ovanlig stor mängd träkol, 
skörbränd sten och några få andra objekt i plogfåran han höll på att jobba med en september dag 
1981. Han kontaktade Tromsø museum som gjorde en undersökning och fann spår efter minst en 
husgrund och en mängd artefakter, några unika för norra Norge, det var glasbägare från sen 
järnålder som bara återfunnits en gång tidigare norr om norra polcirkeln. Till detta fynd skall 
läggas importerad keramik som heller aldrig tidigare påträffats i norra Norge. Dessa fynd pekade 
på en hög social status med långväga förbindelser. Dessa artefakter plus de guldgubbar man 
senare fann gjorde att det kunde vara en möjlig centralplats (Stamsø Munch 2003: 21). 
 
 
6.3.1.  Undersökningarna 
 
  På basis av kännemärken i omgivningen och artefakternas spridning så spärrades 2000 m² av för 
vidare plöjning. Mellan åren 1983 – 1984 började man med utgrävningarna. Det var planerat för 
två etapper, för det första att frilägga det enda spår som utan tvekan var husgrund inom området. 
Man grävde testrutor 1 x 1 m för att undersöka utbredningen och djupet av kulturlagret, men även 
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försöka identifiera fler husgrunder. Det visade sig att testrutorna var för små för att ge en säker 
bild om hur stolphålen låg i förhållande till härdarna. 1984 ökade man testrutornas storlek till 6 
m², allt som allt hade man nu en utgrävningsplats på 80 m². Där fanns spår efter minst 6 – 7 hus, 
de daterades från både yngre- och äldre järnålder, platsen kallade man för Borg I. Borg II 
daterades till vendeltid (merovingisk tid) 550 – 800. Utgrävningarna som skedde under 1986 – 
1989 skulle visa att Borg I var något exceptionellt inte bara i Norge utan i hela Skandinavien. 
Projektet utvecklades till ett vetenskapligt projekt. Meningen var att gräva ut ett antal hus från 
Borg I och några medeltida hus som man kallade Borg III. Det visade sig att Borg I (som blev 
större för varje år) blev så intressant att man koncentrerade sig enbart på det och övergav mer 
eller mindre de andra husgrunderna i Borg I (Munch 2003: 23). Från år 1986 koncentrerades 
utgrävningen till den stora huvudbyggnaden. År 1987 tog man hjälp av grävmaskin för att forsla 
bort det översta jordlagret. Både själva utgrävningen och dokumentationen utfördes på samma 
sätt som  i södra Skandinavien. Dokumentationen gjordes på två nivåer, den första gav 
information om en liten bit orörd golvlager och grunder till diken och gropar. Den andra nivån 
gav information om konturer av stolphål och härdar. Det gjordes fosfat analyser av jorden från 
båda nivåerna och från stolphålen togs makrofossil analyser. Det gjordes också  14C analyser av 
material från utgrävningen (Herschend & Mikkelsen 2003: 42). 
 
 
 
6.3.2. Kulthusen 
 
  Det hus man tog för huvudbyggnaden Borg I: I ligger uppe på en låg ryggås i ett område inom 
vilket ett stort antal bebyggelselämningar från järnåldern påträffats. Det visade sig att det hade 
varit två hus, de hade legat i exat samma posission. Det första Hus Borg I: Ib hade varit ca 64 m 
långt. Det fanns inga indikationer på att det skulle ha brunnit ner och ödelagts på grund av det, 
utan det lutade mer åt att det skett någon form av anfall utifrån. Hus Borg I: Ia avlöste Hus Borg 
I: Ib, och i vissa fall återanvändes stolphålen. Den nya byggnaden var 83 m långt och är den 
byggnad som är av intresse för denna uppsats, för det var i denna byggnadens hall som var 14 m 
långt som guldgubbarna hittades. Väggarna på detta gigantiska hus var svagt buktade och hörnen 
var runda. Bredden på huset varierade mellan 7,5 – 9 meter, upp till 12 meter. Husets längd var 
ca 80 meter, den yttre längden var 83 meter. Det fanns 5 ingångar till huset, en låg i nordvästra 
långväggen, fyra  i sydväst väggen. Nitton par stolphål utgjorde takbärande stolpar. Huset var 
indelat i fem rum, det ”viktigaste” rummet verkar vara det rum som kallas C, här låg de flesta 
prestige föremålen (Herschend & Mikkelsen 2003: 51). 
  
 I likhet med Slöinge så användes hallen till både vanliga hushållsgöromål som till 
kulthandlingar, det var också här de flesta artefakterna fanns både högstatus föremål som vanliga 
hushållsobjekt (Herschend & Mikkelsen 2003: 41f). Det var totalt åtta guldobjekt som man fann i 
huset, fem av dessa var guldgubbar. Fyra av dessa var parfigurer, den femte är otydlig och 
motivet skiljer sig från de övriga, man kan ana att det är två figurer i halvprofil, om det är två 
kvinnor eller en man och kvinna är mycket svårt att urskilja, detta bleck är något större i 
storleken. Men det intressanta är var de låg i huset, tre låg i det norra hörnet i rum C, en 
guldgubbe låg i topp skiktet i ett stolphål, under det skiktet fann man en sten och under den 
stenen fann man ytterligare två guldgubbar. Stolphålet tillhörde en av de takbärande stolparna. En 
intressant sak här är att i det nordöstra hörnet var det ställe där de flesta högstatusfynden blev 
funna. De två övriga guldgubbarna fanns utanför men i samma hörna av huset (Stamsø Munch 
2003: 249). 
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Fig. 9 Bild över kulthuset i Borg på Lofoten ( Stamsö Munch 2003: 251) 
 

 
En gemensam nämnare med dessa tre platser är att byggnaderna har använts till kultutövning. 
Allt tyder på att Uppåkra huset har varit ett rent kulthus medan de övriga två husen, Borg och 
Slöinge använts till bostäder för hövdingar och salarna har använts till andra hushållssysslor och 
tillverkningar av andra produkter. Likheter/olikheter i dessa tre kulthus när det gäller 
nedläggelsen av guldgubbar, är att i husen i Borg och i Slöinge de har man hållit sig på den norra 
sidan, även om det i ena kulthuset är nerlagt i nordväst och i det andra nordöst. Men i Uppåkra 
som skiljer sig från de övriga två genom att vara rent kulthus, inget tyder på att andra 
verksamheter har skett där. I detta hus så låg guldgubbarna utspridda, men även här var den 
största koncentrationen i den norra delen av huset. Om man nu utvecklar teorin om vad norrsidan 
betydde i de kristna kyrkorna eller närmare bestämt den katolska kyrkan som vi tillhörde  under 
medeltid, så var just norrsidan kvinnornas sida. Innan nya kyrkoföreskrifter gjodes inom den 
katolska kyrkan 1250, så begravdes kvinnorna på norra sidan och männen på den södra, detta 
förfaringsätt gällde bara här i Norden. Det  var den sidan som var den mörkaste och kallaste 
sidan. Senare kom alla att begravas på södra sidan, antagligen för att frosten låg längre på norra 
sidan. I folktron så sa man att kvinnorna var mer tåliga för det kalla och onda, och mer 
förhärdade än männen (muntligt enl. Fröjmark). Om det var en förlängning från den hedniska 
tron att just norrsidan var den onda/orena sidan i en byggnad och därför gjorde man husoffer just 
på norrsidan för att bringa välgång. 
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7.   GULDGUBBAR OCH CENTRALPLATSER – En analys 
 
 
Följande frågor tänker jag besvara 
 
1) I vilket kontext har guldgubbarna påträffats? 
2) Vad symboliserar guldgubbarna? 
3) Påträffas de alltid på centralplatser? 
 
  Hur kommer det sig att man bara har hittat guldgubbar i Skandinavien? Man är överens om att i 
normala fall hittas de i platser som räknas till centralplatser p.g.a. alla prestige föremål som har 
hittats på dessa platser men då undrar jag varför har inte bl a guldgubbar följt med handelsmän ut 
ur Skandinavien? Är  anledningen den att Norden ännu inte var kristet, att den hedniska tron inte 
var av intresse för handelskontakterna söder och väster ifrån, som redan var kristna? Men varför 
finns de då inte i något av de baltiska länderna som var ännu senare att bli kristnade än vi, och 
som vi hade goda kontakter med? Deras religon var en annan, i den slaviska mytologin berättas 
det om övernaturliga varelser som möter de dödliga, ofta med fara för sitt eget liv (Wigzell 2007: 
206). Och varför har man inte funnit guldgubbar i de norra delen av Sverige och Finlad? När man 
har funnit några så högt upp som på Lofoten i Norge, men inga i Norra Sverige? Man vet att det 
har funnits järnåldersbosplatser i Norrland, men tyvärr har det inte skett många utgrävningar av 
dem än så länge, det kanske växer ett behov och intresse av det så småningom. Men även i dessa 
breddgrader likväl som i baltikum hade man en annan religion än i de södra delarna av 
Skandinavien. Om nu guldgubbarna föreställer våra gudar så är det lika ointressant för dem som 
det är i övriga Europa. Det skulle styrka teorin om att guldgubbarna är våra hedniska gudar.   
 
  Visst var det långväga kontakter, det syns klart och tydligt i de föremål som åter kommit fram i 
dagens ljus vid bl a utgrävningar. Guldgubbar är ju bara en liten del av de skatter som upptäckts. 
De påvisar att det existerat någon form av kontakt mellan olika centralplatser i Skandinavien. 
Antagligen rör det sig inte bara om handelsutbyte utan också kultutbyte, eftersom gulbleck med 
samma motiv har påträffats på Uppåkra i Skåne, Lundegård på Fyn och Sorte Muld på Bornholm. 
Även två hängsmycken gjorda av guldgubbar med samma motiv har gjorts i Vä och Gårdlösa i 
Skåne. Dessa objekt är mycket ovanliga, det ända sättet jag kan tolka dem på är att de skulle vara 
amuletter, kanske för att bringa lycka och välgång, de är helt klart tagna ur sin vanliga kontext. 
 
  Om man jämför spridningen av antalen guldgubbar i Skandinavien, (som kan ses i tabellen sid 
6-7)  så ser man en klar bild att de är vanligare i södra Skandinavien och mindre i de norra 
delarna. I de tre centralplatser jag gjorde en jämförele så var det fem stycken som upptäcktes i 
Borg på Lofoten, jämfört med de 126 i Uppåkra och 57 + fragment i Slöinge. Med dessa siffror i 
åtanke så undrar jag om inte scenariet var sådant att Norrmännen reste söder ut i större 
utsträckning än folk från södra Norden åkte norrut för att idka handel och riter.  
 
Guldgubbarna har ju påträffats i en mängd olika kontexter, inte bara i kulthus. Om det nu inte har 
legat ett kulthus i t ex Sorte Muld, på den plats där guldgubbarna låg, i åkermark. Det finns 
teorier om att guldgubbarna skulle ha offrats i åkern för att ge bättre skörd (Thurston 2001: 103f). 
Jordbruket var ju dominerande när det gällde införskaffning av mat. Naturligtvis var frågor om 
fruktbarhet och god årsväxt en central del för befolkningen, men jag ifrågarsätter denna teori. 
Borde det inte i så fall vara andra motiv på blecken som visar att de är tillverkade till just detta 
ändamål? Om vi går tillbaka i diskussionen lite, så vitt jag vet så låg alla guldgubbar från Sorte 
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Muld i åkermark som det är i nutid, under vendel och vikingatid var det boplatsområde. I 
Uppåkra låg guldgubbarna i kulthuset, men det fanns guldgubbar med samma motiv. Borde inte 
motiven skilja sig åt om de var gjorda till att offras till olika gudar och ändamål? Här har man 
funnit samma motiv men i olika kontexter. Antingen betyder det att motiven inte hade någon 
betydelse, eller var guldgubbarna t ex i Sorte Muld inte ämnade att befinna sig där, utan skulle ha 
distribuerats ut, men av någon anledning så blev de deponerade i marken. Behovet av guldgubbar 
hade upphört. 
 
  En annan aspekt på offrandet i åkermark, hur djupt ner i jorden behövdes blecken läggas för att 
de skulle ligga kvar efter plöjning av jorden? För var inte meningen att de skulle ligga kvar och 
ge bra skörd? Hade verkligen bönderna tagit sig tid som i Sorte Muld där man funnit ca 2700 
guldgubbar i marken, jag har svårt att tro på denna teori, de är alldeles för ojämt fördelade i 
Skandinavien för att vara hållbar, anser jag. Att man gjort några få fynd av guldgubbar i gravar, 
säger inget om att de skulle ha en bestämd betydelse, jag tror snarare att de följt med den döde av 
en händelse, antagligen hade personen en guldgubbe med sig i en ficka eller i bältet, och ”råkade” 
följa med i graven, inte konstigt alls med tanke hur små de är i storleken.  
 
  Men vad symboliserar de då? Är det gudar eller människor från olika samhällsklasser. I och 
med en del har undergivna gester och andra har attributer. En del visar kvinnor som bär fram en 
bägare till inbjudan till gästabud andra är mer furstliga. Jag har i denna uppsats inte tagit upp 
mycket om kläderdräkter. Det är ett medvetet val, eftersom jag tror att kläderna inte har den 
största betydelsen, uten speglar dåtidens mode. Jag tror personligen att gesterna och attributen har 
mer betydelse än klädseln. Guldgubbarna tillverkades mellan ca 550 e. Kr. och 1000- talet, under 
dessa år av användning är det möjligt att både motiven och betydelsen av dem kan ha genomgått 
förändringar. Kanske blev de samlarobjekt som våra filmstjärnor (filmstjärnor kanske inte finns i 
dag, de var små bilder på antingen tecknade figurer eller skådespelare, som man samlade på). Det 
kanske var en ”inre krets” som när de träffades och samlades på de olika centralplatserna i 
kulthusen så bytte de bilder. Kanske kunde de ha varit en typ av spelmarker. Även om 
guldgubbarna har påträffats i en mängd olika kontexter, så var nog huvudsyftet med dem av 
religös mening. Om det nu är tempelpengar som bland annat Steinsland tolkar dem till eller bara 
lycko amuletter, det kommer vi nog aldrig att få reda på, om de inte i framtiden påträffas i en 
kontext som löser hela gåtan åt oss. De är ändå fascinerande, dessa små guldbleck, så detaljerade 
och bearbetade och så komplicerade att tolka, eller har vi redan svaret på vad de var tillverkade 
till för ändamål? 
  
  När det skedde maktförändringar här i Norden, så uppstod både större och mindre 
hövdingadömen eller små kungariken. Makten förflyttades till några få människor som kom att 
bilda en elit i samhället. Inom en grupp av människor har det alltid rått hierarkir, men det blev 
mer påtagligt nu. Men religionen utgjorde  utan tvekan en mycket stor del av tillvaron. De 
religösa handlingarna och ritualerna genomsyrade allt, från husbyggen, hantverk, gravläggningar 
till resor. Religonen uttrycktes i runor, bildornamentik och mycket troligt i tillverkninga av 
guldgubbar.  
 
  Att det sker förändringar i offerritualer kan indikera att det sker en förändring i samhällets 
ideologi. Så när  kulten flyttade in, var det på grund av maktförhållanden skiftade i samhället, det 
skedde en strukturförändring. 
 
Fabech och Ringtved ger en bild av hur förändringar i offerhanteringen har skett under 
järnåldern. Under yngre järnåldern så offrades det i sjöar och mossar. Sjöarna och mossarna 
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betraktades som heliga på grund av deras livgivande, hälsobringande egenskaper. Om det sen 
skedde en så drastisk förändring att när man slutade offra människor, så ökade 
krigsbyteoffringen. Det tyder i så fall på att oroligheterna ökade. Blev folk mer krigiska och 
konflikt hungriga helt plötsligt? Om det nu skulle vara på det viset, har det ändrade 
maktförhållandet orsakat det? Troligen skulle jag påstå, det ligger i den männskliga naturen att 
desto mer makt och makthungrig hon är, desto mer makt vill hon ha. Förhållandet hade  
förändrats i samhället, nu var det en elit som härskade och ville ha makt. 
 
  Jag får känslan av att Fabech menar att offren i våtmarkerna upphörde abrupt i södra Sverige och 
Danmark. Jag har svårt för att tro det, däremot om det skedde under en längre period, låter det 
mer sannolikt. Det är svårt att införa nya seder och bruk i ett samhälle, det finns alltid de personer 
som vill hålla på det gamla och invanda och trotsar utvecklingen därför går det succesivt framåt, 
även om en så viktig förändring beordrades från det styrande organet.  
 
  Herschend beskriver de medier under yngre järnåldern som hade kontakt med hinsidan, den 
andra världen. De skulle ha en bra status i samhället och vara välmående och män. När jag läste 
Herschends text så associerade jag att det ofta var hövdingen som var mediet. En hövding borde 
uppfylla alla de kriterier som var uppsatta för att kunna vara ett medium. Han var man, 
välmående ansvarstagande. Det jag kommer att tänka på när Herschend beskriver mediet, är att 
mediet liknar en schaman, som kunde se in i andevärlden. Kunde hövdingen/mediet nu ha en 
sådan kontakt, med två världar, då kunde han också ha kontroll över folket och utöva makt. Det 
liknar mycket den makt som sektledare har idag.  
 
  Burenhult skriver i boken Arkeologi i Norden II, att det som kännetecknar vendeltid är att det 
bland annat skedde riksenande i Sverige (Burenhult 1999: 301). Det kan diskuteras, Sveriges 
gränser såg ju inte ut som dagens gränser, och kom inte att göra det på flera århundraden. Men 
menar han att det uppstod små kungariken eller hövdingadömen i Svealand och Götaland, då 
stämmer det bättre. Bebyggelsemönstret ändrades, centralplatser började växa fram med hallar 
eller kulthus som inslag i bebyggelsen. Jag gjorde en fördjupningsstudie i tre centralplatser. 
Slöinge, Uppåkra och Borg. En stor skillnad är att i Uppåkra har ett rent kulthus, medan man 
hade byggt stora långhus med ett centralt rum som användes som hall, vilket verkar ha varit det 
vanligaste. I dessa hallar hade de olika funktioner som bedrevs där, haft sina egna speciella 
platser. Däremot var Uppåkras kulthus ett rent kulthus, inga vardagsysslor verkar ha förekommit 
här. 
 
Jag kan bara dra en slutsats att guldgubbarna var en Sydskandinavisk påfund som kan kopplas till 
eliten i samhället och var kopplade till den kult som bedrevs på den tiden.   
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8.  SAMMANFATTNING 
 
 
Mina frågeställningar i denna uppsats lyder: 
 
1) I vilket kontext har guldgubbarna påträffats? 
2) Vad symboliserar guldgubbarna? 
3) Påträffas de alltid på centralplatser? 
 
 Syftet med denna uppsats är att diskutera guldgubbar  som användes och tillverkades under 
Vendeltid ca 550- 800-talet e Kr. Användandet av guldgubbar fortsatte antagligen fram till 
vikingatid. Jag har i uppsatsen diskuterat i vilka kontexter de har befunnit sig i. Jag har även 
diskuterat vad de kan symbolisera och vad de kan betyda. De metoder jag använt mig av är 
nästan enbart av litteratur, kvalitativ metod för min undersökning. Jag har besökt Lunds 
universitets Historiska Museum och studerat utställningen om Uppåkra. I uppsaten diskuteras 
även förändringen i kulten under denna period. 
 
  Jag gick igenom vad som var behövdes för att en plats ska definieras som centralplats. Det ska 
ingå olika kriterier som specialiserat hantverk ska ha funnits, långväga varuutbyten och en bra 
kommunikation har varit av vikt. Kult/religion ska ha utövats här och det ska ha funnits ett 
försvar/krigsmakt, rättsväsen och framför allt ett fungerande styre. 
 
 Jag har gjort en fördjupningsstudie i tre centralplatser Slöinge i Halland, Uppåkra i Skåne och 
Borg i Lofoten. Det som skiljer dessa platser åt är först och främst att Uppåkras kulthus är ett rent 
kulthus, där inga vardagssysslor har förekommit. Däremot i Slöinge och Borg har hallarna, där 
kulten idkades, varit integrerade i långhus, där hallarna även har använts för produktion och 
vardagssysslor. Det jag kom fram till här är att guldgubbarna till största del var nerlagda i den 
norra delen av hallarna. Även om det i Slöinge var i det nordöstra hörnet och i Borg i det 
nordvästra. I Uppåkra låg den största mängden i nordvästra delen, även om de låg utspridda runt 
väggarna och i stolphålen. Det kan ha att göra med att norrsidan kanske symboliserade något ont 
och därför behövdes gudarna blidkas, för att familjen/familjerna skulle få ett lyckligt hem och tur 
i sitt dagliga liv 
 
  I diskussionen om orsaken till att kulten ändrade karaktär, så tog jag upp Fabechs teori om att 
man slutade offra i sjöar och mossar under 500- talet. Det skulle bero på förändring i samhälls 
strukturen. 
 
  Min slutsats efter undersökningen är att guldgubbarna återfinns i huvudsak i södra Skandinavien 
och är kopplade till centralplatser. De kopplas till samhällets övre skikt och har förmodligen en 
religös betydelse. Däremot om gesterna och attributen som ofta är avbildade, har någon egentlig 
funktion, är svårt att säga. Beroende på att samma motiv har påträffats i olika kontexter. 
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