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Inledning
Jörgen Magnusson

Studiet av det heliga var ett oerhört viktigt tema inom äldre religionshistorisk
forskning. Listan över dem som intresserat sig för det heliga kan göras mycket
lång, men särskilt drar jag mig till minnes Rudolf Otto och dennes verk Das Heilige
som utkommit i otaliga utgåvor. Det är också svårt att förbigå Mircea Eliades klassiska verk Das helige und das Profane som även nått en relativt bred svensk läsekrets
i översättningen Heligt och profant.
Men under den andra hälften av 1900-talet kritiserades sådana verk för att den
konstruktion av det heliga som framträdde ofta var för ahistorisk och essentialistisk. För att förstå fenomenet ”det heliga” använde sig det tidiga 1900-talets forskare ofta av källor från vitt skilda kontexter. Emellertid kom stundom den historiska
kontexten i bakgrunden. I olyckliga fall ledde detta till att forskaren ifråga tvingade in materialet i det förväntade schema som författaren konstruerade. Det historiska perspektivet kom i andra hand. Dessutom riskerade forskaren att lägga ett
oftast eurocentriskt perspektiv på vad som borde höra till fenomenet ”det heliga”.
Den jämförande religionshistoriska forskningen utsattes således för skarp kritik. En väg att komma ur dilemmat var att i sann dekonstruktivistisk anda avstå
från de bredare perspektiven. Då kunde precisionen i arbetet säkerställas och risken för förenklingar och felaktigheter minskade.
Emellertid hade man också offrat något väsentligt. Om vi som religionshistoriker vill förstå hur människor använder religion måste vi ibland våga göra jämförelser och generalisera. I det vetenskapliga arbetet finns en ambition att se lagbundenheter. Visserligen kommer vi aldrig inom humanvetenskaperna att nå samma
precision som inom de hårdare disciplinerna, men det vore sorgligt om generaliseringar om människor och deras religiositet aldrig kunde göras.
Forskare som Jonathan Z. Smith och William E. Paden hävdade att ryktet om
den jämförande religionshistoriska forskningens död var kraftigt överdrivet. Emellertid krävdes nu större omsorg när man jämförde fenomen. De jämförda fenomenen måste först ha analyserats utifrån sina respektive kontexter för att precisionen i
den följande jämförelsen skulle säkerställas. I detta sammanhang är exempelvis
Kim Knott ett viktigt namn inom samtida religionsvetenskap. Samtidigt tonade
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exempelvis Smith ned anspråken. I stor utsträckning var det fråga om en kreativ
process hos forskaren. I lyckliga fall kunde den emellertid öppna nya perspektiv.
Fortfarande befinner vi oss alltså i en tid i vilken det jämförande religionsstudiet söker vägar framåt. Det var utifrån sådana generella tankar som jag när jag 2010
kom till Mittuniversitetet började diskutera idén om en konferens med professor
Eva Nyman. Då hon arbetat inom ortnamnsforskningen med inriktning mot fornsvenska källor låg det nära tillhands att kombinera det lokala och generella. Därav
kom idén om att ha ”den heliga platsen” som ett övergripande tema för konferensen.
I mångt och mycket arbetar man vid ett mindre lärosäte i en tvärvetenskaplig
miljö. Ämnesmiljöerna är mindre än exempelvis i Uppsala eller Lund. Det gör att
samtalen i fikarummet ofta blir mer tvärvetenskapliga än vad som exempelvis
skulle vara fallet i miljöer med större ämnen som ofta bildar en egen institution.
För att den jämförande religionsvetenskapliga forskningen ska gå framåt krävs ofta
ett tvärvetenskapligt anslag. På så vis bildar den lilla och med nödvändighet tvärvetenskapliga miljö, som Humaniora vid Mittuniversitetet utgör, en avspegling av
den konferens som vi ville ordna. Det är därför väldigt glädjande att så många
forskare från olika discipliner slutit upp. Vi har tagit ett klassiskt tema, det heliga,
och knutit det till i vid mening olika nordiska kontexter. Denna volym är i sig ett
gott exempel på hur viktigt tvärvetenskapligt arbete är, och vi kommer att se hur
de bredare perspektiven berikas och berikar de mer begränsade detaljstudierna.
I studiet av fornnordisk religion ser vi också en utveckling från ett tidigare mytcentrerat perspektiv, där filologin stod i centrum, till ett tvärvetenskapligt dito där
man lägger större tonvikt vid de rituella handlingarna. Detta framkommer i Andreas Nordbergs artikel. Artikeln är ett gott exempel på hur man inom modern religionshistorisk forskning ökat kraven på stringens vad gäller avgränsning av begrepp som ’helig plats’, ’kultplats’, ’helgedom’ och ’offerplats’. Hur man i tidigare
forskning stundom förbisett vikten av religiösa aktiviteter som inte är knutna till
en permanent och tydligt avgränsad plats, visar tydligt på hur man ibland låtit ett
schema, som ligger mer officiell kristendom nära, färga av sig på det norröna materialet. Nordbergs påpekanden kan även komma väl till pass då man studerar
vardagsreligiositet av folkligt slag inom andra religioner.
I Anders Hultgårds artikel får vi en överblick över hur gudar och gudinnor
kunde knytas till olika orter i den romersk-grekiska världen. Hultgård breddar
sedan perspektivet till att se hur liknande mönster som gäller för den romerskgrekiska världen också kan skönjas i nordligare romersk-germanska områden. I
slutet av artikeln får vi oss några intressanta reflektioner på samma tema för Skandinavien till livs. Artikeln är ett bra exempel på hur vi inom jämförande religionshistorisk forskning kan arbeta utifrån det som vi sluter oss till utifrån något bättre
källmaterial när vi sedan tar oss an ämnet i kontexter med magrare stoff.
När vi stöter på gåtfulla begrepp kan vi som religionshistoriker antingen i luthersk anda lyfta på hatten och gå vidare med konstaterandet att vi inte förstår,
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eller med hjälp av små nyanser i språket försöka ställa upp en hypotes. I lyckliga
fall kan denna med tiden bli en viktig byggsten då källmaterial utökas och/eller
nya perspektiv införlivas i studiet ifråga. Här utgör Peter Jacksons artikel ett viktigt bidrag till förståelsen av en passage i den gotiska Bibeln. Hans förslag baseras
på en tanke som Jonathan Z. Smith presenterat. Där delas senantik religion in i
religion ”här” dvs. den mest lokala, och religion ”där”, dvs. den som utövas i
gudstjänstlokaler där prästerskapet spelar en stor roll. Slutligen har vi en religiositet av mer universell och inte lokal karaktär som blir mer och mer tongivande under senantiken. Denna kallar Smith för religion ”varsomhelst”. Utifrån denna tanke presenterar Jackson förslaget att Wulfilas församling i 300-talets Nicopolis lät
den term som stått för gotiska traditionella kultbyggnader överföras till de hus där
man själv firade sina kristna högtider. Denna term var gudhūs. Termen som i
Smiths indelning står för religionens ”där” kontrasteras mot det mer universella
”varsomhelst” som i det av Jackson diskuterade materialet får representeras av
gotiskans alhs.
I Maths Bertells artikel diskuteras inledningsvis mycket intressanta likheter
mellan åskgudstraditioner i samisk respektive norrön kult och myt. Bertell går
sedan vidare och föreslår att vissa aristokratiska krigartraditioner i fornnordisk
religion kunde skilja sig gentemot andra, på så vis att de mer lade vikt vid lojalitet
hos dem som deltog i kulten, medan man i övrigt snarast möter en öppen hållning
där traditioner gärna spreds över det som vi idag skulle se som traditions- och
religionsgränser.
I Torsten Blomkvists artikel flyttas fokus till relativt okända traditioner om det
såkallade bergrået i Falu gruva. Blomkvist lägger fram en ny hypotes om hur dessa
traditioner kan ha fungerat som en utjämnande faktor i relationen mellan gruvarbetare och gruvbefäl. Denna funktion kan ha blivit särskilt viktig efter en omorganisation av arbetet under 1700-talet.
I Torun Zachrissons artikel får vi en gedigen arkeologisk genomgång av kultplatser i Mellansverige, men även utblickar genom paralleller i södra Danmark.
Vad som utmärker kultplatserna, valet av plats och bruk av dem över tid är några
av de många intressanta frågor som diskuteras.
Ortnamnsforskningen är av vital betydelse för den som vill bilda sig en uppfattning om den heliga platsen i äldre nordisk kontext. Här utgör Staffan Fridells
artikel ett viktigt bidrag. Genom att analysera namn på Helga- o.d. i Värend ger
han en värdefull genomgång av forskningsläget samt några viktiga förslag.
Att det som man sett som gränstrakter mellan olika världar uppfattats som
heliga och skrämmande platser är väl belagt i religionshistorisk forskning. Birgit
Falck-Kjällquist inleder sin artikel med en genomgång av de olika tolkningsförslag
som framlagts för fjordnamnet Gullmarn. Utifrån sin analys föreslår hon att Gullmarn har uppfattats just som en skärningspunkt mellan människors och gudars
land.
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I Olof Sundqvists & Per Vikstrands samförfattade artikel möter vi ett gott exempel på hur man inom modern jämförande religionshistorisk forskning vinnlägger sig om stor precision i detaljerna och samtidigt bevarar modet att våga dra
slutsatser utifrån större mönster. De diskuterar möjligheten att man även i östra
Norden skulle ha firat en kult eller snarare kulter till diserna. Deras analys skänker
säkrare tolkningsmöjligheter till ortnamn som exempelvis Disevid. Vi får också se
hur många ortnamn som man lätt hade kunnat anknyta till en äldre diskult snarare
är utvecklingar ur senare tiders folktro.
För den som arbetar tvärvetenskapligt är grundliga forskningsöversikter ovärderliga. I detta sammanhang utgör Eva Nymans bidrag en nyttig grund för den
religionshistoriska forskningen. Vi får en resonerande genomgång av olika eventuellt sakrala ortnamn i Mellannorrland. Särskilt värdefullt är att vi i slutet av artikeln får tydliggjort de många outforskade frågeställningar som pockar på undersökning när det gäller de sakrala ortnamnen i det mellannorrländska området.
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Kultplatser och tolkningsperspektiv i fornnordisk
religionsforskning
Andreas Nordberg

Inledning
Efter att under flera decennier ha varit ett ämne för ett fåtal akademiska entusiaster
har forskningen om fornnordisk religion under de senare två decennierna vuxit
fram som ett av de mest vitala områdena för religionsforskning i de nordiska länderna. Liksom i ämnets tidiga forskningshistoria karakteriseras studiet av fornnordisk religion idag av ett spektrum av infallsvinklar från forskare med olika ämnesbakgrunder. En generell trend har också varit att inriktningen har gått från mytforskning till studiet av ritual och religiös praktik. Det är knappast en slump. Under de perioder då den fornnordiska religionsforskningen främst praktiserades av
forskare med filologisk eller religionshistorisk bakgrund fokuserades forskningen
främst på de områden som de litterära källmaterialen kunde besvara, vilket företrädesvis, om än inte enbart, innebar mytforskning. De interdisciplinära ansatser
och den större bredd av källmaterial som kännetecknar den fornnordiska religionsforskningen av idag har glädjande nog bidragit till att bredda perspektiven. Det är
knappast en tillfällighet att forskningen om just den fornnordiska kulten inte har
varit så livlig sedan den förra halvan av 1900-talet, då forskningsområdet också
karakteriserades av att vara högst tvärvetenskapligt, med representanter från till
exempel filologi, religionshistoria, folkloristik, arkeologi, ortnamnsforskning och
historia.
Det förnyade intresset för religionens praktiska sidor illustreras väl av den livliga forskning kring platser i landskapet, som något diffust brukar kännetecknas
som förkristna kultplatser. Något som i regel inte har dryftats i detta sammanhang,
är emellertid vad man egentligen har avsett med begreppet kultplats. Vad skiljer till
exempel en kultplats från en helgedom, en helig plats eller en offerplats? Dessa
begrepp brukar till och från blandas samman. Men eftersom kult inte utförs på alla
heliga platser och offer inte utgör en beståndsdel i all kult, har begreppen olika
betydelseomfång. Exakt vari skillnaderna ligger är dock ofta svårt att avgöra och
inte sällan glider termernas funktionella betydelser delvis ihop. Som religionsforskare är det dessutom ofta omöjligt att bestämt fastslå om kult och offer utspelades
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på en helig plats eller inte. Naturligtvis kan närvaron av särskilda arkeologiska
belägg tjäna som positiva bevis för kultiska aktiviteter. Däremot utgör frånvaron
av arkeologiska belägg inte nödvändigtvis bevis på motsatsen. Här kan man ju
bara påminna om de oräkneliga antropologiska exempel som visar att till och med
mycket komplexa och omfattande ritualer i regel bara avsätter högst fragmentariska materiella spår. Det som i realiteten låter sig studeras arkeologiskt är inte ritualerna i sig, med sina multivalenta symbolspråk, kodsystem, gester, danser, sånger,
böner och religiösa föreställningsvärldar et cetera, utan vissa materiella indirekta
fragment av delar av ritualerna. Men dessa är i regel mycket svåra att tolka, eftersom ritualhandlingar vanligen är fyllda av symbolik och meningsinnehåll som går
långt bortom kultrekvisitans strikt materiella sidor.

Helig plats, kultplats eller offerplats?
Även om frågan vad som egentligen menas med kultplats inte har diskuterats i
någon vidare utsträckning bland forskare sysselsatta med fornnordiska religionsstudier, har problematiken i sig inte gått nordiska religionsforskare spårlöst förbi.
Inom ramen för samisk religion togs frågan upp av till exempel de svenska religionshistorikerna Håkan Rydving och Rolf Kristoffersson. Som helig plats räknar de
lokaler till vilka det knutits någon form av religiösa traditioner. En kultplats är en
lokal på vilken det går att belägga att det förekommit religiösa riter, det vill säga
kult av något slag, medan offerplats är en särskild typ av kultplats på vilken det
förekom offerriter.1 Även i ett fornnordiskt/germanskt sammanhang fungerar dessa distinktioner väl, och skulle faktiskt kunna exemplifieras på ett bra sätt av den
romerske historikern Tacitus skildring från 98 efter Kristus av de nordvästgermanska folkens dyrkan av gudinnan Nerthus. 2 Denna gudinna, berättar Tacitus,
manifesterade periodvis sin närvaro i en lund på en avskild och helgad ö, alltså en
helig plats, som ingen vanlig människa hade tillträde till. Även om Tacitus inte
uttryckligen säger detta, är det rimligt att tro att Nerthus då föreställdes vara inkarnerad i en fysisk sinnebild av något slag, kanske i form av en idol eller gudabild
i trä, som förvarades i lunden. Inom ramen för kulten av gudinnan hämtades hon
(idolen/gudabilden?) ut ur lunden av en särskilt invigd kultofficiant, som ansågs
veta när gudinnan var närvarande. Gudinnan kördes sedan runt i bygderna i en
helig vagn dragen av kor. Man kan anta att denna ceremoniella resa gick mellan
olika kultplatser. När gudinnan, som Tacitus formulerade saken, var trött på samvaron med de dödliga, återfördes hon till lunden på den heliga ön. Därefter tvagades vagnen och kultrekvisitan (idolen/gudabilden?) rituellt av särskilt utvalda
trälar, som sedan offrades i sjön, det vill säga på en offerplats.

1
2

Rydving & Kristoffersson 1993, 197.
Tacitus, Germania kap. 40.

12

Rydvings och Kristofferssons begreppsbruk är således på ett generellt plan fullt
funktionellt även på det fornnordiska området och belyser väl det faktum att begreppen ifråga verkar på olika plan. Såväl reellt som begreppsligt måste kult- och
offerplatser räknas som heliga platser. På alla heliga platser förrättades emellertid
inte kult. Begreppet helig plats har således ett vidare betydelseomfång än kultplats.
Men vidare ombesörjdes inte offer inom ramen för all kult, varför kultplats i sin tur
är ett vidare begrepp än offerplats. De olika kategorierna är således delvis besläktade men besitter olika betydelseomfång. Inom ramen för det fornnordiska forskningsämnet är det emellertid vanligt att hänsyn till dessa distinktioner inte tas,
vilket naturligtvis också har kommit att påverka forskningens resultat.

Kultplatser och tolkningsperspektiv
Inom ramen för forskningen om fornnordisk religion förefaller det, möjligen något
generaliserat, som om begreppet kultplats vanligtvis främst används i två delvis
olika sammanhang, som också tycks höra samman med de enskilda forskarnas
ämnesbakgrund och val av källmaterial. Inom arkeologi och ortnamnsforskning
tycks begreppet främst referera till den rent rumsliga och materiella sidan av den
plats som avses. Då beskrivs kultplatsen vanligtvis som en avgränsad och geografiskt markerad helig yta för kult- och religionsutövning. Ofta är denna lokaliserad
till källor, sjöar, höjder, klippor, lundar eller särskilda träd, et cetera. Ibland men
inte alltid finns där också ceremoniella byggnader (”kulthus”) och konstruktioner
av olika slag. Ibland ingår dessa kultbyggnader i större och i regel aristokratiska
gårdskomplex. Frågorna kring den religionsutövning som utspelades på dessa
kultplatser kretsar ofta kring kultens materiella sidor: vilken offermaterian var, hur
denna varierade över tid, hur offergåvorna deponerades, rituella måltider, vilka
statusimplikationer som kan ha funnits i kulten och så vidare. 3
Under de senare åren har dock flera arkeologer också tagit upp de perspektiv
som traditionellt har ägnats mest uppmärksamhet bland religionshistoriker och
filologer, nämligen att med mer eller mindre implicita religionsfenomenologiska
utgångspunkter studera kultplatsens mer metafysiska konnotationer. Inom ramen
för detta perspektiv har en central fråga varit hur kultplatsen interagerade med
den religiösa föreställningsvärlden och vad kultplatsen och dess enskilda komponenter symboliskt, mytologiskt, kosmologiskt och allmänreligiöst kan ha haft för
betydelser. Utgångspunkten är oftast att kultplatsen uppfattades som en mikrokosmisk avbild av makrokosmos och att kultplatsens komponenter därför manifesterade det sanna, riktiga och heliga i kosmos. I centrum för denna tolkningsmodell
står i regel de mytiska motiven med världsaxeln i sina olika skepnader (världsträdet/-berget/-pelaren) och den kosmiska källan, som i den kultiska verkligheten

3

Se till exempel Arbman 1945; Hagberg 1967; Olausson 1995.
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realiserades i till exempel helgade träd, uppresta pålar, heliga stenar och klippor,
samt heliga källor, brunnar, sjöar och andra vattenflöden. När så kallade ”kultbyggnader” påträffas på kultplatserna framställs de inte sällan som pendanger till
gudarnas boningar, och på samma sätt brukar kultplatsernas yttre begränsningar
tolkas som motsvarigheter till den kosmologiska gränsen mellan kosmos och kaos. 4
Det är inte utan anledning som detta perspektiv har blivit populärt bland
många forskare på det fornnordiska ämnesområdet. Tvärt om överensstämmer de
generella utgångspunkterna för detta perspektiv förbluffande bra med de mer
explicit fornnordiska källmaterialen. Mest diskuterade är sannolikt de slående
likheter som existerar mellan de kosmologiska motiven i de norröna mytologiska
texterna och den tyske magistern Adam av Bremens skildring från 1070-talet av
den stora kultplatsen i (Gamla) Uppsala. 5 Adams skildring har varit och är fortfarande mycket omdiskuterad, inte minst för att hans redogörelser över kultplatsen,
med dess heliga lund och offerträd, offerkälla, gyllene gästabudssal (lat. triclinium)
et cetera, påminner mycket om de norröna myternas gestaltningar av världsträdet,
den kosmiska källan och gudarnas boningar. Man har till och med föreslagit att
Adam skulle ha fabulerat ihop sin beskrivning med hjälp av den norröna litteraturens kosmologiska motiv som förlagor.6 Det finns emellertid andra mer rimliga
förklaringar. Fenomenologiskt finns det mängder av jämförbara exempel i andra
kulturer och religioner, där kosmologiska mytmotiv tycks ha färgat av sig på beskrivningarna av reella heliga platser, kultplatser och helgedomar, därför att mytpassager med kosmologiskt innehåll reciteras i samband med de riter som utfördes
i anslutning till eller på dessa platser. Detta är enligt min mening den enklaste och
även mest rimliga förklaringen till de likheter som finns mellan världsträdet och
den kosmiska källan i mytologin och offerträdet och offerkällan i Adams Uppsalaskildring.

Kultplats eller helgedom?
Under de senare åren har arkeologer, ortnamnsforskare och religionshistoriker
diskuterat religionshistoriskt viktiga platser i landskapen, bestyrkta genom såväl

För det religionsfenomenologiska perspektivet, se till exempel Holmberg 1922; Edsman 1944; Eliade
1959; Hultkrantz 1996. För dessa utgångspunkter i ett fornnordiskt religionshistoriskt sammanhang, se
till exempel Drobin 1991; Drobin & Keinänen 2001; Nordberg 2003, 69–84, 151–195; Nordberg 2008;
Bertell 2003, 82–176; Sundqvist 2004. För appliceringen av detta perspektiv bland arkeologer, se till
exempel Hedeager 2001; Andrén 2004; Zachrisson 2004; Bäck, Hållans-Stenholm & Ljung 2009.
5 Adam av Bremen, bok IV, 26–27, scolion 138. Adam var aldrig själv i Uppsala, utan förefaller främst ha
fått sin information från den danske kungen Svend Estridsen, som hade vistats som landsflyktig i Uppsala under ungefär ett decennium. Adams originaltext finns heller inte bevarad, men de bevarade passagerna om Uppsalakulten brukar anses i princip vara identiska med Adams originaltext, se Nordberg
2006, 87–88 med hänvisningar.
6 Se till exempel Alkarp 1997.
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arkeologiska undersökningar och ortnamn som litterära källmaterial. Man har lyft
fram heliga lundar och offerträd, sakrala sjöar med eller utan offerplatser, gudavin,
harg, storgårdar med ceremoniella hallbyggnader och tillhörande kultiska byggnader, samt mycket annat. Anmärkningsvärt med denna sena forskning är också
att det arkeologiska perspektivet ofta på ett djupgående sätt har kommit att sammankorsas med det religionshistoriska och att allmän religionsfenomenologi, kulturspecifik fornnordisk religionshistoria, religionsarkeologi och ortnamnsforskning
här har kommit att förenas på ett märkbart lyckat sätt. Men denna generellt sett
mycket positiva utveckling har samtidigt fått vissa något märkliga och till och med
negativa konsekvenser, som är kopplade till det faktum att begreppsbruket har
varit allt för ensidigt koncentrerat på begreppet kultplats. Även om få försök har
gjorts att definiera vad som termen egentligen skulle omfatta, har det utvecklats en
mer eller mindre implicit definition, som emellertid är så snäv att den utesluter
flera viktiga platser för religionsutövningen, som inte kvalificerar in inom ramarna
för den implicita definitionen.
Undantag finns naturligtvis, men i en generell mening har kultplats främst
kommit att användas för: 1) avgränsade och permanent helgade platser som i regel
också utmärktes av sakrala ortnamn, 2) vars arkitektur avspeglade en kosmologisk
referensram, 3) med kultbruk som främst var riktade till gudar och gudinnor 4)
och som kronologiskt begränsades till förkristen religion.
Denna implicita definition förefaller fullt funktionell så länge de platser som berörs är just förkristna, mer omfattande och komplexa permanenta kultplatser,
knutna till en gård, en bygd eller till och med en landsända. Men samtidigt sammanfaller denna mycket snäva tillämpning av kultplats närmast helt med ett annat
väletablerat begrepp, nämligen helgedom.7 Dessutom – och vad värre är – utesluter
den implicita definitionen för det första en lång rad platser där kult de facto utövades, men som inte var permanent specifikt vigda för just det ändamålet, och för
det andra antyder definitionen därtill ett dramatiskt brott mellan förkristen och
kristen religionsutövning, som inte avspeglar något faktiskt historiskt skeende.

Kult- och kultplatskontinuitet
Av de utestängande effekter som påpekades ovan är tidsaspekten tveklöst den
minst genomgripande. Redan tidiga ortnamnsforskare diskuterade frågan om det
existerade så kallad kultplatskontinuitet från vikingatid till medeltid och spörsmålet aktualiserades inte minst också genom Helge Ljungbergs djupgående studier
kring Skandinaviens kristnande. 8 De diskussioner som fördes då är på ett generellt
plan fortfarande aktuella.

7
8

Jämför till exempel Alles 2005.
Ljungberg 1938.
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Reella exempel på kultplatskontinuitet finns det dessutom gott om. Välkänt är
till exempel hur abboten Mellitus enligt Beda Venerabilis instruerades av påven
Gregorius år 601 inför kristnandet av de engelska folken att inte låta förstöra förkristna ”tempel” utan helga dem med vigvatten, installera altare och reliker i dem
och inviga dem till kyrkor, liksom han skulle omvandla den gamla kulten och festdagarna till kyrkliga tilldragelser.9 Denna strategi tycks ha varit förhållandevis
vanlig. Vad mer specifikt gäller skandinaviska förhållanden tycks, som många har
föreslagit, till exempel förkristna ceremoniella hallbyggnader ännu under kristendomens första skede ibland ha haft religiösa funktioner, i linje med Gregorius instruktioner. Mycket talar också för att de tidigmedeltida stavkyrkorna har en arkitektonisk kontinuitet i förkristen tid.10 Liknande form av kontinuitet kan ibland
också beläggas för den rumsliga placeringen av medeltida kyrkor, som ofta står på
eller nära orter med förhistoriska gravfält och/eller ortnamn som anspelar på religiöst betydelsefulla platser i det förkristna landskapet. I minst ett exempel är denna kontinuitet absolut. Just under koret och själva altaret i den medeltida kyrkan
vid Hov på Frösön i Jämtland påträffades en stor björkstubbe och kring denna ett
stort antal djurkranier från vikingatiden. Här rör det sig uppenbarligen om en förkristen kultplats. Ortnamnet Frösön betyder ’guden Frejs ö’ medan namnet Hov
med all sannolikhet har betydelsen ’(förkristen) kultbyggnad, gudahus’. Tillsammans indikerar detta en kultplats till Frej med ett offerträd och en kultbyggnad. Av
de dateringar som kunde göras av såväl stubben (kol-14 925–1135 efter Kristus)
som omgivande kulturlager (780–1060 efter Kristus), indikeras att offerträdet fälldes i samband med att man övergav sin gamla religion till förmån för kristendomen.11
I inget av dessa exempel kan man säga att de förkristna kultplatserna upphörde
att fungera som kultplatser också under kristen tid. Ändå är det få som karakteriserar de kristna kyrkogårdarna som kultplatser och själva kyrkorna som kulthus
idag, eftersom begreppen ifråga implicit har avgränsats till att gälla för förkristna
förhållanden. Detta grundas delvis på rent praktiska förhållanden, där själva begreppen har varit hjälpmedel för att hålla isär religionsutövningen under förkristen och kristen tid. Fenomenologiskt sett finns dock inga grunder för detta och i
själva verket ökar tillvägagångssättet riskerna för att överdriva brytningen och
otydliggöra det sannolikt mycket mångfasetterade och kalejdoskopiska övergångsskede, då förkristna element – såsom kultplatser, kulthus och kultiska handlingar –
levde vidare och fortsatte att brukas i kristna kontexter.12

Beda Venerabilis, bok I, kapitel 30.
Jämför till exempel Larsson & Lenntorp 2004.
11 Iregren 1989.
12 För kultkontinuiteten mellan förkristen och kristen religion, se till exempel Hultgård 1992.
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Kultplatser och gravfält
En konsekvens av att kultplats mer eller mindre har kommit att likställas med helgedom har varit att förkristna gravfält vanligen inte räknas som kultplatser. Detta är
naturligtvis något ironiskt, eftersom just begravningskulten på gravfälten är den
förkristna kult som har studerats mest utförligt och som vi idag vet absolut mest
om. I fenomenologisk mening utgör gravfälten dock självklara och dessutom permanenta kultplatser. I många kulturer är gravfälten därtill inte bara platser för
begravningar och annan dödskult, utan också arenor för riter riktade mot gudar,
naturandar och andra väsen. Genom att applicera detta mer mångsidiga perspektiv, kunde arkeologen Anders Kaliff introducera flera religionshistoriskt intressanta tolkningar av en, vad han kallade ”grav- och kultplats” från yngre bronsålder
utanför Norrköping i Östergötland.13 Detta vidgade perspektiv på gravfält förtjänar att bli utgångspunkt för fler kommande arkeologiska gravfältsundersökningar
i Skandinavien.

Är momentana platser för kult inte kultplatser?
Om kultplats främst åsyftar permanent inrättade platser särskilt avsedda för förkristen kult, utesluts flera platser som var viktiga lokaler för religionsutövning
men som inte var exklusivt helgade för just detta ändamål. I till exempel vegetationskulten kopplad till åkerbruket tycks vissa åkrar och ängar ha fungerat som
kultplatser. För detta talar inte minst sakrala ortnamn i Skandinavien med efterleder som -åker, -vin ’äng’, et cetera. Vissa av dessa riter förefaller dessutom ha överlevt in i medeltiden.14 Mycket tyder också på att åkrar och ängar utgjorde skådeplatser för en rad kollektiva vegetationsriter kopplade till sådd och skörd, som
upprätthölls efter religionsskiftet och överlevde som urblekta reminiscenser ännu i
det sena bondesamhället.15 Ska inte dessa lokaler räknas som kultplatser?
Den över huvud taget kanske vanligaste platsen för kult var sannolikt boningshusen. Trots det faller denna lokal vanligen utanför det etablerade bruket av begreppet kultplats. Boningshusen var inte permanent helgade platser, men inom
ramen för de religiösa högtiderna kunde de momentant sakraliseras och då dessutom ges samma kosmologiska symbolik som de permanenta kultplatserna. Ett
intressant fornnordiskt exempel åskådliggörs i den isländske och kristne skalden
Sigvatr Þórðarsons dikt Austrfararvísur ’Österfärdsvisorna’, där Sigvatr redogör för
en resa som han gjorde som den norske kungen Olav den heliges sändebud till
svearnas kung, någon gång runt slutet av 1010- eller början av 1020-talet. En kväll
kom han till en bygd i nuvarande Värmland där han försökte få husrum för natten,
Kaliff 1997.
Jämför till exempel Vikstrand 2001, 379–85.
15 Se till exempel Celander 1928.
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som gästfriheten föreskrev. Överallt blev han dock till sin bestörtning bortmotad i
dörren med förklaringen att husfolken för tillfället inte kunde ta emot främmande,
eftersom de blotade till alferna och det var heligt (heilagt) i husen.16 Andra välkända exempel på huslig kult är det så kallade völseblotet, samt det västnordiska disablot, som omtalas i flera västnordiska sagor och som förefaller ha ingått i årets
kalendariska festcykel. Dessa årsfester kompletterades emellertid av religionens
alla dagliga riter kopplade till matberedning, hälsa, barnafödande, jakt, slakt och
allt annat som ingick i den vardagliga livsföringen. I den sentida folkreligion som
utgjorde en sammansmältning av förkristen religion, katolska traditioner och senare uppkomna seder var de viktigaste platserna i den vardagliga husliga kulten
härden, högsätet, matbordet och ytterdörrens tröskel. Utanför boningshuset hade
också gårdsplanen och särskilt vårdträdet, som i ett religionsfenomenologiskt perspektiv knappast är väsensskilt från kult- och offerträd i ickekristna kontexter,
betydelsefulla funktioner i den privata kulten. Det är full möjligt att dessa sentida
förhållanden åtminstone delvis motsvarar likartade omständigheter i den privata
religionsutövningen även under förkristen tid.17
Det faktum att boningshusen vanligen inte inbegrips inom ramarna för begreppet kultplats trots deras centrala betydelse i den privata kulten, har fått vissa märkliga konsekvenser. När man har diskuterat kultplatser på de enskilda gårdarna har
man (vanligen främst i arkeologiska sammanhang) i regel främst fokuserat på avgränsade lokaler (”gårdens kultplats”), speciella byggnader (”kulthus”) eller hus
som var särskilt avsedda att brukas i samband med religiösa högtider och ceremoniell representation (”hallar”). Framför allt den sistnämnda typen av byggnad har
fått stort utrymme i de senare decenniernas forskning. Man har fastslagit att ceremoniella hallbyggnader började uppföras i Skandinavien under romersk järnålder
av en framväxande stormansklass med europeiska kontakter och förebilder. Den
danska arkeologen Charlotte Fabech har dessutom gjort gällande att en stor mängd
kollektiva kultplatser lokaliserade i landskapet och med rötter i sten-, brons- och
äldre järnålder övergavs under folkvandringstiden, medan själva kulten istället
flyttades till kulthusen och de ceremoniella hallbyggnaderna på stormännens residens.18 Tolkningen har förvisso fått viss kritik, men har trots det legat till grund för
slutsatsen (bland främst arkeologer) att det inte existerade någon religiös kult inomhus före folkvandringstiden. Men denna konklusion kan naturligtvis inte dras.
Det Fabechs studie visar, är att delar av den kollektiva offentliga kulten centrerades till landskapens aristokratiska residens under folkvandringstiden. Inte att all
kult ägde rum utanför gårdens väggar och tak dessförinnan. Själva premissen för
konklusionen är ju att kult enbart utövades på permanent inrättade kultplatser.

Skj. B1, 220 ff.
Jämför till exempel Celander 1928; Lid 1924; Birkeli 1932; Carlie 2004.
18 Fabech 1991.
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Avslutning
Inom ramarna för den tvärvetenskapliga forskning om fornnordisk religion som
har vuxit fram under de senaste decennierna har inte sällan den förkristna kulten
hamnat i fokus. Genom förnyade studier av ortnamn och litterära källmaterial,
samt inte minst genom exploateringsarkeologins landvinningar, har dessutom våra
kunskaper om förkristna så kallade kultplatser ökat markant. Forskningsperspektiven på den förkristna kulten och kultplatsen kan förenklat sammanfattas i rumslighet, materialitet, föreställningar, kosmologi och praxis. Samtliga infallsvinklar är
lika viktiga och bidrar med fördjupad förståelse av kulten som religiöst uttrycksmedel och kultplatserna som ceremoniella centra och rumsliga noder i det förkristna sociala och religiösa landskapet. Fokuseringen har dock hittills framför allt
legat på publika och permanenta kultplatser, till nackdel för den privata kultens
rituella arenor. Implicit har begreppet kultplats allt som oftast kommit att brukas
för lokaler som fenomenologiskt snarast är att betrakta som helgedomar, det vill
säga permanent uppförda och helgade, samt inte sällan arkitektoniskt omformade
platser som var särskilt vigda för religiösa handlingar och knutna till en metafysisk
föreställningsvärld. Detta har i många fall lett till att viktiga platser för kulten har
kommit att åsidosättas inom forskningen, trots att de vanligaste och oftast brukade
platserna för kult troligen inte var dessa helgedomar, utan platser där man vistades för att uträtta vardagens göromål, såsom boningshusen, gravfälten, åkern och
ängen, smedjan, et cetera. Det är därför rekommendabelt att begrepp som helig
plats, kultplats, helgedom och offerplats inte likställs som mer eller mindre synonyma
koncept, utan att de även inom ramen för fornnordisk religionsforskning tillskrivs
de delvis olika betydelseomfång som de fenomenologiskt sett faktiskt har. Jag avser inte att föreslå några explicita definitioner, eftersom det fragmentariska källmaterial som står forskaren till förfogande knappast låter en sådan sak göras. Däremot tror jag likväl att begreppen kan hållas isär på ett tydliggörande sätt, om de
brukas inom ramarna för till exempel Wittgensteins princip om familjelikhet.
Med dessa utgångspunkter tror jag att man kan utveckla Rydvings och Kristofferssons inledningsvis nämnda distinktion mellan olika religiöst viktiga lokaler i
det samiska samhället, så att den även kan appliceras inom forskningen kring
fornnordisk religion. Jag föreslår att begreppet helig plats omfattar alla lokaler som
var knutna till någon form av religiös tradition, att kultplats omfattar de heliga
platser på vilka det förrättades någon form av religiös ritual, att helgedom avser
permanenta och arkitektoniskt särskilt utmärkta kultplatser och heliga platser, och
att offerplats brukas för de lokaler där det bevisligen har förrättats offer.
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kaos – studier av nordisk förkristen kosmologi. (Vägar till Midgård 4.) Lund:
Nordic Academic Press, 343–388.
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Kultplats och gudatro
Om framväxten av lokala gudomar på germanskt område
Anders Hultgård

Inledning
Till kultplatsens fenomenologi hör inte bara topografi, byggnader och andra människogjorda konstruktioner utan också dyrkan av gudomar och andra högre väsen
i religiösa ritual. Det som här ska bli föremål för diskussion är förekomsten och
framväxten av lokala gudomar på germanskt område. Detta tycks vara ett i forskningen ganska förbisett fenomen,1 och mitt bidrag vill i någon mån avhjälpa denna
brist.2
Varje gudom dyrkas ju i ett geografiskt rum, på platser som till sin natur kan
vara mycket olika. Oftast utkristalliserar sig platser där religiösa handlingar och
åkallan av gudomar upprepas över en längre eller kortare tid. På en sådan plats
uppkommer en kulttradition och platsen uppfattas som helig. Det innebär inte att
varje gudomligt väsen som dyrkas på en sådan plats ska tolkas som en lokalgudom. Någonting mer måste till. Kriterierna för en definition av begreppet lokalgudom innehåller både lokal särprägel och geografiskt begränsad kult. I det romerska
rikets germanska provinser utbildades en sådan typ av lokalkult där formerna är
romerska men gudomarna som dyrkas germanska. Exemplen är inte så många
men behöver studeras närmare från religionshistorisk synvinkel.
För att närmare belysa begreppet ’lokalgudom’ har jag valt att utgå från den
grekisk-romerska världens gudsuppfattningar och det av flera skäl. För det första
har vi tillgång till ett mer rikhaltigt källmaterial, som kan hjälpa oss att förstå vilka
utgestaltningar kulten av lokala gudomar kunde få. För det andra var kontakterna
mellan det romerska riket och den germanska världen livliga under kejsartid på
kontinenten och yngre romersk järnålder i Skandinavien, kontakter som också
innefattade den religiösa sfären. För det tredje är en stor del av den religionshistoriska begreppsapparaten hämtad från grekisk och romersk religion.

1

Religionshistoriska handböcker i germansk eller fornskandinavisk religion ägnar inte mycket uppmärksamhet åt
fenomenet lokalgudomar.
2
Jag har kortfattat behandlat ämnet i ett tidigare bidrag; se Hultgård 2001.
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Den grekisk-romerska bakgrunden
Den grekisk-romerska världen kände ett stort antal lokala gudagestalter. Oftast
fick allmänt dyrkade gudomar en lokal utgestaltning som uttrycktes i rituella och
mytiska särdrag.3 Gudomen erhöll vanligtvis även ett binamn som återspeglade
den lokala anknytningen. Det fanns även gudomar som inte hörde till kretsen av
de stora gudarna och gudinnorna och som dyrkades inom ett mer begränsat geografiskt område eller som var bundna till en bestämd ort. Ett försök till bestämning
och kategorisering av lokala gudomar (med exemplifieringar) kan se ut som följer:4
I. Lokal utgestaltning av en mer allmänt dyrkad gudom
a) gudomens namn kompletteras med en ortsbeteckning:
Artemis Efesía, Apollo Delfínios, Apollo Dēlios, Zeus Lambrayndos, Zeus Nemeios och
Juppiter Dolichenus.
b) namnet kompletteras med epitet, som anknyter till gudomens väsen eller till
särdrag i kulten. Dessa epitet är koncentrerade till ett bestämt område eller en bestämd plats:
Zeus Lýkaios i Arkadien och Apollo Kerdōos i Thessalien.
II. Gudomar endast kända från ett begränsat geografiskt område eller en bestämd
plats:
Mā i Kappadokien, Rudiobus i Gallien.
III. Föreställningen om en genius loci ”platsens skyddsväsen eller gudom”:

Binamn på mer allmänt dyrkade gudomar
Exempel på den förstnämnda huvudkategorien och de fall där gudomens namn
följs av en ortsbeteckning (I a) är Artemis Efesía. Gudinnan Artemis och hennes kult
fick i staden Efesos i västra Mindre Asien en lokal utgestaltning med bl.a. en särpräglad kultstaty vilket ledde till att hon fick binamnet Efesía ’den efesiska’ eller
’hon som är i Efesos’. Denna Artemis omtalas även i Apostlagärningarna enligt vilka
många i staden, särskilt de konstsmeder som gjorde små Artemistempel av silver,
upplevde Paulus förkunnelse som ett hot mot kulten av gudinnan och deras egen

Usener 1948, 231 omtalar denna kategori av gudomar under jämförelse med madonna-kulten: ”Wie
bei uns die madonna von Loreto, die mutter Gottes von Einsiedeln usw. unterschieden wird, so pflegten sich im altertum die hervorragenden persöhnlichen götter nach den berühmteren kultstätten zu
spalten; tempelbild und verehrungsform bewirkte verschiedenheiten, die ihren natürlichen ausdruck in
ortsbezeichnenden beinamen fanden”.
4 I exemplifieringen stöder jag mig både på inskrifter och litterära texter men jag föredrar den förstnämnda typen av källor, som ger en mer direkt tillgång till de dåtida människornas religiösa uppfattning.
3
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verksamhet. Upplopp skakade staden och folk ropade ”stor är efesiernas Artemis”.5
Den välbekanta orakel-kulten i Delfi med Apollo som huvudgud gav upphov
till en lokal utgestaltning av guden under namnet Apollo Delfínios. Ibland kan binamnet ge upphov till skilda tolkningar som fallet är med Apollo Dēlios ’den deliske Apollo’. Ön Delos i Egeiska havet, en betydelsefull knutpunkt för handel och
sjöfart, erbjöd dem som besökte ön en mångfald av kulter varav en riktades till
Apollo Dēlios.6 Plutarkos ville i De E apud Delphos förstå gudens epitet Dēlios som ett
adjektiv med betydelsen ’klar’ (jfr dēlos ’uppenbar, tydlig, klar’) allt i syfte att lyfta
fram Apollos visdom och profetiska förmåga.7 Några nutida uttolkare, främst
Hermann Usener, har gått på den linjen,8 men det förefaller mig naturligare att
uppfatta dēlios som primärt ortsbetecknande.
När Zeus och Juppiter får epitet är det mestadels namn som anspelar på olika
sidor av dessa gudars väsen. Ibland möter man dock ortsbetecknande binamn såsom i Zeus Némeios efter platsen Neméa i Argolis och Zeus Lambraýndos ’Zeus i Labranda’, som ligger i sydvästra Mindre Asien.9 I landet Kommagene i sydöstra
Mindre Asien dyrkades i romersk tid Juppiter Dolichenus ’Juppiter från Doliche’, en
lokal utgestaltning av den västsemitiske guden Ba’al vilken identiferades med
Juppiter. Juppiter Dolichenus fick starkt fäste i den romerska hären och blev något
av en armégud. Hans popularitet sträckte sig också in i det romerska imperiets två
germanska provinser, Germania superior och Germania inferior. Flest vittnesbörd har
vi från det övre Germanien (ca 30 inskrifter) men från nedre Germanien är i alla
fall tre inskrifter kända.
För flera gudomar finner man vid sidan av adjektivepitetet en formulering av
typen ”den gud eller gudinna som är i den eller den orten”, och vi får två parallella
epitet, ett adjektiviskt och ett perifrastiskt enligt följande sammanställning:
’Den delfiske Apollo’: Ἀπόλλων Δελϕίνιος och ’Den Apollo som är i Delfi’: ὁ
Ἀπόλλων ὁ ἐν Δελφοῖς.10
’Den efesiska Artemis’: Ἄρτεμις Ἐϕεσία och ’Den Artemis som är i Efesos’:
Ἄρτεμις ἡ ἐν Ἐϕέσωι.11

Apostlagärningarna 19: 23–40: μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐϕεσίων.
SIG nr 153, 939.
7 Plutarkos, Moralia V, 2. Till binamnet dēlos radar Plutarkos andra av gudens epitet vilka han tolkar
inom profetians och kunskapens sfär. Apollo är Pythios (’den som frågar") för dem som börjar att lära
sig och att utfråga, han är Dēlios (’klar’) och Phanaios (’uppenbar’) för dem som något av sanningen
redan blivit klarlagt, respektive uppenbarat.
8 Usener 1948, 232.
9 SIG nr 167.
10 ”Apollo Delfinios”: SIG nr 57, 577, 633. ”Den Apollo som är i Delfi”: SIG nr 558, 559, 827.
11 ”Den efesiska Artemis”: SIG nr 741, 867; OGIS nr 455, 480, 481. ”Den Artemis som är i Efesos”: SIG nr
282.
5
6
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’Den nemeiske Zeus’: Ζεὺς Νέμειος och ’Den Zeus som är i Nemea’: Ζεύς ὁ ἐν
Νεμέᾳ.12
Den perifrastiska formuleringen visar att man ska uppfatta det parallella adjektivepitetet som ortsbetecknande vilket i många fall kan vara viktigt för tolkningen av
tvetydiga gudaepitet. Ibland kan binamnet återgå på en självständig gudom vilken
på en bestämd ort kom att identifieras med en allmänt dyrkad gudom. 13
Om man finner en koncentration av ett binamn på en allmänt dyrkad gudom
till ett visst område eller en viss ort, har man med all sannolikhet rätt att förutsätta
en lokal utgestaltning av denna gudoms väsen och kult (kategori I b). Ett sådant
exempel är Zeus Lýkaios som hade sin huvudsakliga kult i Arkadien på Peloponnesos.14 Binamnet kan förknippas både med det grekiska ordet för ’varg’, lýkos, och
med en gammal ljusgud Lykos ’den lysande’ från ordstammen luk/lyk- ’ljus’.15 Pausanias skildring låter oss ana den särprägel kulten av Zeus Lýkaios i Arkadien
hade.16
Apollo har bland andra epitet även ett som lyder kerdōos eller kerdaios, ett substantiverat adjektiv som betyder ’den som bringar vinst’, ’den som för med sig
framgång’. Detta binamn på guden är bara belagt i Thessalien och är ett utmärkt
exempel på en tydligt geografiskt begränsad utbredning av ett gudaepitet. Vad
som ligger i binamnet kerdōos såsom det är använt i thessaliska sammanhang kan
inte bestämmas med full säkerhet. Det kan dock knytas till den thessaliska aristokratien och har knappast någonting med handel att göra utan snarare med krig och
rytteritaktik.17
De gudomar vars benämning består av det personliga namnet och ett ortsbetecknande epitet (kategori I a) eller det personliga namnet och ett epitet med begränsad geografisk utbredning (kategori I b) torde ha haft en tydlig lokal utgestaltning både i ritual och i gudsföreställning. Ett intressant fenomen är att från
början lokalt begränsade gudomar ibland kan upphöjas till kategorin ”allmänt
dyrkade gudomar”. Så är fallet med Artemis Efesia och Juppiter Dolichenus vars kulter spreds över stora delar av den hellenistisk-romerska världen. Den senare nådde, som vi sett, även de germanska provinserna. Inskrifter och litterära vittnesbörd
låter oss följa hur dessa från början lokala utgestaltningar fick en vidare spridning i
den hellenistisk-romerska världen.
”Den nemeiske Zeus”: SIG nr 653. ”Den Zeus som är i Nemea”: SIG nr 644.
Jfr Usener 1948, 218.
14 SIG nr 314 A. Pausanias, Descriptio Graeciae VI, 8, 2: Lýkaios Zeus; VIII, 2: ’Lykaon kallade Zeus för
Lýkaios’; Lýkaios Zeus; VIII, 38, 4–7: både Lýkaios Zeus och Zeus Lýkaios.
15 Usener 1948, 198–216, såg kopplingen till lykos ’varg’ som sekundär och uppkommen genom folkliga
etymologier. Andra forskare såsom Alexander Krappe har betvivlat detta och antagit ett ursprungligt
samband mellan en sol- och himmelsgud och vargen, Krappe 1946, 117–125.
16 Pausanias, Descriptio Graeciae VI, 8, 2; VIII, 2, 1–3 och 38, 6–10; jfr Usener 1948, 210–211. Om Pausanias
som religionshistoriker och hans framställning av Zeus Lykaios-kulten, se Hultgård 1992, 127–143.
17 För diskussionen kring Apollo Kerdōos, se framför allt Mili 2011.
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Gudomar med geografiskt begränsad kult
En annan typ av gudomar är de, som med sitt personliga namn är kända bara från
ett begränsat område eller en bestämd plats och där åtnjuter kult (kategori II). Gudomarna i denna kategori är för det mesta icke-grekiska och icke-romerska till sitt
ursprung men de har blivit en del av den hellenistisk-romerska kulturen, som även
givit dem kultens uttrycksformer.
Som exempel kan vi nämna gudinnan Mā vars kult tycks ha varit begränsad till
Kappadokien i Mindre Asien.18 Gudinnan hade sin huvudhelgedom i staden Komana och den präst som förestod templet kom i rang näst efter konungen. Strabo
omtalar det stora antalet tempeltjänare och understryker gudinnans stora betydelse i Kappadokien.19 Från det romerska Gallien kommer ett annat exempel. En
brons-statyett av en häst funnen i mellersta Loire-dalen har en inskrift med lydelsen Aug(usto) Rudiobo sacrum ’åt den upphöjde Rudiobos i helig tillägnan’. Det rör
sig av allt att döma om en lokal gudom med namnet Rudiobos.20

Föreställningen om genius loci
Tanken att en plats har sin egen gudom som bara finns just där möter vi i den romerska föreställningen om genius loci, ’platsens skyddsväsen’. Den har delvis sin
motsvarighet i den grekiska tron på Agathos Daimōn ’den Goda Gudomen’. Denna
typ av gudaväsen saknar personligt namn och åkallas ofta tillsammans med andra
namngivna gudomar.21 Man tänkte sig gärna att den plats på vilken man utförde
kulthandlingar till kända och mer allmänt dyrkade gudar och gudinnor också hade
en okänd gudom, som man var mån om att inte glömma bort. Början av en sådan
inskrift kan lyda:
Iovi optimo maximo, Iunoni reginae, Minervae sanctae, Soli Mithrae, Herculi Marti Mercurio, Genio loci … Marcus Aurelius … votum solvit.
’För Juppiter, den bäste, den högste, för drottning Juno, för den heliga Minerva, för
Solen Mithra, för Herkules Mars Merkurius, för platsens Gudom … infriade Markus Aurelius sitt offerlöfte’.22

En avläggare av kulten fanns i grannlandskapet Pontos i staden Komana uppkallad efter Komana i
Kappadokien.
19 Strabo, Geografi XII, 2, 3 och kappadokiska inskrifter.
20 Duval 1976, 46. Jag återger gudens namn med den galliska ändelsen –os för nominativ singularis
maskulinum; se Lambert 1992, 49.
21 CIL III nr 4298: Genius loci och Fortuna.
22 CIL VIII nr 4578. Inskriften finns på ett altare från Diana i Numidien.
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Faktorer som gynnade uppkomsten av lokala utgestaltningar av en mer allmänt
spridd gudom var, som jag tidigare antytt, skillnader mellan olika platser i kultens
former och i den bild man gjorde sig av denna gudom. En gudom som dyrkades
på en bestämd ort eller inom ett bestämt område kunde identifieras med någon av
de större gudarna eller gudinnorna. Även om namnet på denna ursprungliga gudom försvann kunde rituella element och drag i gudsbilden leva vidare i den nya
kulten.

Lokala gudomar av germanskt ursprung under romersk kejsartid
Kännedomen om den hellenistisk-romerska kulturen och formerna för dess gudakult nådde förmodligen långt in i den germansktalande världen. 23 Tydligast framträder det romerska inflytandet naturligt nog i gränstrakterna längs floden Rhen
med de båda provinserna Germania inferior och Germania superior. Särskilt den förra, som omfattade ungefär nuvarande Nederländerna och de delar av norra Tyskland som låg väster om Rhen med Colonia Agrippina (dagens Köln) som huvudort,
var viktig för att förmedla det romerska inflytandet. Under de första århundradena
av vår tideräkning var den infödda befolkningen i detta område germansktalande
men med kvardröjande keltisktalande grupper. Som gränsprovins hyste Germania
inferior flera legioner och hjälptrupper liksom administrativ personal och var även
säte för en livlig handel. Allt detta innebar ett ansenligt inflöde av romersk miltär
med skiftande etnisk bakgrund och av romerska köpmän och ämbetsmän. Detta
förhållande avspeglar sig också på religionens område. Vid sidan av den officiella
romerska kulten förde officerare, soldater, ämbetsmän och handelsmän även med
sig kulten av sina personliga gudomar.
Det till oss bevarade källmaterialet består främst av inskrifter, olika typer av
monument och miniatyrer samt mynt, allt ett material som till största delen kan
förknippas med den privata kulten. Jämsides med traditionella hellenistiskromerska gudomar såsom Apollo, Juppiter, Mars, Juno, Isis, Minerva, Mithras och
icke minst Genius loci, dyrkades även inhemska gudagestalter. 24 De yttre formerna
denna kult tog sig var väsentligen romerska och språket latin, men bakom de latiniserade namnformerna och vissa ikonografiska detaljer skönjer man inhemsk
gudatro, vare sig den var keltisk, germansk eller en blandning av bådadera. Det är
här som vi möter de första vittnesbörden om lokala gudomar i germansk religion.
Många gudanamn är oklara till sin tolkning men jag ska ta upp de fall där man på

En utmärkt översikt av de kulturella kontakterna mellan det romerska imperiet och de skandinaviska
folken finner man i Kaliff & Sundqvist 2004, 24–42 (kapitlet ”Kulturinfluenser från romarna”). Förbindelserna mellan det romerska riket och det kontinentala, fria Germanien behandlas i Franzius 1995.
24 En översikt av alla i inskrifter belagda gudomar ges av Stolte 1986, 597–606. Om man som Stolte också
räknar gudanamn med epitet som självständiga gudomar, kommer man upp i ett stort antal, runt 200
gudomar.
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sannolika grunder kan anta förekomsten av en inhemsk gudom med lokal eller
regional prägel:
1º Gudinnan Nehalennia
2º Hercules Deusoniensis
3º Hercules Magusanus
4º Vissa Matres och Matronae

Gudinnan Nehalennia
År 1647 blottade stormar och sanderosion ett tempel från romersk kejsartid i närheten av nuvarande Domburg i sydvästra Nederländerna. Upptäckten väckte redan då stor uppmärksamhet och flera beskrivningar av fynden publicerades under
de följande årtiondena. Det som kom i dagen var grunden av en byggnad och ett
antal föremål med inskrifter, främst votivaltare av kalksten men också statyer. De
allra flesta av dessa föremål var tillägnade en gudinna och hade dedikationsformeln deae Nehalenniae ’för gudinnan Nehalennia’.25
Drygt 300 år senare, 1970, råkade en fiskare få upp några fragment av två votivaltare vid Oostaer-Schelde 2,5 mil norr om Domburg. Riksmuseet i Leiden satte
genast igång med vidare undersökningar och man lyckades med hjälp av dragnät
rädda över två hundra votivaltare, statyer och andra stenfragment ur vattnet. Alla
inskrifter man fann var tillägnade Nehalennia. Vi har att göra med två närliggande
tempel till ära för gudinnan. Eftersom flera av inskrifterna är daterade har tempelkulten till Nehalennia huvudsakligen blomstrat under tidsperioden 180 till 230.
Bilderna av gudinnan är nötta av sand och vatten men man kan se att hon oftast
framställs sittande, klädd i en fotsid mantel med spänne. Som attribut har hon
frukter och ymnighetshorn, ibland även en glob och ett roder. Hon avbildas några
gånger med foten på stäven till ett skepp, i likhet med den romerske Neptunus.
Framställningen av henne påminner om de modergudinnor, Matronae, som man
känner från Rhen-området. Några drag i Nehalennias ikonografi är dock unika: hon
åtföljs av en hund, en fruktkorg står på golvet bredvid henne och hon bär en pelerin, en typ av schal. Bildframställningarna antyder att gudinnan åkallades både för
beskydd av sjöfarande och för att hon gav lycka och fruktbarhet. Inskrifterna ger
inte mycket upplysning om gudinnans karaktär. Man åkallade gudinnan pro se et
suis ’för sig och de sina’ och om beskydd av skeppen, pro navibus.
Med hänsyn till det geografiska läget och tidsperioden, de två första århundradena e.Kr., kan man anta att befolkningen i området till stor del var germansktalande men i större eller mindre grad romaniserad. De flesta av dedikanterna var
romerska medborgare vilket man kan se av den omständigheten att deras namn är
utformade efter det romerska treledade namnsystemet med förnamn (praenomen),
25

För Domburg-fynden, se Hondius-Crone 1955.

29

släktnamn (nomen) och tillnamn (cognomen).26 En del inhemska namn med keltisk
och germansk bakgrund förekommer också bland gudinnans tillbedjare.
Åtskilliga tolkningar av namnet Nehalennia har lagts fram. Med all sannolikhet
är namnet av germanskt ursprung och utgör ett possessivkompositum. Den mest
tilltalande förklaringen är att förleden Neha- återgår på ett urgermanskt *nēχʷa”nära” (jfr tyskans nahe), och att efterleden är ett ord med betydelsen ’vatten’, keltiskt-germanskt *lendhā-, (jfr fornsaxiska Linda, ett flodnamn, och det isländska lind
f. ’vattenkälla’). Till efterleden har det feminina suffixet -nja fogats. Namnet skulle
då betyda ’Hon som har vattnet nära’.27 Allt tyder på att Nehalennia var en gudinna med lokalt begränsad kult.28 Med två undantag stammar alla inskrifter och föremål som kan knytas till gudinnan från de två kultplatserna i sydvästra Holland.29

Hercules Deusoniensis
Denna gud är bara bekant genom mynt präglade under den romersk-galliske kejsaren Postumus som grep makten över västra delen av imperiet runt 260 men som
blev dödad i ett soldatuppror 269. Man är ense om att binamnet Deusoniensis återgår på en ort Deuso eller Deusone.30 Guden tillhör alltså kategorin av en allmänt
dyrkad gudom med ortsbetecknande epitet (kategori I a). Av allt att döma är denna ort identisk med byn Diessen öster om Tilburg, och namnet uppträder redan i
början av 700-talet som Deosne och Diosna med tillägget in pago Taxandria supra
fluvio Digena.31 Märkligt är Postumus framhävande av denne Hercules Deusoniensis.
Inte mindre än 26 mynt visar gudens bild och namn och det kan tyda på att Postumus hade starka band till guden. Inga steninskrifter till guden har hittats. Det är
troligt att Postumus kom från den trakt där Deuso låg, alltså Taxandria, och att han
uppfattat Hercules Deusoniensis som sin skyddsgud.
Att Hercules Deusoniensis representerar en germansk gud som åkallades av en i
huvudsak germansk-talande befolkning i området runt Deuso är högst troligt.
Källor från slutet av 300-talet lokaliserar orten på följande sätt: Deusone in regione
Francorum.32 Här rör det sig om de saliska frankerna som enligt Ammianus Marcellinus bodde just i Taxandria. Utifrån bruket av interpretatio romana kan man anta att

I det romerska namnsystemet utmärkte praenomen individen, nomen den släkt han eller hon tillhörde,
medan cognomen ursprungligen åsyftade en fysisk egenskap hos en person men detta namn gick senare
i arv. Man kunde ha inte bara ett cognomen utan flera.
27 Neumann 2002.
28 de Vries 1956–57 § 539 tolkar Nehalennia som ”eine lokale Sonderform dieser Gottheit” (= den svebiska Isis–Nerthus, min anm.). Gudinnans karaktär av en lokal gudom betonas också av Stolte 1986, 617
och Neumann 2002, 61.
29 Endast två inskrifter är funna utanför detta område, nämligen i Köln-Deutz.
30 Stolte 1986, 622 sammanfattar den gängse uppfattningen.
31 Se Stolte 1986, 625.
32 Se Stolte 1986, 624.
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den gud som döljer sig bakom Hercules Deusoniensis är en lokal utgestaltning av en
mer allmänt dyrkad germansk gud, i detta fall torde det röra sig om Thuner (den
skandinaviske Þórr).33 Troligen fanns i Deuso ett tempel för kulten av guden eftersom några av mynten visar Hercules Deusoniensis stående i en mindre tempelbyggnad.34

Hercules Magusanus
Två mynt av Postumus nämner en gud Herculus Magusanus. Hans kult är också
belagd genom elva inskrifter och namnet är funnet även på fyra armringar. 35 De är
koncentrerade till nedre Rhen-området och vi har med all sannolikhet att göra med
en regionalt begränsad kult av en germansk gudom. 36 Tidigare har man i allmänhet försökt förstå epitetet magusanus som ett adjektiv och syftande på en ort. Försöken att hitta denna ort har inte lett till några övertygande resultat. I stället kan det
vara så att Magusanus är gudens personliga namn eftersom den äldsta inskriften
har en annan ordningsföljd av namnen och är tillägnad Magusano Herculi.37 Denne
Magusanus har alltså identifierats med Hercules och kanske är magusanus från
början ett epitet till en av de mer allmänt dyrkade germanska gudarna. Hittills har
ingen tillfredsställande förklaring av själva namnet Magusanus givits.

Matres och Matronae
Kulten av de gudomliga mödrarna blomstrade under romersk kejsartid och hade
sin geografiska tyngdpunkt i nedre Rhenområdet. Den var utbredd även i andra
delar av Europa men var ett fenomen som särskilt kännetecknade keltiska folkgrupper. Dessa gudinnor, som nästan uteslutande dyrkades tre tillsammans, tycks
ha haft stor religiös betydelse eftersom deras antal i de germanska provinserna
vida överträffar de manliga gudomarnas. 38 I senantik tid uppfattade man förmodligen Matres och Matronae som i viss mån två olikartade grupper av kvinnliga gu-

I den fornsaxiska dop- och avsvärjelseformeln heter det att ”jag lämnar (forsachu) djävulens alla verk
och ord, Thuner, och Woden och Saxnote och alla de demoner som är deras följeslagare”; Braune &
Ebbinghaus 1994, 39. Man behöver inte som de Vries 1956–57 § 415 betvivla att även Herkules kunde
förknippas med Thuner/Tor även om identifikationen med Juppiter tycks ha varit vanligare, om man
stöder sig på veckodagsnamnen, Dies Jovi = Tors dag.
34 Se Stolte 1986, 625.
35 Stolte 1986, 626.
36 För en germansk gud med sin kult koncentrerad till nedre Rhen-området uttalar sig de Vries 1956–57
§ 414 och Stolte 1986, 626–629.
37 Stolte 1986, 629.
38 Jfr Stolte 1986, 642.
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domar, men nutida uttolkare har emellertid skilda meningar i denna fråga. 39 I diskussionen om binamnen på Matres/Matronae i det romerska Germanien måste man
ha klart för sig att endast en mindre del av de runt 100 epiteten kan tolkas med
säkerhet. Tidigare forskning uppfattade gärna Matres/Matronae-namnen som syftande på lokala gudomar men numera framträder en mer nyanserad bild, som
tyder på att de flesta av epiteten anger väsensegenskaper eller namn på stamgrupper.40 Några av epiteten är dock säkerligen ortsbetecknande (kategori I a) såsom
Iulineihiae från orten Iuliacum, det nuvarande Jülich.41 De binamn som kan härledas från namn på stamgrupper representerar ibland lokalt begränsade gudomar
t.ex. Matronae Austratium ’austriaternas (gudomliga) Mödrar’.42 Kulten av de gudomliga mödrarna var inte begränsad till germaner inom det romerska riket utan
var säkerligen utbredd även bland andra germanska folkgrupper. En antydan till
detta ger Beda som omtalar att de förkristna anglerna började året i januari med en
religiös högtid, kallad Modraniht ’(de gudomliga) Mödrarnas natt’.43 Dedikationer
till Matronae med binamn uppvisar en påfallande koncentration till nedre Rhenområdet44 och även om binamnen växlar kan man fråga sig om vi inte har att göra
med en regionalt begränsad kult.

Lokala gudomar på skandinaviskt område?
I ljuset av förhållandena i det romerska Germanien måste man ställa sig frågan om
kult av lokala gudomar förekom även på skandinaviskt område. Att anta en lokal
utgestaltning av de mer allmänt dyrkade gudomarna vid de större kultplatserna är
fullt rimligt. Så skulle till exempel existensen av en Thor Upsaliensis vid svearnas
helgedom i Uppsala med särdrag i gudsbild och ritual inte te sig så märklig som
det i förstone kan verka. Lokala gudomar som inte tillhörde de mer framträdande
gudarnas krets dyrkades förmodligen också på många håll. Källmaterialet för kult
av lokala gudomar av olika typ är emellertid ytterst tunt. Vissa mytiska och legendära gestalter som nämns i de litterära källorna från tidig medeltid kan gå tillbaka
på lokala gudomligheter från den förkristna perioden. Det teofora ortnamnsmaterialet i Skandinavien erbjuder ett religionshistoriskt intressant material, men är av
Gutenbrunner 1936, 117–123; de Vries 1956–57, § 523 och Stolte 1986, 643–645 menar sig kunna göra
skillnad mellan de två grupperna av gudomar, medan Simek 2003, 119 i likhet med äldre forskare ser
dem som synonyma.
40 Företrädd av bl.a. de Vries 1956–57, § 523, 524, 527 och Stolte 1986, 646. Den äldre tolkningen av modergudinnorna som lokala gudomar har dykt upp i ny gestalt hos Vennemann 1992.
41 CIL XIII nr 7882. För detta och andra exempel på lokala Matres/Matronae, se Gutenbrunner 1936, 182–
183 och de Vries 1956–57 § 523.
42 För detta exempel och några andra, se Stolte 1986, 645–646.
43 Beda, De temporum ratione 13: incipiebant autem annum ab octavo calendarum Januariarum die … et ipsam
noctem … tunc gentili vocabulo Modraniht id est matrum noctem appelabant. Jfr Gutenbrunner 1936, 118–119,
de Vries 1956–57, § 527.
44 Se Rüger 1987, 4–5 (med utbredningskarta).
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en sådan karaktär att det mycket sällan låter oss komma längre än att fastslå förekomsten av kult till en bestämd gudom på en bestämd plats, vars naturliga eller
kulturella beskaffenhet också kan anges (t.ex. lund, berg, sjö, åker, vi).45

Mytiska och legendära gestalter
I den medeltida traditionen om Olav den Helige dyker en gåtfull gestalt upp som
kallas Olav Geirstadalv. Berättelsen, där denna gestalt och hans förhållande till
kung Olav Haraldsson skildras, återfinns i sina olika varianter i Den stora sagan om
Olav den Helige och i en mer knapphändig version även i den äldre Legendariska
Olavssagan.46 I korthet är innehållet i det som rör Olav Geirstadalv följande:
Över Viken och Vestfold härskade en kung som kallades Óláfr digrbein eller
Óláfr geirstaðaálfr, det senare efter gården Geirstad där han bodde. 47 Han sammankallar ett stort ting och omtalar en dröm som han har haft. Drömmen tolkar kungen som ett järtecken på en kommande farsot som ska döda många, däribland honom själv. Kungen vill att en stor gravhög ska kastas upp efter honom, där även
andra högborna män ska läggas. Han manar folket på tinget att inte åkalla honom
efter hans död: en þess vil ek biðja yðr at þér blótið mik eigi ’men det vill jag be er om,
att ni inte skall åkalla mig’. Det gick som drömmen visat, kungen dog och blev
höglagd tillsammans med många andra. Efter farsoten kom hungersnöd och folk
började blota till den döde kungen och ändrade hans namn till Olav Geirstadalv.
Det gjorde att årsväxten blev god igen. Så följer episoden med bonden Rane som i
en dröm får uppmaningen att bryta sig in i högen och ta tre föremål från den gravlagde Olav Digerben, nämligen hans guldring, bältet med kniv samt svärdet. Rane
blir fosterfar för den unge Olav Haraldsson, som i gåva får de tre dyrbara föremålen. Berättelsen slutar med att Olav Haraldsson och några av hans män vid ett
tillfälle red förbi Olav Geirstadalvs hög. En av männen frågar kungen: "När blev
du höglagd här?" Kungen svarar upprörd att hans själ aldrig haft två kroppar och
aldrig kommer att få det, inte ens på uppståndelsens dag. Mannen genmäler att
kungen själv en gång skulle ha sagt att "här var vi och härifrån for vi". Kungen
förnekar detta, sätter sporrarna i hästen och rider hastigt bort.48
Förutom att berättelsen kan ses som en symbolisk tolkning av religionsskiftet,
antyder den till en tidigare föreställning om en lokal gudom som särskilt åkallades
för att ge fruktbarhet. Benämningen Geirstaða alfr är signifikativ men platsen Geirstad kan inte lokaliseras med full säkerhet. Många vill dock identifiera Olav Digrbens gravplats med Gokstadhögen i Vestfold. Alverna utgjorde liksom diserna en
Jfr Kousgård Sørensen 1992, 236.
Stora sagan om Olav den helige, 715–735; Legendariska Olavssagan, 1–2.
47 Legendariska Olavssagan kap. 2 (s. 1): ok var kallaðr digrbein eða geirstaða alfr. Stället där han bodde omtalas i Stora sagan om Olav den helige, 727: hans h˛o fuðbǿr ok heimili var þar sem heitir á Geirst˛o ðum; jfr även s.
715.
48 Stora sagan om Olav den helige, 735.
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egen grupp av gudomliga väsen vilka också åtnjöt kult.49 De kunde ibland individualiseras och lokaliseras såsom skett med "alven på Geirstad". Fenomenet påminner om den romerska genius loci-föreställningen, vilken bland germanerna i Rhenområdet även förknippades med inhemska lokala skyddsväsen.
Vanligtvis tänker man sig uppkomsten av tron på Olav Geirstadalv på så sätt
att den Olav som Ynglingatal (strof 36) nämner blev gravlagd i Geirstad, 50 efter sin
död blev föremål för kult och uppfattades som en lokal gudom, "alven på Geirstad".51 Det kan dock enligt min mening även vara så att en lokal fruktbarhetsgudom sekundärt kom att knytas till en hövding eller kung med namnet Olav. Hur
det än må förhålla sig med detta, utgör berättelsen om Olav Geirstadalv ett exempel på en i förkristen tid dyrkad lokalgudom.
Det finns andra legendära gestalter bakom vilka en ursprunglig, lokalt begränsad gudom kan dölja sig. Gutasagan (kap. 1) berättar att den man som först fann
Gotland hette Tjelvar (forngutniska Þielvar).52 Han var också den förste som kom
med eld dit.53 Innan dess var Gotland så förtrollat att det sjönk i havet om dagen
men var uppe om natten. Draget att Tjelvar bringar elden till ön och löser förtrollningen gör att han kan föras till den kategori av mer eller mindre gudomliga väsen
som man benämner kulturbringare. Enligt den grekiska mytologin förde som bekant Prometheus elden till människorna. Man skulle helst vilja veta något mer om
Tjelvar för att kunna förvissa sig om hans karaktär av lokal gudom för Gotland.

Teofora ortnamn
Detta slag av skandinaviska toponymer är oftast sammansatta av ett gudanamn
och en kultplatsbeteckning och utgör en viktig religionshistorisk källa. Till sin
uppbyggnad kan de jämföras med de antika tvåledade gudanamnen:
grekiskt-romerskt: gudanamn plus ortsbetecknande eller geografiskt avgränsat epitet.
skandinaviskt: gudanamn plus kultplatsbeteckning, ger tillsammans ortsbeteckning.
Frågan är om själva kultplatsbeteckningen kan antyda någon form av lokal utgestaltning i tro och rit av gudomen. Man kan ta teofora ortnamn som Torsåker och
Odensåker. Efterleden fsv. -aker, ’åker, fält’, skulle kunna uppfattas så, att den sida
av gudens väsen som hade med förhoppningar om god årsväxt att göra i särskild

Olav Haraldssons hirdskald Sigvat omtalar i sina Austrfararvísur (strof 5) från början av 1000-talet en
religiös högtid som kallades alfablót.
50 Ynglingasaga, 51.
51 Så de Vries 1956–57 § 184; Røthe 1997, 34.
52 Den möjligheten påpekade Per Vikstrand för mig.
53 En þann maðr kvam fyrsti eldi ā land ok siðan sank þet aldri, Guta Saga, 2; utgåvans text här normaliserad.
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grad kom till uttryck på kultplatser som var ”åkrar”.54 Ordet åker i efterleden anger
dock inte nödvändigtvis att kulthandlingarna som där utfördes enbart avsåg främjande av fruktbarhet utan de kunde också ha andra syften.55 Fruktbarhetsriter kunde naturligtvis även ske på andra typer av sakrala platser, t.ex. ett vī (fvn. vé). Även
om det skulle förhålla sig på så sätt att de teofora -åker-namnen särskilt betonade
gudomens egenskap av att främja fruktbarhet, har vi fördenskull inte att göra med
lokala gudomar, eftersom -åker-namn med samma gudom i förleden är spridda
över större geografiska områden.56
En lokal utgestaltning av en mer allmänt dyrkad gudom skulle däremot kunna
dölja sig bakom en grupp teofora ortnamn med begränsad geografisk utbredning i
Danmark: Onsild (två belägg), Vonsild, Vognsild. Förleden är gudanamnet Oden och
efterleden är ordet hille som torde beteckna en speciell form av byggnad. Ordet
hille förekommer i teofora ortnamn bara tillsammans med Oden och i mellersta
Jylland.57 Begränsningen till mellersta Jylland och efterledens innebörd kan antyda
att kulten till Oden här fått en speciell utformning som var knuten till en bestämd
typ av kultbyggnad. Om man byter ut epitet mot efterled skulle vi i Odenshillenamnen ha en skandinavisk motsvarighet till kategori I b ovan, ett icke ortsbetecknande epitet men med tydlig lokal utbredning.

Sammanfattande synpunkter
Den grekisk-romerska världens kult av lokala gudomar fick sitt tydliga nedslag
också i de två romerska provinser som hade övervägande germansk-talande befolkning. Uttrycksformerna var romerska men många av gudomarna var inhemska
liksom de föreställningar som man förknippade med dem. Den kategorisering av
lokala gudomar som man kan göra av det antika materialet kan även tillämpas på
de inhemska lokalgudomarna i Rhen-området. Den kulturella påverkan som utgick därifrån på det kontinentala Germanien och Sydskandinavien inbegrep förvisso också den religiösa sfären, och kanske även framväxten av vissa typer av
lokalgudomar. Källmaterialet är emellertid alltför tunt för att kunna påvisa detta.
Detsamma gäller för hela det skandinaviska området men med några undantag,
där de litterära källorna eller det toponymiska materialet låter oss ana förekomsten
av en förkristen lokalgudom (Olav Geirstadalv) eller en lokal utgestaltning av en
mer allmänt dyrkad gudom (Oden-kulten i mellersta Jylland).
Goda aspekter på åkern som kultplats ges av Vikstrand 2001, 379–384.
Elmevik 1995, 73–75 föreslår enligt min mening en plausibel nytolkning av ortnamnet Friggeråker i
Västergötland som uppkommet ur ett *Friðgærð(ar)akr ”en åker där fredsskipande överenskommelser
ingicks” och antyder i det sammanhanget kulthandlingar som kunde avse rättsliga aspekter; jfr Vikstrand 2001, 90, 381 n. 286.
56 Torsåker till exempel finns i Ångermanland, Gästrikland, Södermanland, sydligaste Östergötland och
östra Jylland.
57 För detta teofora ortnamn, se Kousgård Sørensen 1992, 231–233.
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Alhs och gudhūs
Kultplatsbeteckningar och översättningsanomalier
i den gotiska bibeln
Peter Jackson

Inledande synpunkter
Den heliga platsen är en besvärlig plats, svår att beträda för den som först vill göra
full rättvisa åt de många och ingående diskussioner som förts av religionshistoriker, antropologer, sociologer och filosofer kring såväl ”platsens” som ”helighetens” många implikationer och betydelsedimensioner. Jag har därför tänkt göra det
förhållandevis lätt för mig. Dels genom att begränsa min diskussion till två specifika kultplatsbeteckningar i den gotiska bibeln, dels genom att begränsa min teoretiska utgångspunkt till några grundläggande antaganden om förhållandet mellan
helighet och rumslighet. Låt mig börja med den senare punkten, det vill säga den
teoretiska utgångspunkten.
Eftersom min huvudsakliga empiri härrör från senantiken, har jag haft viss användning för den indelning av religionens topografi i tre rumsliga kategorier –
dess ”här”, dess ”där” och dess ”varsomhelst” – som religionshistorikern Jonathan
Z. Smith har begagnat sig av för att bättre lyckas karakterisera den senantika periodens religiösa transformationer.1 Hans poäng är just att dessa kategorier inte är
statiska under denna period, utan snarare blir föremål för olika slags överlappningar och omstruktureringar. Mycket kortfattat kan religionen ”här” karakteriseras av vad vi skulle kunna kalla ”huslig religion” eller ”folkreligiositet”, av den
snävt definierade gruppens, den mer eller mindre utvidgade familjens religiositet.
Genom att dess heliga rum befinner sig ”här” och inte ”där”, kan det ofta vara
svårt att urskilja särskilda religiösa utrymmen, institutioner eller ämbeten som är
tidsligt och rumsligt permanenta. Religionen ”där” kan i stället karakteriseras av
vad de flesta förknippar med den klassiska antikens religioner: urbanitet, skriftkultur, tempelarkitektur, prästkollegier, offentliga offerceremonier och festivaler. De
religiösa handlingarna förefaller ofta vara symboliskt förbundna med komplexa
sociala hierarkier samt betona distansen mellan människornas och gudarnas världar. Den tredje kategorin, religionen ”varsomhelst”, svarar bland annat mot de s.k.
1

Smith 2004.
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”frälsningsreligionerna”. De är inte platsspecifika i samma avseende som religionerna ”här” och ”där”, vinner inget omedelbart erkännande i maktens centrum,
men tycks ändå kunna både imitera och invertera de två föregående religionstypernas särskilda kännetecken.
Med dessa distinktioner i bakhuvudet kan vi nu börja ta itu med själva kärnproblemet. Det gäller alltså främst inhemska kultplatsbeteckningar i den gotiska
bibeln, men kan också få konsekvenser för hur vi tolkar liknande beteckningar i
det germanska (och inte minst skandinaviska) ortnamnsmaterialet.

Got. alhs och gudhūs
Inom den nordiska ortnamnsforskningen har man ofta antagit förekomsten av ett
sakralt namnelement *al (urn. *alh-) med hänvisning till det gotiska substantivet
alhs, vilket särskilt betecknar en helig plats eller ett tempel. I de baltiska språken
tycks litauiskans alkas, jämte sammansättningar som litauiskans alkakalnis och lettiskans elkakalns (kalnis/kalns betyder ’kulle’) syfta på en helig plats där djur- och
votivoffer förrättades. Enligt muntliga mytiska traditioner skall särskilda bönebrunnar (maldu sulinys) ha varit belägna på sådana platser och arkeologiska undersökningar har kunnat bekräfta förekomsten av djuroffer där.2 Den indoeuropeiska
etymologin antyder (*h2elk- ’avvärja’) en skyddad eller helgad ort, men endast på
germanskt och baltiskt område kan termen särskilt förbindas med just heliga platser. Vi kan alltså ha att göra med en balto-germansk isogloss. Frågan om ett sakralt
*al någonsin existerat på nordiskt område tillhör sakralnamnsforskningens mera
svårbesvarade och jag har inte tänkt beröra den här.3 Vad jag vill uppmärksamma
är i stället hur vi kan komma åt den gotiska termens betydelsenyanser genom att
studera dess särskilda bruk i bibelöversättningen. Möjligen kan en sådan diskussion i förlängningen också bidra till tolkningen av de nordiska ortnamnen.
Termen alhs förekommer på (om jag räknat rätt) 30 ställen i den gotiska bibeln.4
Matt. 27: 5 (ἐν τῷ ναῷ : in alh); 27: 51 (τοὺ ναοῦ : alhs).
Joh. 7: 14 (εἰς τὸ ἱερόν : in alh); 7: 28 (ἐν τῷ ἱερῷ : in alh); 8: 20 (ἐν τῷ ἱερῷ : in alh);
8: 59 (ἐκ τοὺ ἱεροῦ : us alh); 10: 23 (ἐν τῷ ἱερῷ : in alh).
Luk. 1: 9 (εἰς τὸν ναόν: in alh); 1: 21 (ἐν τῷ ναῷ : in þizai alh); 1: 22 (ἐν τῷ ναῷ : in
alh); 2: 27 (εἰς τὸ ἱερόν : in þizai alh); 2: 37 (ἀπὸ τοὺ ἱεροῦ : fairra alh); 2: 46 (ἐν τῷ
Haussig 1973, 395 (s.v. Alkà, alkas).
Vikstrand 2001, 191–206. Jfr även Eva Nymans diskussion av ortnamnselementet *al i denna bok.
4 Samtliga grekiska och gotiska bibelcitat är från Piergiuseppe Scardiglis reviderade version av Streitbergs utgåva av den gotiska bibeln (Streitberg † & Scardigli 2000). De svenska översättningarna av
längre citat är från bibelkommissionens översättning från år 2000.
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ἱερῷ : in alh); 4: 9 (τοὺ ἱεροῦ : alhs); 18: 10 (εἰς τὸ ἱερόν : in alh); 19: 45 (εἰς τὸ ἱερόν :
in alh); 19: 47 (ἐν τῷ ἱερῷ : in þizai alh); 20: 1 (ἐν τῷ ἱερῷ : in alh).
Mark. 11: 11 (εἰς τὸ ἱερόν : in alh); 11: 15 (ἐν τῷ ἱερῷ : in alh); 11: 16 (διὰ τοὺ ἱεροῦ :
þairh þo alh [ack.sg.]); 11: 27 (ἐν τῷ ἱερῷ : in alh); 12: 35 (ἐν τῷ ἱερῷ : in alh); 14: 49
(ἐν τῷ ἱερῷ : in alh); 14: 58 (τὸν ναόν : alh); 15: 29 (τὸν ναόν : þo alh); 15: 38 (τὸ
κατπέσμα τοὺ ναοῦ : faurahah [*alhs {jfr 27: 51 }]).
2 Kor. 6: 16 (ναόν : alhs [nom.sg.]).
Ef. 2: 21 (εἰς ναόν : du alh).
2 Tess. 2: 4 (εἰς τὸν ναόν : in alh).
Vanligast förekommande är den idiomatiskt präglade dativkonstruktionen in alh
eller (med demonstrativt pronomen) in þizai alh (= ’i templet’ eller ’till templet’),
vilken tycks kunna motsvara minst fyra olika uttryck på grekiska: 1) εἰς τὸ ἱερόν,
2) εἰς τὸν ναόν, 3) ἐν τῷ ἱερῷ, 4) ἐν τῷ ναῷ. I en övervägande del av fallen åsyftas
templet i Jerusalem och i minst åtta av dessa Jesu undervisning i templet (Joh. 7:
14, 7: 28, 8: 20, Luk. 2: 46, 19: 47, 20: 1; Mark. 11: 27 [underförstått], 12: 35, 14: 49).
Sådana omständigheter har dock inte hindrat den gotiske översättaren från att
systematiskt göra bruk av en inhemsk germansk term för att lyckas fånga vad som
står på spel i texten. I linje med den latinska översättningen väljer han dessutom att
urskiljningslöst beteckna grekiskans naós och hierón med samma term. Den latinska
ekvivalenten till dessa två ord är på motsvarande ställen alltid templum. Vad som
motiverat de nytestamentliga texternas judisk-kristna författare att växla mellan de
två grekiska termerna framgår inte alltid klart av sammanhanget, men kan möjligen antyda en känslighet för nyanser beträffande tempelkomplexets struktur. Enligt en sådan tolkning bör naós syfta på det egentliga tempelhuset (jfr hebr. heichal),
motsvarande den inre del av ett grekiskt tempel där gudabilderna står. Termen
hierón betecknar då snarast tempelkomplexet i sin helhet (jfr hebr. beit hamikdash)
och kan således inbegripa mera specifikt utpekade delar av detta komplex, såsom
naós och témenos (= det helgade område inom vars gränser tempelbyggnaden
stod).5 Dessa ursprungliga distinktioner kan förklara varför Jesus exempelvis aldrig undervisar en tô naô, men däremot varför termen naós genomgående används i
de tre passager som återger hur tempelförhänget brister (Matt. 27: 51; Mark. 15: 38;
Luk. 23: 45). I enstaka fall syftar inte naós på templet i Jerusalem, utan i stället på
den del av ett hedniskt tempel, som enligt passagens logik just antas innehålla
gudabilder. I ett sådant fall avses bristen på överensstämmelse (sunkatáthesis) mel5

Enligt Ammonius Grammaticus betecknar hierón den struktur som omger en naós, Kittel 1938 s.v. τὸ
ἱερόν.
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lan avgudabilder (eídôla) och den levande Gudens interpersonella tempel (naós
theoû) (2 Kor. 6: 16).
Vi märker i dessa exempel hur de nytestamentliga texternas författare, säkert
delvis med utgångspunkt i andra språk än det gemensamma grekiska samtalsspråket, söker fånga betydelsenyanser med ursprunglig hänsyftning på templet i
Jerusalem. Att sådana betydelsenyanser inte alltid finner några motsvarigheter i
översättarens språk, framgår i sin tur av den latinska översättningen. Trots att den
latinska textens templum närmast urskillningslöst tycks upphäva distinktionen
mellan tempelhuset och tempelkomplexet i sin helhet, har kontexten på ett ställe i
texten (Apg. 19: 24) motiverat en annan översättning. Sannolikt berodde detta på
att det just här förelåg en diskrepans mellan den latinska termen templum och de
två grekiska termerna naós och hierón, inför vilken översättaren i andra sammanhang har förhållit sig likgiltig. Passagen (som dessvärre saknas i de kvarvarande
manuskripten till den gotiska bibeln) beskriver en silversmed i Efesos vid namn
Demetrius som tillverkar Artemistempel (naoùs arguroûs Artémidos). Att beteckna
ett sådant litet ställföreträdande hustempel av silver med termen templum har tydligen uppfattats som en anomali av översättaren, varför han i stället använder termen aedes. I äldre språkbruk tycks den avgörande skillnaden mellan aedes och
templum ha avsett just de två tempeltypernas storlek och komplexitet. Exemplet är
belysande eftersom det visar att översättningens reduktion av originaltextens
språkliga variation inte endast behöver tyda på en medveten ekonomisering av
översättningsarbetet. Om samma ord i originaltexten även kunde motsvaras av två
olika ord i översättningen, vittnar bristen på fullständig överensstämmelse mellan
de två texterna snarare om en känslighet hos översättaren för de inhemska termernas specifika valörer. Begreppens relativa betydelseomfång i två olika språk gör
ibland att distinktionen mellan vissa begrepp i det ena språket framstår som överflödig i det andra, ibland som alltför oprecis. Vi gör alltså klokt i att låta sådana
diskrepanser ange begreppsmässiga distinktioner, vilka för översättaren kan ha
framstått som ytterst självklara, trots att vi inte omedelbart uppfattar vari denna
självklarhet skulle bestå.
Jag kommer nu till mitt egentliga ärende. På ett enda ställe i den gotiska bibeln
(Joh. 18: 20), där den grekiska texten läser en tô hierô (lat. in templo) och där vi alltså
skulle vänta oss in alh, står i stället för den förväntade ordalydelsen in gudhūsa. Den
gåtfulla avvikelsen noterades redan i den första detaljerade studien av germansk
och nordisk förkristen religion, Jacob Grimms Deutsche Mythologie från 1835. Under
kapitelrubriken Tempel ställer sig Grimm frågan: ”warum sollte Ulfilas verschmähen, den heidnischen namen auf die christliche Sache anzuwenden, da ja die auch
heidnischen templum und ναός für den christlichen gebrauch unanstößig wurden?”6 Frågan lämnas i och för sig obesvarad i det följande avsnittet, men tycks
alltså vila på förutsättningen att gudhūs inte kan ha varit en förkristen beteckning.
6

Grimm 1835, 57.
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Slutledet -hūs uppträder aldrig isolerat eller i andra sammansättningar. Det kan
alltså inte vara fråga om ett hus i det svenska ordets moderna betydelse. Den förväntade gotiska beteckningen vore här snarare razn (*razn gudis), vilken för övrigt
också i överförd betydelse kunde syfta på Guds tempel (Mark. 11: 17: ho oîkós mou
oîkos proseukhês klêthêsetai [= got. razn bido] pâsin toîs éthnesis ’Mitt hus skall kallas ett
bönens hus för alla folk’). På andra ställen i texten översätts gr. oîkós även med got.
gards. Särskilt anmärkningsvärd är sammanställningen med det grekiska låneordet
aikklesjo (gr. ekklêsia), *ingardjo aikklesjo (1 Kor. 16: 19, Kol. 4: 15 ungefär ’församlingen i huset’). Den hos Paulus först belagda beteckningen på den tidigkristna huskyrkan (ho tês ekklêsías oîkos, domus ecclesiae) antas ha syftat på en ursprunglig privatbostad, vilken alltmer kommit att tjäna som samlings- och gudstjänstlokal för
de kristna församlingarna.7 I sin studie av den romerska basilikan kunde arkitekturhistorikern R. Lemaire8 låta den närbesläktade termen domus dei beteckna ett
mellanstadium i gudstjänstlokalens utveckling från atrium (= det centrala rummet i
bostadshuset) till basilika under det tidiga 200-talet genom att först undersöka hur
termen användes i liturgiska texter från samma period. Mot bakgrund av detta
slags tidigkristen liturgisk terminologi har flera forskare hävdat att gudhūs helt
enkelt måste vara en låneöversättning, en så kallad ”calque”, av latinets domus dei.
Idén tycks vara allmänt vedertagen idag och framställs inte med någon större reservation, varken i Gerhard Köblers gotiska ordbok från 19899 eller Vittoria Corazzas studie av latinskt inflytande på det gotiska språket från 1969.10 Det råder ingen
tvekan om att sådana låneöversättningar från latinet, vilka ofta ger intryck av lärda
konstruktioner ad hoc, uppträder på sina ställen i den gotiska bibeln. Två exempel
är armahairtei (från lat. misericordia ’barmhärtighet’) och hundafaþs (från lat. centurio).11 Betydligt vanligare är förstås samma slags låneöversättningar från grekiskan,
även om det också där ibland är osäkert vilket språk som bildat den egentliga utgångspunkten (miþwissei från gr. suneídêsis eller lat. conscientia ’medvetande’). Frågan är emellertid om gudhūs överhuvudtaget bör räknas till denna kategori och
vad som i så fall skall ha motiverat översättaren att använda denna term på just
detta enda ställe i texten?
Innan vi kan börja besvara den frågan måste vi först undersöka vad som faktiskt står i den aktuella passagen. Direkt efter beskrivningen av hur Petrus förnekar
Jesus övergår Johannesevangeliets författare till att skildra hur översteprästerna
frågar ut den tillfångatagne Jesus:
Översteprästerna frågade ut Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus svarade honom: ”Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synaJfr White 1990, 111.
Lemaire 1911.
9 Köbler 1989, 245.
10 Corazza 1969, 81 f.; se även Paul Kretschmer 1904-1905, 542.
11 Se om hundafaþs Beck 2000, 232 f.
7
8

43

gogan och i templet, där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls.” Joh. 18: 19–20.

Eftersom vi har att göra med en passage i Johannesevangeliet, förväntar vi oss inte
att finna några direkta motsvarigheter i de övriga evangelierna. Hos Matteus
(Matt. 26: 55) och Markus (Mark. 14: 49) finner vi visserligen, i ett liknande sammanhang, de sinsemellan överensstämmande formuleringarna ”Varje dag (kath’
hêméran [= got. daga hvammeh]) har jag suttit i templet och undervisat utan att ni
grep mig” och ”Fastän jag varje dag (som ovan) har varit hos er i templet och undervisat, har ni inte gripit mig”, men ingenstans några motsvarigheter till den
mera utbroderade formulering som möter hos Johannes. Det finns dessutom hos
Matteus och Markus en tydligare anvisning om att Jesus talar om sin undervisning
i templet efter intåget i Jerusalem och rensningen av tempelplatsen. Hos Johannes
används i stället mera svävande och övergripande formuleringar som ”jag har
alltid (pántote) undervisat i synagogan och i templet”, ”jag har talat öppet till världen” och ”där alla/alltid (pántes/pántote) judar samlas”. Kan vi förmoda att den
gotiske översättaren har uppfattat dessa formuleringar som särskilt anmärkningsvärda? Finns det i så fall något annat i själva översättningen som skulle kunna tyda
på det än just valet av den oväntade termen gudhūs? Har passagens dubbla hänvisning till ”synagoga och tempel” (en sunagôgêi kaì en tô hierô) möjligen spelat en
roll i sammanhanget?
En detalj som kanske saknar relevans, men som ändå bör påpekas, är att Johannesevangeliets författare tycks föredra den obestämda dativformen en sunagôgêi
framför den på övriga ställen i NT förekommande bestämda formen en tê sunagôgêi. På det andra stället där formen förekommer (Joh. 6: 59) är det emellertid
fråga om en särskild synagoga, nämligen den i Kapernaum. Under det att översättaren på samtliga ställen låtit en tê sunagôgê motsvaras av in swnagoge eller in þisai
swnagogen, har han i den aktuella passagen valt att översätta en sunagôgê med in
gaqumþai, en betydligt ovanligare rendering av det grekiska ordet sunagôgê. I en
allmän bemärkelse kunde gaqumþs (från det prefigerade verbet ga-qiman), helt i
enlighet med det grekiska ordets ursprungliga innebörd (från sunágein ’att föra
samman’), även syfta på en ansamling av människor (episunagôgê) eller en domstol
(sunérdion), kort och gott något i stil med ”folkförsamling”. Översättaren tillåter sig
t.o.m. att konstruera ett slags figura etymologica utan motsvarighet i den grekiska
texten: ik sinteino laisida in gaqumþai (’i synagogorna’) jah in gudhusa, þairei sinteino
Iudaieis gaqimand (’samlas’, ’kommer samman’) (sunérkhontai). På så sätt framhävs
omständigheten att det inte rör sig om vilken kultlokalitet som helst, utan om en
församlingslokal där den dagliga förkunnelsen kommer alla till del. Det ser inte
heller ut som att översättaren uppfattat hänvisningen till templet som ett specifikt
utpekande av templet i Jerusalem, utan snarare till en särskild typ av plats.
Vi kan konstatera att judiska och kristna församlingslokaler på många håll i det
romerska imperiet ännu under 300-talet huvudsakligen uppvisade det vanliga
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bostadshusets grundstruktur och ofta hade tjänat rent profana syften i tidigare
skeden.12 Merparten av de synagogor i den grekisk-romerska diasporan där arkeologiska utgrävningar har företagits kan anses typiska för den lokala bebyggelsestilen och har, med undantag för den i Sardis i Lydien, heller inte varit särskilt monumentala till sin karaktär.13 Trots att den kristna arkitekturen i allt högre grad
hade kommit att standardiseras och anta en mera iögonenfallande karaktär i fråga
om skala och stil under kejsar Konstantin, befann sig denna transformationsprocess ännu i sin begynnelsefas när biskop Wulfila år 348 slog sig ned med sin församling i staden Nicopolis vid floden Donau i norra Bulgarien. Jag kan inte bedöma hur det liturgiska livet på platsen anpassades till de första kristna församlingarnas fysiska och sociala behov. Det har emellertid inte funnits någon storskalig,
kristen arkitektur på platsen under 300-talet. Såväl den stora som den lilla basilikan i Nicopolis härstammar från tidigbysantinsk tid.14
Vad jag velat antyda med denna korta arkitekturhistoriska digression är att den
förbryllande passagen i den gotiska bibelöversättningen möjligen kan inrymma en
anakronism. Kanske har Jesusordens perennialistiska anstrykning, särskilt betoningen av den ständigt närvarande förkunnelsen i tempel och synagoga, föranlett
översättaren att rikta blicken mot sin egen samtids liturgiska realiteter, det vill säga
mot de säkert ofta små och mindre särpräglade gudstjänstlokaler där judar och
kristna samlades i de romerska provinserna. En sådan tanke är väl redan underförstådd hos de forskare som velat identifiera en låneöversättning från latinets domus
dei i termen gudhūs, även om dessa inte sökt orsaken till avvikelsen från en annars
tydlig översättningsstrategi med utgångspunkt i själva textstället. Trots att översättningen alltså mycket väl kan tänkas innehålla en sådan anakronism, behöver vi
inte hålla fast vid uppfattningen att termen gudhūs skulle ha saknat ett tidigare
motstycke i det gotiska folkspråket. Tvärtom! En betydande del av den gotiska
kultterminologin har just ett sådant folkspråkligt ursprung. Till de mest påfallande
exemplen hör termer som blotan (latreúein ’bedja’ och sebésthai ’dyrka, ära’), hunslastaþs (thusiastêrion ’[offer]altare’) och inte minst själva förleden i sammansättningen
gudhūs, det mycket vanliga neutrala substantivet guþ. Såväl den kristna kulten som
dess huvudsakliga objekt har med andra ord renderats i rent förkristna termer (jfr
guþ blotan [= theosébeia ’gudsfruktan’]). Varför skulle det förhålla sig annorlunda
med termen gudhūs? Vi har dessutom redan kunnat fastslå att slutledet -hus inte
tycks ha betecknat ett hus i vanlig mening. Ordet måste från början ha haft en mera
specifik teknisk innebörd i gotiskan, vilken inte endast behöver ha avsett lokalens
yttre och inre kännetecken. Först senare och på andra håll i det germanska språkområdet kan den allmänna betydelsen beläggas. Om vi söker prov på den omvända (men strukturellt likartade) betydelseutvecklingen, räcker det ju med att vända
sig till latinets domus. I västra Europa hade detta ord redan under högmedeltiden
White 1990, 126.
White 1990, 62.
14 Poulter 1995, 145–185.
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kommit att beteckna platsen för domkapitlets (collegium canonicum) hemvist och
det särskilda slags kyrkobyggnad som än idag bär namnet dom, en trolig förkortning av specifika beteckningar som domus dei, domus ecclesiae eller domus episcopi.15
Faktum är att vi finner direkta motsvarigheter till gudhūs i andra germanska dialekter. I den episka dikten Heliand, en fornsaxisk parafras på den bibliska berättelsen om Jesu liv från mitten av 800-talet, påträffar vi exempelvis termerna alah, wīh
och godes hūs, vilka alla förefaller beteckna templet i Jerusalem utan någon klar
betydelsemässig distinktion. Här tycks det alltså snarare vara fråga om variationer
av rent stilistisk art, inte minst eftersom orden gärna förekommer parallellt i samma textstycken. Med tanke på att termerna alah och wīh båda bör ha fungerat som
inhemska kultplatsbeteckningar i förkristen tid (direkt jämförbara med de skandinaviska ortnamnselementen *al och vi), kan vi gissa att även godes hūs haft ett liknande ursprung. Ett annat viktigt belägg är fornisländskans goðahús. Även om
termen möter först i de medeltida familjesagorna, används den uteslutande om
hedniska kultbyggnader där gudabilder stod och där kultmåltider förrättades.16
Det framstår mot denna bakgrund som mindre sannolikt att en gotisk låneöversättning av latinets domus dei skall ha influtit i dessa geografiskt vitt åtskilda dialekter, för att sedan komma att återfå samma status som inhemska kultplatsbeteckningar utan någon specifikt judisk-kristen anstrykning.

Några preliminära slutsatser
Det problem Jacob Grimm först identifierade pockar ännu på sin lösning. Jag kan
inte här göra annat än att ange en tentativ väg till dess lösning. Kan vi tänka oss att
termen gudhūs för de kristna i Wulfilas församling hade en dubbel innebörd? Å ena
sidan kunde den beteckna det slags kultlokaler där Jesu ord förkunnades och
mässoffret förrättades, å andra sidan kunde den syfta tillbaka på ett nära hedniskt
förflutet. I detta förflutna kunde kanske ett gudhūs ha utgjorts av en mindre kultbyggnad där offer förrättades och sakrala måltider intogs. Termen alhs bör då snarare ha väckt associationer till ett större byggnadskomplex eller helgat område. Om
de kristna goterna föredrog den förra termen som beteckning på sina egna kultlokaler, kan vi även förmoda att den senare termen saknade något av den förra termens omedelbara konkretion och aktualitet. Eftersom det stora templet i Jerusalem
redan befann sig i ett tidsligt och rumsligt fjärran, bör denna plats ha angivits i
mindre partikulära termer.
Här finns det alltså anledning att erinra om distinktionerna mellan religionens
”här”, ”där” och ”varsomhelst”. De kristna goterna i Nicopolis är, å ena sidan,
bärare av ny frälsningslära som kan sägas angå alla, å andra sidan betonas familjeJfr Kretschmer 1904–1905, 548.
Se särskilt referenserna till användningen av termen goðahús i den isländska sagalitteraturen (Sundqvist 2005, 333–334).
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religiositetens typiska drag i en värld där de gamla civilreligiösa institutionerna
ännu gör sig gällande. De har alla blivit upptagna i en ny familjegemenskap, vars
initierade medlemmar har för vana att tilltala varandra som ”bröder” och ”systrar”. De är samtidigt ”här” och ”varsomhelst”.
Oavsett vad en alhs kan ha betecknat i synnerhet, framstår den i någon mening
som förknippad med den gamla civilreligiositeten i allmänhet. Även om den inte
utan vidare kan sättas i samband med urbanitet och monumental tempelarkitektur,
kan den ändå ha tjänat som en typisk markör för religionen ”där”, det vill säga
med religionen på en plats som dessa människor inte längre anser sig vara omedelbart förbundna med.
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Mötet på kultplatsen
Samer och skandinaver och lånet av en handling
Maths Bertell

I den här artikeln kommer jag att diskutera den offentliga kulten och inte den som
skulle kunna definieras som hushållskult och som exemplifieras av falloskulten i
V˛o lsaþáttr eller völvan Þórbj˛o rg i Eiriks saga Rauða.1 Religionshistorikern Jonathan
Z. Smith har i en diskussion kring religionens väsen skapat en modell som är värd
att pröva på de fornnordiska och samiska religionsuttrycken. Han utgår från en
definition av religion som ”manifold techniques, both communal and individual,
by which men and women [...] sought to gain access to, or avoidance of, culturally
imagined divine power by culturally patterned means”. 2 Han har vidare definierat
den rumsliga religionen i tre kategorier: religion som är här, där och varsomhelst.
Religion här kännetecknas av religion som utövas i hemmet och andra privata arenor såsom begravningsplatser. Religionen här har ingen specifikt helig plats som
den utövas på, utan är en familjeangelägenhet och är ofta muntligt traderad. Religionen där är den offentliga religionen med kultbyggnader, heliga platser, accepterad som en majoritetsreligion. Den har fokus på de största och viktigaste gudarna,
fastslagen liturgi och platser dit religiösa specialister kan knytas. Religionen varsomhelst befinner sig mittemellan dessa två och fyller den lucka som uppstår mellan de båda kategorierna. Den är lösare konstruerad och kan vara gränsöverskridande, inte sällan med inslag av magi. 3 De ovan nämnda exemplen från V˛o lsaþáttr
och Eiriks saga Rauða är tydliga exempel på religion här. Religion varsomhelst enligt
Smiths definition är svårare att hitta fornnordiska exempel på i källmaterialet.
Kanske kan man se de gudaminiatyrer föreställande Frej och Tor som hittats, som
exempel på det. Den här artikeln ska handla om religion där och varsomhelst.
I fallet offentlig kult finns framförallt två aspekter: kultplatsens utformning och
rituell framställning av myter. Religionshistoriskt finns många exempel på hur
helheter eller delar av kult traderats mellan kulturella sfärer, omtolkats och anpassats i nya kontexter och på så vis blivit unika kombinationer av tidigare kända
komponenter. Det finns också exempel där hela komplex förhållandevis oförändFlateyjarbók II, 333; Eiríks saga rauða, 410–413.
Smith 2004, 323.
3 Smith 2004, 323–332.
1
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rade lyfts in i nya sammanhang. Kombinationerna av tradering mellan kulturer,
över tid och inom samhällen är lika mångfacetterade som det mänskliga kulturuttrycket i allmänhet.
Det är fullt tydligt att Skandinaviens olika befolkningsgrupper tidigt i historien
interagerade över kulturella och språkliga gränser, gränser som ibland kanske
uppfattas som större hinder för oss än de var för dem. I en icke-exklusiv religiös
miljö som det förkristna Norden, delades mytiska motiv över dessa gränser på ett
sätt som framstår som förvånansvärt naturligt och okomplicerat när vi studerar
texterna idag. Jag tänkte här presentera två beskrivningar av kultplatser tillägnade
åskguden som har framhållits som bevis för en kontaktyta mellan den samiska och
den fornnordiska religionen.
I det tidiga 1900-talets forskningsperspektiv var den samiska religionens främsta uppgift att vara en frysbox för äldre nordiska föreställningar. Axel Olrik menade, i den evolutionistiska tidsanda som rådde, att den samiska religionen speglade
en fornnordisk bronsåldersreligion. Eftersom föreställningarna i den samiska kosmologin inte överensstämde med de medeltida källorna för den fornnordiska religionen, måste de samiska vara äldre.4 De kunde inte vara indigena, utan måste
vara lånade från de skandinaviska grannarna och skulle de motsvara den fornnordiska religionen i ett mer ”primitivt” stadium, ett stadium som den samiska befolkningen på 1600-talet enligt Olrik skulle ha befunnit sig i. Detta gjorde att den
samiska religionen skulle ha bevarat drag som nu kunde supplera de luckor som
fanns i kunskapen om den fornnordiska, även vad det gällde kultplatser och deras
utformning.

Stallr/stalli och lave
I de allra flesta fall har denna tankegång övergivits, men i fallet med de samiska
gudabildernas lave och dess relation till det fornnordiska stalli m. eller stallr m. har
den levt vidare. Tanken har sitt ursprung i den många gånger använda beskrivningen av ett hov i den isländska Eyrbyggjasagan. I sagan står:
Innar af hofinu var hús í líking, sem nú er sönghús í kirkjum, ok stód þar stalli
á miðju gólfinu sem altari, ok lá þar á hringr einn mótlauss, tvítøgeyringr, ok
skyldi þar at sverja eiða alla; þann hring skyldi hofgoði hafa á hendi sér til allra mannfunda. Á stallanum skyldi ok standa hlautbolli …5

Längst in i hovet var en tillbyggnad på samma sätt som koret i kyrkor nuförtiden, och där stod mittpå golvet en pall liksom ett altare. På detta låg en öp4
5

Olrik 1905, passim.
Eyrbyggja saga, 8.

50

pen ring, som vägde tjugu örar; på denna ring skulle alla eder sväras, och vid
alla sammankomster skulle hovgoden ha den på armen. På pallen skulle också stå en blotbolle …6

Här sägs i Hjalmar Alvings översättning “stod mittpå golvet en pall liksom ett
altare”. Han översätter stalli med pall. Hur stor denna stalli var är oklart, men där
skulle en armring och en blotbolle (av oklar storlek) rymmas. Denna passus har
kopplats samman med den offerlave som omtalas i Samuel Rheens relation som
låg till grund för delar av Johannes Schefferus Lapponia från 1673. Dessa uppgifter
får anses ha ett högt källvärde. Rheen var predikant i Jokkmokk och brukspredikant i Kvikkjokk.7 I Rheens formulering sägs att samerna
upresa [...] een lafwa baak för sine kottar tree allnar högh från jorden, och
Vpsättia wackert biörckRijss rundt kringom lafwan. Item the ströö och biörkRijss alt ifrån sine kottar in till lafwan på marcken ther the skole framföra offret. På bemelte lafwa Opsättia the Thorens beläten medh blodh bestruckna,
sampt medh några korss på des bröst; baak för bäleten Vpsättia the hornen
och the förnämsta hufwudbeenen och fötterna. Item the taga och eet lijtet
stycke kiött af hwar ledamoth, thet the läggia i een lijten näfwer Skieppo, och
ösa något flått derpå, thet the sättia på lafwan fram för bäleten.8

Denna lave framställs som ett stort bord som omges med björkris, men även vägen
till laven från kåtan beströddes med björkris. På laven placerades en bild av åskguden och bakom denna horn från offerdjuren. Även andra delar från offerdjuret
lades på laven. Gudabilden beströks med blod från offerdjuret.
Petrus Noræus, predikant i Silbojokk och Pite lappmark, beskriver en lave,
snarlik den som återfinns i Rheens relation. Uppgiften är från ett skrivet vittnesmål
1686, men redogör för händelser året innan. Texten är alltså med god marginal
senare än Rheens uppgifter, så Noræus är sannolikt bekant med dessa. Noræus har
på uppdrag av kungen och kyrkan begett sig ut i lappmarken för att tillfoga den
samiska religionen så stor skada som möjligt. Han förstörde en kultplats för Erich
Eskillson och beslagtog dennes trumma. Eskillson förföljde dock Noræus och hans
sällskap och tog med våld tillbaka trumman. Så här beskriver Noræus kultplatsen
på fjällsidan:
... till honom [Erich Eskillson] gick iag och, att besee hans /:helgedom:/ tå fant
iag där ohörlige månge wijdskeppelser, både tillförenne giorde, såsom och i
detta åhr, månge otahlige Trägudar och beläten, somlige i jorden nedergrafne,

Eyrbyggarnas saga, 11.
Rydving 1995, 20.
8 Rheen, 37.
6
7

51

och till somlige war giordt ett theatrum eller lafwa högt upp i wädret, det förstörde iag, tog ett beläte med mig där ifrån, såsom och hans Spåtrumma; ...9

Längre fram i texten får vi en närmare beskrivning av platsen och vad som där
skett:
… för wäderleeken hafwa the dyrckat Thore eller Åskian, såsom och Erich
Eskillson och Anund Thorson honom ännu dyrkia, säiandes att han är een
stoor man, och råder om wäderleeken, gifwa rägn i sinom tijd och soolskijn i
sinom tijd, oansedt iag expliceradt på prädikestoolen, såsom och privatim è
physica Scharphij et Sperlingii de meteoris ignatis. Andre tro, men Erich Eskillson tiänar Åskian för een Gud och dess offer byggies på ett theatrum högt i
wädret med alla Rhenhornerna på, som slachtas, såsom hoos Erich Eskillson
fans een Lafwa, där han i många åhr offrat hade till Thore, thär war wähl 100
Rheenshorn församblat, föruthan offret och där om kring lafwan nembl: war
Thores beläte, biörkor heela trän med rötter uptagne, uhthugne, och wänt roten upp åht himmelen men toppen ned till jorden, och när jag gieck ifrån hans
koja min wäg hem åht till fiälls, tå gieck han i fult sinne till thetta sitt theatrum, talade till det och bad, thet skulle lijkwäl stå på sin sijda, fast än thet
war förstördt, han skulle thet åter uprätta.10

Uppenbarligen är denna lave av ganska stor storlek då gudabilden, björkar och 100
renhorn ryms på den. Detta ”theatrum” som beskrivs, sägs vara högt upp i vädret.
När det nu förstörts så ämnar han återuppbygga det.
Odd Nordland behandlar de passusar där det fornnordiska begreppet stallr/
stalli förekommer. Nordland betonar att det i Eldre eidsivatingslovens kristenrett står
att ”engi madr skal hafa í húsi sínu staf eða stalla, vitt eða blót”.11 Stallen nämns här som
ett av fyra centrala begrepp i fornnordisk kult. Ordet finns också i en kenning för
Oden hos Egill Skallagrímsson, vinr stalla ’stallens vän’ eller ’stallarnas vän’.12 Ett
annat belägg finns i en dikt från 900-talets slut av Þórvaldr Koðránsson enn
víðf˛o rli, of heidnum stalla ’över den hedniska stallen’.13 Mitt antagande är att författarens valda formulering skulle kunna ställas i motsats till en tänkt kristen stalle,
alltså ett altare. Nordland menar att vi i flera källor kan uppfatta stallen som ett
fundament som gudabilderna står på. 14 I Kjalnesinga saga står en stallr beslagen
med järn framför Tor och andra gudabilder. ”Þar stóð Þórr í miðju ok önnur goð á

Nordberg 1940–1970, 148.
Nordberg 1940-1970, 152 f.
11 Nordland 1972, 38.
12 ”Heyri fúss á forsa/ fallhadds vinar stalla,/ hyggi, þegn, til þagnar/ þínn lýðr, konungs mína” Egill
Skallagrímsson, Berudrápa, 42. Finnur Jónsson översätter: ’Kongens mand lytte villig til mit kvad (høre
på mine den langhårede altervens [Odins] strömme); dine mænd tænke på tavshed’.
13 Þórvaldr Koðránsson enn víðf˛
o rli, 105.
14 Nordland 1972, 41.
9
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tvær hendr. Frammi fyrir Þór15 stóð stallr ... ”.16 Gudabilderna tycks alltså stå på
golvet, snarare än ovanpå konstruktionen. I Eyrbyggja saga står ”Umhverfis stallann var goðunum skipat í afhúsinu” ’runt om stallen stod gudarna uppställda i
tillbyggnaden (sidohuset)’.17 Det som med all tydlighet framgår av dessa textstycken är att gudabilderna varit placerade vid eller runt en stallr/stalli och inte på den.
Trots att stallen visar denna uppenbara skillnad jämfört med en samisk lave
hävdar Nordland att vi får överraskande hjälp från Rheens relation:
Samane har, når det gjeld religion, i fleire tilfelle lånt frå sørlegare grannar
[...]. Vi må tru at den lava som Samuel Rheen skildrar og teiknar som underlag for biletet av guden Tor med hammar i hendene, svarar til den norrøne
s[talli].18

Men i sammanhanget i Kjalnesinga saga och Eyrbyggja saga sägs inget om att gudabilder står på stallen. Som jag ser det så tycks ordet stalli eller stallr istället vara av
osäker betydelse, för om man ser på de uppgifter som finns i de isländska släktsagorna så är inte konstruktionens utseende tydligt beskrivet. I andra passager där
en stalle nämns är likheten med den samiska konstruktionen liten. I Óláfs saga
Tryggvasonar beskriver Snorri Sturluson (ca 1230) stallen så här:
Óláfr konungr gengr nú í hofit ok fáir menn með honum ok n˛o kkurir af
bóndum. En er konungr kom þar, sem goðin váru, þá sat þar Þórr ok var mest
tígnaðr af ˛o llum goðum, búinn með gulli ok silfri. Óláfr konungr hóf up refði
gullbúit, er hann hafði í hendi, ok laust Þór, svá at hann fell af stallinum.
Síðan hljópu at konungsmenn ok skýfðu ofan ˛o llum goðum af st˛o llunum.19

Kung Olav gick nu in i hovet och några få män gick med honom och några av
bönderna. Och när kungen kom dit där gudarna var, satt Tor där och var den
mest hedrade av alla gudarna, klädd i guld och silver. Kung Olav lyfte en liten guldprydd yxa som han hade i handen och slog till Tor så att han föll av
avsatsen. Sedan sprang kungens män fram och rev ned alla gudarna från avsatsen.20

Översättarna Malm och Johansson väljer här att översätta stallr med ’avsats’. Men i
den isländska texten nämns att Tor står på stallinum (bestämd form singular dativ
Annan läsart: þar, se Kjalnesinga saga, 6 not 7.
Kjalnesinga saga, 5 f.
17 Eyrbyggja saga, 7.
18 Nordland, 1972, 40 f.
19 Óláfs saga Tryggvasonar, 154.
20 Olav Tryggvasons saga, 263 f.
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av stallr) och de andra gudarna står på st˛o llunum (bestämd form plural dativ) och
inte en gemensam. Malm och Johanssons val av översättning får illustrera den
svårighet som substantivet vållar. I Kjalnesinga saga beskrivs ett liknande hov och
ytterligare dimensioner för stallen:
Þorgrímr reisti bú um varit at Hofi; Var þat brátt stórkostligt [...] hann var kallaðr Þorgrímr goði. Hann var blótmaðr mikill; lét hann reisa hof mikit í túni
sínu; [...] Þórr var þar mest tignaðr.[...] Þar stóð Þórr í miðju ok önnur goð á
tvær hendr. Frammi fyrir Þór21 stóð stallr með miklum hagleik gerr og þiljaðr
ofan með járni; þar á skyldi vera eldr, sá er aldri skyldi slokkna; þat kölluðu
þeir vígðan eld. Á þeim stalli skyldi liggja hringr mikill af silfri gerr. Hann
skyldi hofgoði hafa á hendi til allra mannfunda; þar at skyldu allir menn eiða
sverja um kennslumál öll. Á þeim stalli skyldi ok standa bolli af kopar mikill;
þar skyldi í láta blóð þat allt, er af því fé yrði, er Þór var gefit ...22

Þorgrímr byggde en gård om våren vid Hof. Bygget blev snabbt ståtligt [...]
Han kallades Þorgrímr gode. Han var en stor offerman; han lät bygga ett stort
hov på sitt tun; [...] Tor var mest ärad där. [...] Där stod Tor i mitten och andra
gudar på sidorna. Framför Tor23 stod en stalle som var gjord med stor skicklighet och upptill var beslagen med järn. Där skulle det vara en eld som aldrig
fick slockna. Den kallades vigd eld. På denna stalle skulle en stor silverring
ligga. Den skulle hovgoden bära på armen vid alla sammankomster. Vid rättstvister skulle alla män svära sina eder vid ringen. På denna stalle skulle det
stå ett stort kärl av koppar. I detta skulle man hälla allt blod som kom från offerdjuren som var givna till Tor ...

I Óláfs Saga Tryggvasonar sägs att Tor står på en stalle medan Kjalnesinga saga berättar att han liksom andra gudar står bakom. Även placeringen av gudabilderna
tycks alltså vara okänd eller i alla fall osäker hos nedtecknarna av traditionerna.
Om vi återgår till kultplatsen som beskrivs i Eyrbyggja saga24 så är den inomhus,
men även en del andra skillnader gentemot Rheens lave finns: gudabilderna står
runt stallen och på denna ligger en edsring som goden skulle bära på armen samt
en blotbolle (hlautbolli) med en blotten (hlauttein) i. I blotbollen skulle blodet från
offerdjuren till gudarna förvaras för att sedan kunna stänkas på gudabilderna med
blottenen. Detta altare tycks alltså ganska litet jämfört med den samiska laven. I
Kjalnesinga saga (se citat ovan) talas dock om en hlautbolli som är stor och av koppar: bolli af kopar mikill.

Annan läsart: þar, se Kjalnesinga saga, 6 not 7.
Kjalnesinga saga, 6 ff.
23 Annan läsart: Där framför ...
24 Eyrbyggja saga, 8.
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Det är i sagorna uppenbart inte fråga om några bord av större dimensioner och
gudabilderna står oftast inte på dem. Men det är inte heller några altaren av kristen
typ. Sagamaterialet erbjuder en osäkerhet vilket tyder på att de medeltida författarna inte var helt säkra på hur konstruktionerna såg ut och vilken funktion de
hade. Ordet stallr/stalli har grundbetydelsen ’ställning’. Stallen tycks dock här vara
en del av ett större fält som omfattar mer än en begränsad betydelse som ’pall’,
’bord’ eller ’altare’.25 Man kände till den centrala funktionen hos en stalle vilket
skänkte en skenbar likhet med det kristna altaret. Men beskrivningarna av den
fornnordiska stallen och den samiska laven skiljer sig från varandra på tre viktiga
punkter:
Den fornnordiska stallen står i någon form av kultbyggnad, den samiska laven utomhus, en bit från kåtan.
De fornnordiska gudabilderna står runt om en stalle, alternativt på, de samiska står på laven.
Den samiska laven är väsentligt mycket större och högre av andra praktiska
skäl än den fornnordiska stallen.
Det samiska offerbordet beskrivs som en lave, dvs. en bänk eller kanske ett bord,
med en tydlig höjd. Stallen å andra sidan beskrivs i en mer svävande formulering
”sem altari”, ’liksom ett altare’.
Den lave som Rheen beskriver är ett större bord och en multifunktionell och
hög konstruktion, antagligen för att hundar och andra djur inte ska komma åt det
som finns ovanpå den. Det är viktigt att påpeka att laven som den beskrivs på lulesamiskt område inte tycks ha någon uppenbar motsvarighet i sydsamiskt och
nordsamiskt material,26 vilket ytterligare talar emot en kontaktyta gentemot den
fornnordiska religionen. Det är svårt att motivera varför just det lulesamiska området skulle uppvisa en sådan kultisk konstruktion som finns i de isländska texterna. Det huvudsakliga argumentet mot att anta ett lån eller något slags släktskap
mellan lave och stalle är framför allt källornas otydlighet kring stallen. Vi vet inte
vad vi jämför. Kultplatsernas placering och funktion skiljer sig också, och i resonemanget kring religion här kontra där, är det tydligt att den samiska kultplatsen i
det här fallet i större utsträckning är knuten till vad som skulle klassas som religionen här och den fornnordiska till religionen där. Det tycks därför än mer
osannolikt att ett religiöst utbyte skulle ändra innebörden och även byta ut den
kultiska kontext som presenteras. Likheterna uppträder då på ett så allmänt plan
att de inte kan anses relevanta.
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Se Fritzner 1867, III, 519.
Mebius 1968, 55.
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Rituell eldslagning på kultplatsen
Ett annat möjligt och i mina ögon troligare fall av kulturutbyte utgör korrelationen
mellan de samiska gudabilderna av åskguden och den fornnordiska myten om Tor
och Hrungnir som återges av Snorri. Källorna kring den samiska religionen från
1600- och 1700-talen ger dock inte en entydig bild av de samiska gudabilderna av
trä. Antagligen är bilden heterogen därför att det fanns stora skillnader i utförande
och placering av dessa föremål. Johannes Tornaeus och Samuel Rheen ger två olika
beskrivningar som här får illustrera de skillnader som finns. De båda var samtida
och levde under 1600-talets andra hälft och hade liknande arbetsförhållanden.
Tornaeus var verksam i Torneå och tycks ha haft ett stort intresse för den samiska
kulturen och för Lappland i stort. Han företog varje år resor runt i lappmarken och
skaffade på så vis en god kunskap om befolkningen. Han kan dock delvis vara
beroende av Rheens skrifter. 1672 sänder han in en utförlig text om lappmarken till
Antikvitetskollegiet. Vid det laget hade han varit verksam i området i lite drygt tre
decennier, vilket får betecknas som en försvarlig tid för ett fältarbete. Han skrev på
svenska och tidigare forskning brukar beteckna honom som noggrann och tillförlitlig.27
Tornaeus tvekar inte att kalla föremål utformade i trä för sejtar men det är inte
självklart i det samiska språkbruket. Kring dessa föremål finns en ganska stor
mängd uttryck; wærro-muora, liot-muora, luete muor, lødtmora, liet-morak, kildemuor,
maylmen stytto, och huruvida dessa ska kallas sejtar eller offerträn har diskuterats.28
Det bör ju i sammanhanget också nämnas att i vissa författares texter används
överhuvudtaget inte ordet sejte, inte heller för de stenar och stenformationer som
kommit att utgöra sinnebilden för en sejte. Möjligen kan man använda sejte som en
teknisk term men risken finns att man med detta riskerar att sudda ut viktiga nyanser och skillnader i materialet. I termerna ovan döljer sig flera olika typer av
träframställningar, som inte alla kan kallas gudabilder, utan där vissa står som
uttryck för en större kosmologisk föreställning kring världsalltet. Det är också endast ett fåtal som står på någon form av träställning. Antagligen är dessa träställningar främst lulesamisk kultrekvisita och det är högst osäkert om de går att finna
i hela det samiska kulturområdet.29
En uppgift hos Schefferus tyder dock på ett möte på kultplatsen. Vittnesmålet
om åskguden som slår eld är detaljerat, men även bitvis förvirrande i sin framställning:
Av Samuel Rheen få vi ytterligare veta, att lapparna göra huvudet av roten,
den övriga kroppen av stammen.” Desse beläten giöra the af biörk, af thes
root hufwudet och båhlen af then andra delen.” Björkar, särskilt på sumpiga
Rydving 1995, 21.
Mebius 1968, 61–65.
29 Mebius 1968, 55 f.
27
28
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ställen, sluta under marken liksom i ett klot, från vilket de övriga rötterna
utgå, varför det icke är svårt att forma detta klot till något som liknar ett människohuvud. För att det skall bli riktigt tydligt att det är en bild av Tor, sätta
de en hammare i hans högra hand. Samuel Rheen slutar beskrivningen av
Tors beläte med orden, ”med en hammar i handen.” Hammaren är liksom det
kännetecken, varigenom Tor skiljes från andra gudar. På huvudet fästes en
järnspik samt en bit flinta, för att det skall se ut som om Tor sloge eld. Anonymus skriver: ”I afgudabelätens hufuud slå the en stålnagel eller spiic och itt
styke flintsten, ther med Tor skall slå eld.”30

Syftet tycks vara att imitera åskguden i en ritual. Inget nämns om i vilket syfte
detta görs, men att göra som guden gör i ett syfte att få dennes uppmärksamhet är
inget ovanligt, komparativt sett. Men när Jakob Fellman i en beskrivning från norra
Finland under tidigt 1800-tal berättar att den samiske åskguden Tiermes (i texten
även kallad Oragalles) slår eld med stål och flinta, är det utan koppling till någon
ritual. Här tycks vi också se en sammanblandning av namn. Termes/Tiermes/Dierpmis är benämningen i nordsamiskt område och Horagalles i det sydsamiska. I Fellmans uppgift tycks guden själv bära denna utrustning för eldslagning och den
omskrivs inte i någon mer symbolisk eller poetisk anda:
[Tiermes] tog en faderlig vård om menniskan, hvars försvarare och välgörare
han var. Han skänkte menniskan lifvet, vidmakthöll hennes hälsa, och ej ens
döden kunde emot hans vilja skada. Han fördref andar, som voro skadliga
vid jagt och fiske, gaf menniskan styrka att försvara sig mot vålnader m. m.
[...] Med flinta och stål slog han eld. Man bönföll derföre hos Oragalles, att
han måtte skona renarne.31

Eftersom Rheens berättelse (se ovan) återfinns i det uppmärksammade verket Lapponia från 1673, författat av Johannes Schefferus, är det högst troligt att Fellman har
känt till detta. Men Fellman berättar också att åskguden kunde erbjuda skydd för
den som offrade till honom. Uno Holmberg-Harva påpekade tidigt likheterna mellan den finske åskguden Ukko och dennes eldslående och de samiska uppgifterna.32 Som jag har diskuterat tidigare, så är detta mycket centralt för vår förståelse
av relationen mellan åskgudarna i norra Europas förkristna miljö.33 Något som
verkar likna den samiska träguden tycks finnas i Eyrbyggja saga med dess uppgifter
om de snidade stolparna i ett hof, ett hus tillägnat gudarna. Þórólfr Mostrarskegg,
en mycket hängiven Þórr-anhängare tar med sig dem från Norge:

Schefferus, 137.
Fellman 1906 II, 83.
32 Holmberg-Harva 1996, passim.
33 Bertell 2003, 211 ff.
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Þórólfr Mostrarskegg fekk at blóti miklu ok gekk till fréttar við Þór, ástvin
sinn, [...] en fréttin vísaði Þórólfi til Íslands. Ok eptir þat fekk hann sér mikit
hafskip ok bjó þat til Íslandsferðar ok hafði með sér skuldalið sitt ok búferli.
Margir vinir hans réðusk til ferðar med honum. Hann tók ofan hofit ok hafði
með sér flesta viðu, þá er þar h˛o fðu í verit, ok svá moldina undan stallanum,
þar er Þórr hafði á setit. Sídan sigldi Þórólfr í haf, ok byrjaði honum vel, ok
fann landit [...] Þórólfr kastaði þá fyrir borð ˛o ndvegisúlnum sínum, þeim er
staðit h˛o fðu í hofinu; þar var Þórr skorinn á annarri. Hann mælti svá fyrir, at
hann skyldi þar byggja á Íslandi, sem Þórr léti þær á land koma. En þegar þær
hóf frá skipinu, sveif þeim til ins vestra fjarðarins, ok þótti þeim fara eigi
vánum seinna.34

Þórólfr ordnade ett stort blot och rådfrågade Tor, sin trofaste vän, […] Gudens
svar visade honom till Island. Därefter skaffade han sig ett stort havsskepp,
utrustade detta till Islandsfärd och tog med sig husfolk och bohag. Många av
hans vänner var med honom. Han bröt ned gudahovet och förde med sig det
mesta av byggnadsvirket och likaså jorden under det altare som Tor suttit på.
Därpå seglade Þórólfr till havs, fick god vind och fann landet. […] Då kastade
Þórólfr över bord sina högsätesstolpar, de, som stått i hovet; på den ena var
Tors bild skuren. Þórólfr förklarade nu, att där Tor lät stolparna flyta i land,
där skulle han bosätta sig. Så fort de började driva bort från skeppet, fördes de
till den västligaste fjorden och tycktes fara fortare i väg, än man kunde vänta.35

I citatet ovan talas dels om den bild som Þórólfr vänder sig till och som ska ha stått
på en stalle och dels den ˛o ndvegisúla som utgjort en del av högsätet. Stolparna och
deras anknytning till ˛o ndvegi, högsätet, är av stor betydelse. Högsätet var den plats
där gårdens husbonde satt. Särskilt viktiga gäster fick sitta hos denne. Eftersom
stolparna var viktiga var de också utsmyckade. I det här fallet var Tors bild utskuren. Det sägs också att stolparna hade spikar islagna:
…þar fyrir innan stóðu ˛o ndvegisúlurnar, váru þar í naglar; þeir hétu reginnaglar…36

Innanför stod högsätesstolparna, och i dessa var spikar islagna, som kallades
gudaspikar ...

I fallet med åskgudarna tycks vi röra oss in i ett föreställningsfält där spikar, träbilder och eldslagning är gemensamma ingredienser kring åskguden.
Eyrbyggja saga, 7.
Eyrbyggarnas saga, 11.
36 Eyrbyggja saga, 8.
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Tor och Hrungnir
Snorri Sturlason återger i sin Edda (1220) hur åskguden Tor utmanas av jätten
Hrungnir till envig, något som Tor tydligen inte varit med om tidigare. Hrungnir
framställs i Snorris version som en personifiering av stenen. Han är helt och hållet
gjord av sten: hans huvud, hans sköld och hans vapen. Vapnet är av det något
ovanliga slaget: en brynsten. Även den plats som kampen ska äga rum på, á
Grjótúnag˛o rðum, är av stenkaraktär. Även om myten inte explicit uttrycker ett eldslående är det sannolikt just det den i sin framställning vill gestalta. Myten har
tagit sin början i ett ölgille hos Ägir dit Hrungnir råkat bli inbjuden, och som seden
bjuder kan man inte kasta ut en inbjuden gäst. Hrungnir är otrevlig mot alla närvarande, som stilla mest önskar att Tor ska dyka upp, vilket han också gör. Hrungnir
utmanar då Tor på envig och avlägsnar sig sedan från lokalen. I historien möter vi
Tjalve, Tors medhjälpare i många myter, och Mökkurkalfi som är en ”medhjälpare” till Hrungnir, men inte mycket till stöd.
Þórr vill fyrir øngan mun bila at koma til einvígis er honum var hólmr skoraðr, þvíat engi hefir honum þat fyrr veitt. Fór þá Hrungnir braut leið sína ok
hleypti ákafliga þar til hann kom í J˛o tunheima, ok var f˛o r hans allfræ með
j˛o tnum ok þat at stefnulag var komit á með þeim Þór. Þóttusk j˛o tnar hafa mikit í ábyrgð, hvárr sigr fengi; þeim var ills ván at Þór ef Hrungnir létisk fyrir
því at hann var þeira sterkastr. Þá gerðu j˛o tnar mann á Grjótúnag˛o rðum af
leiri ok var hann níu rasta hár en þriggja breiðr undir h˛o nd, en ekki fengu þeir
hjarta svá mikit at honum sómði fyrr en þeir tóku *ór *mer *nokkvorri, ok
varð honum þat eigi st˛o ðugt þá er Þórr kom. Hrungnir átti hjarta þat er frægt
er, af h˛o rðum steini ok tindótt með þrim hornum svá sem síðan er gert var
ristubragð þat er Hrungnis hjarta heitir. Af steini var ok h˛o fuð hans. Skj˛o ldr
[hans] var ok steinn, víðr ok þjokkr, ok hafði hann skj˛o ldinn fyrir sér er hann
stóð á Grjótúnag˛o rðum ok beið Þórs, en hein hafði hann fyrir vápn ok reiddi
of ˛o xl ok var ekki dælligr. Á aðra hlið honum stóð leirj˛o tunninn, er nefndr er
M˛o kkurkálfi, ok var han allhræddr. Svá er sagt at hann meig er hann sá Þór.
Þórr fór til hólmstefnu ok með honum Þjálfi. Þá rann Þjálfi fram at þar er
Hrungnir stóð ok mælti til hans: ’Þú stendr óvarliga, j˛o tunn, hefir skj˛o [l]dinn
fyrir þér, en Þórr hefir sét þik ok ferr hann it neðra í j˛o rðu ok mun hann koma
neðan at þér.’ Þá skaut Hrungnir skildinum undir fœtr sér ok stóð á, en
tvíhendi heinina. Því næst sá hann eldingar ok heyrði þrumur stórar. Sá hann
þá Þór i ásmóði, fór hann ákafliga ok reiddi hamarinn ok kastaði um langa
leið at Hrungni. Hrungnir fœrir upp heinina báðum h˛o ndum, kastar í mót.
Mœtir hon hamrinum á flugi, heinin, ok brotnar sundr heinin; fellr annarr
hlutr á j˛o rð ok eru þar af orðin ˛o ll heinberg. Annarr hlutr brast í h˛o fði Þór svá
at hann fell fram á j˛o rð. En hamarinn Mj˛o llnir kom í mitt h˛o fuð Hru[n]gni ok
lamði hausinn í smán mola [...] Þórr fór heim til Þrúðvanga ok stóð heinin í
h˛o fði honum. Þá kom til v˛o lva sú er Gróa hét, kona Aurvandils hins frœkna.
Hon gól galdra sína yfir Þór til þess er heinin losnaði. En er Þórr fann þat ok
þótti þá ván at braut mundi ná heininni, þá vildi hann launa Gró lækningina
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ok gera hana fegna, sagði henni þau tíðindi at hann hafði vaðit norðan yfir
Élivága ok hafði borit í meis á baki sér Aurvandil norðan ór J˛o tunheimum, ok
þat til jartegna at ein tá hans hafði staðit òr meisinum ok var sú frerin svá at
Þórr braut af ok kastaði upp á himin ok gerði af stj˛o rnu þá er heitir Aurvandilstá. Þórr sagði at eigi mundi langt til at Aurvandill mundi heim, en Gróa
varð svá fegin at hon munði ønga galdra, ok varð eigi lausari ok stendr enn í
h˛o fði Þór; ok er þat boðit til varnanar at kasta hein of gólf þvert, þvíat þá
hrœrisk heinin í h˛o fuð Þór.37
Tor ville för ingen del gå miste om ett envig när han nu utmanades till holmgång, för det hade ingen erbjudit honom förut. Hrungne gav sig iväg och red
hårt tills han kom till J˛o tunheim. Bland jättarna talades det mycket om hans
färd och att han skulle möta Tor. Jättarna ansåg sig ha stort intresse av vem
som segrade. De hade ont att vänta sig av Tor om Hrungne dog, eftersom han
var den starkaste av dem. Sedan gjorde jättarna en man av lera på Grjotunagård. Han var nio raster hög och tre raster bred under armarna, men de fann
inget hjärta så stort att det passade honom förrän de tog ett från en märr, och
det var inte stadigt nog för honom när Tor kom. Hrungne hade ett berömt
hjärta av hård sten, spetsigt med tre hörn så som man sedan gjorde den ristning som kallas Hrungneshjärta. Även hans huvud var av sten. Hans sköld
var också av sten, bred och tjock, och han höll skölden framför sig när han
stod på Grjotunagård och väntade på Tor. Han hade ett bryne till vapen, som
han vilade mot axeln och han såg inte inbjudande ut. Vid hans sida stod lerjätten som kallades Mökkurkalv och han var väldigt rädd. Det berättas att han
pissade på sig när han såg Tor. Tor begav sig till holmgången och med honom
var Tjalve. Tjalve sprang fram dit där Hrungne stod och sade till honom: ”Du
står ovarsamt när du håller skölden framför dig, jätte, för Tor har sett dig och
han far under jorden och kommer att angripa dig underifrån.” Då skjuter
Hrungne skölden under fötterna och står på den, brynet håller han i båda
händerna. Därnäst ser han blixtar och hör kraftigt åskmuller. Då ser han Tor i
asavrede, han kommer i väldig fart och lyfter hammaren och kastar den från
långt håll mot Hrungne. Hrungne lyfter brynet med båda händerna och kastar det mot Tor. Det möter hammaren i flykten och bryts itu. Det ena stycket
faller till marken och av det kommer alla brynstensberg. Det andra träffade
Tor i huvudet så att han faller till marken. Hammaren Mjölner träffade
Hrungne mitt i huvudet och slog skallen i små flisor [...] Tor for hem till
Trudvang och brynet satt fast i huvudet på honom. Då kom en völva som hette Groa dit, den oförvägne Aurvandels hustru. Hon sjöng sina galdrar över
Tor tills brynet började lossna. Men när Tor kände det och fick hopp om att bli
av med brynet, ville han belöna Groa för hennes läkekonst och göra henne
glad. Han berättade för henne om när han vadade norrifrån över Elivågor och
bar Aurvandel i en korg på ryggen från Jotunheim i norr. Och som bevis
nämnde Tor att en av Aurvandels tår hade stuckit ut ur korgen och hade blivit så frusen att Tor bröt av den, kastade upp den i himlen och gjorde den
stjärna som heter Aurvandelstå. Tor sade att det skulle inte dröja länge innan
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Edda, 21 f.
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Aurvandel kom hem. Groa blev så glad att hon inte kunde minnas fler galdrar
och brynet lossnade inte mer utan det sitter än i Tors huvud. Och detta tjänar
som varning, att man inte skall kasta brynen tvärs igenom rum för då rör sig
brynet i Tors huvud.38

Episoden med Tors strid med Hrungnir återfinns även i dikten Haustl˛o ng av
Þjóðólfr (900-tal), och Snorri har fått en del av sin information från denna dikt.

38

Eðr of sér, es j˛o tna
ótti lét of sóttan
hellis baur á hyrjar,
haug Grjótúna, baugi;
ók at ísarnleiki
Jarðar sunr, en dunði
móðr svall Meila blóða,
Mána vegr und h˛o num.

Man ser också på sköldringen,

Kn˛o ttu ˛o ll, en, Ullar,
endil˛o g, fyr mági,
grund vas grápi hrundin,
ginnunga vé brinna
þás hafregin hafrar
hógreiðar framm drógu
(seðr gekk Sv˛o lnis ekkja
sundr) at Hrungnis fundi.

Hela hökarnas helgedom
[himlen]
brann för Ulls styvfar [Tor], och
den låga grunden [jorden] slogs
av hagelstormar när bockarna
drog vagnens tempelgud [Tor]
till mötet med Hrungne.
Svölnes änka [Jord: jorden] slogs nästan sönder.

Þyrmðit Baldrs of barmi,
berg, solgnum þar dolgi,
hristusk bj˛o rg ok brustu,
brann upphiminn, manna;
mj˛o k frák móti hrøkkva
myrkbeins Haka reinar,
þás vígligan, vagna
vátt, sinn bana þátti.

Balders bror [Tor] skonade där
inte människors giriga fiende
jätten]. Berg och klippor brann
skälvde, himlen brann. Jag har
hört att Hakes vagns [skeppets]
lands [havets] mörka bens
[stenens] väktare [jätten]
kämpade hårt när han såg sin krigiske baneman.

Brátt fló bjarga gæti
– b˛o nd ollu því – randa
(ímun) f˛o lr und iljar
íss; vildu svá dísir;
varðat h˛o ggs frá h˛o rðum

Randens bleka is [skölden] for
kvickt under bergvaktarens
[jättens] fotsulor, gudarna
vållade det, diserna ville det.
Klippmannen [jätten]

hällens glöds [guldets] barrträd
[krigare], hur jättarnas skräck [Tor]
besökte Grjotuns hög. Jords son
[Tor] begav sig till järnleken
[striden] och månens väg [himlen]
dånade under honom, vreden
växte hos Meiles bror [Tor].

Snorres Edda, 117 f.
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hraundrengr þaðan lengi
trjónu tr˛o lls of-rúna
tíðs fj˛o llama at bíða.

behövde inte vänta länge på ett
snabbt slag från trollens
hammares [Mjölners] hårde mångslående vän [Tor].

Fj˛o rspillir lét falla
fjálfrs ólágra gjalfra
b˛o lverðungar Belja
bolm á randar holmi;
þar hné grundar gilja
gramr fyr sk˛o rpum hamri
en berg-Dana bægði
brjótr við j˛o rmunþrjóti.

Beles ondskestyrkors [jättarnas]
livsspillare [Tor] lät bergets
höga vågs [bergstoppens] björn
[jätten] falla på randens holme
[skölden]. Där föll
klyftgrundens furste [jätten]
för den hårda hammaren och
bergdaners [jättarnas] krossare.

Ok h˛o rð brotin herju
heimþingaðar Vingnis
hvein í hjarna mœni
hein at Grundar sveini,
þar svát, eðr í Óðins
ólaus burar hausi,
stála vikr of stokkin
stóð Einriða blóði.

[Tor] besegrade sin mäktige
fiende. Och Vingners kvinnas
[jättinnans] besökares [jättens]
hårda, brustna bryne träffade
grundens [Jords] son [Tor] i
hjärnans bro [hjässan], så att
stålets sten [brynet] ännu sitter
fast i Odens sons [Tors] skalle, färgad av Einrides blod.

Áðr ór hneigihlíðum
hárs ˛o l-Gefjun sára
reiði-Týs et rauða
ryðs hœlib˛o l gœli.
G˛o rla lítk á Geitis
garði þær of farðir.
Baugs þák bifum fáða
bifkleif at Þórleifi.39

Innan öl-Gefjon [kvinnan]
sjungit den röda rostens
skrävlande ödeläggare [brynet]
ur sårgivargudens [Tors] hårs
sluttande slänter [skalle].
Jag ser dessa händelser tydligt
på Geites gård [skölden]. Jag
mottog ringens rörliga klippa [skölden] hos Torleif,
målad med bilder.40

Även om Tjalve inte nämns i Haustl˛o ng, finns skölden under Hrungnirs fötter med,
men är placerad där av gudarna. Hrungnir är beväpnad med ett bryne och brynet
fastnar i Tors huvud. Ännu har heller inte någon sjungit brynet ur hans huvud.
Mökkurkalfi syns inte till i den här versionen, vilket talar för att han och initiationsmotivet varit ett motiv som Snorri lagt till berättelsen. Överhuvudtaget får vi
inte veta något om striden. Tors belägenhet efter striden, där sonen Magni får hjälpa honom loss återfinns inte heller. Istället framträder tydligt ett antal, som vi får
anta, centrala drag. Hrungnir är av sten och han är beväpnad med ett bryne. En del
av brynet fastnar i Tors huvud och man försöker med galdrar få bort det. Det är
39
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inte heller någon tvekan om att det är vädrets gud som far över himlen så att himlen, berg och klippor brinner och jorden slås av hagelstormar.
Mötet med Hrungnir kommenteras i Hárbarðslióð där det beskrivs hur Tor ska
korsa en flod. Han vägras hjälp av färjkarlen, Harbard, som retar honom och förebrår honom för både det ena och det andra. 41 Här bekräftas Hrungnirs stenkaraktär
i en fristående dikt och vi kan därför sluta oss till att Snorris version hade en bred
tradition bakom sig. Eftersom stenaspekten nämns även här så tycks den ha en
relativt stark förankring i diktarmiljön. I det här sammanhanget skulle den vara
ganska lätt att utesluta om dess innebörd hade varit oviktig och på väg att glömmas bort.
Den skillnad vi ser mellan Þjóðólfrs text och Snorris är sannolikt ett exempel på
den muntliga traditionens fria berättarteknik. Fem komponenter är dock gemensamma och utgör sannolikt mytens kärna: Hrungnir är utrustad med ett stenvapen, ett bryne, platsens namn kan förknippas med sten, Hrungnir är av sten,
Hrungnir står på en sköld. Vidare fastnar en bit brynsten i Tors huvud och den vill
inte lossna. Dessa komponenter kan delas upp i två grupper. Den första understryker jättens stenkaraktär och den andra att brynet inte lossnar ur Tors huvud
utan alltjämt sitter kvar. Sköldmotivet lever dock sitt eget liv och är kanske en antydan om att det kan finnas fler föreställningar bakom myten som vi inte riktigt
kan greppa. Eftersom myten är så pass kort och inte återges i någon egen Eddadikt
kan den ha sin bakgrund i ett rituellt traderande. Snorris något märkliga sensmoral
kan vara ett försök att omvandla myten till en sedelärande historia. Sköldmotivet
skulle kunna vara hämtat ur kulten. Myten är också en etiologisk framställning för
att förklara varför gudabilden i ett kultiskt sammanhang har en bit bryne i huvudet där man slår eld. I framställningen anas flera nivåer. Motivet är välkänt i den
fornnordiska miljön.
Men det är också lätt att förstå varför ett bryne kommer ifråga i framställningen, då gnistor ofta uppstår då man slipar vapen och redskap. Tyngdpunkten i ritualen och motivet låg snarare i att sten möter metall och därigenom uppstår eld.
Konsekvenserna av handlingen är viktigare än komponenterna. Det kultiska förfarandet att härma åskguden kan ha lämnat ett märkligt spår hos Saxo Grammaticus.
Den samiska kultens eldslagning efterliknade gudens blixtar i atmosfären. I den
fornnordiska kulten härmade man troligen också åskgudens handlingar för att få
dennes beskydd. I en ganska egendomlig redogörelse av Saxo berättas det om ritualer med torshammare:
Denne raske Daad æggede Magnus til at maale sig med Knud i Manddom og
øve et Sidestykke dertil; og blandt andre Sejrstegn hjemførte han ogsaa fra en
af Øerne nogle ualmindelige tunge Torshamre, der fra Hedenold æredes af
Folket dér som Helligdomme. Naar man i Oldtiden skulde udrede sig Aarsa-
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gen til Tordenvejr, gik man nemlig ud fra de tilvante Ting og havde gjort sig
mægtige Malmhamre, som man tænkte sig var Skyld i Skybraget: slig stærk
og klinger Lyd kunde snarest efterlignes ved Smedeværktøj. Men Magnus,
der var en ivrig Kristen og kastade Vrag paa alt hvad hedensk var, tog det
som en from Pligt at røve Hovet dets Helligdom og Thor hans Hamre. Og
endnu den Dag i Dag kalder Sveerne ham en Helligdomsskænder, der gjorde
Gudernes Eje til Rov og Bytte. 42

Saxo skriver att hamrarna visserligen var ovanliga, men av hans beskrivning att
döma så försökte man även här att efterlikna åskan, den här gången mest mullret.
Den samiska kultplatsen hade också stora hammare som kultföremål, vilka användes som gudabilder och smordes med blod.43 Beskrivningen ger ett tydligt exempel
på religionen där.
I en þáttr, en isländsk kort historia, Þorsteins þáttr bæjarmagns, berättas om hjälten Þorsteinn, som uppvisar stora likheter med åskguden Tor. Historien är uppdelad i tre delar, där den första ger intryck av en typisk folksaga med Þorsteinn som
får en stav som gör honom osynlig. Han ställer till en massa rackartyg på en fest
men avslöjas och blir nästan ihjälslagen av festdeltagarna. Den tredje delen förstärker hans koppling till Tor, då han besöker Geirröd och där beskådar det som åskguden har gjort och på sätt och vis gör om hans resa. Den tredje delen är intressant
även ur ett traderingsperspektiv, när mytmotiv i olika sammanhang stöps om för
att passa de nya omständigheterna. Den mittersta episoden är dock den som är
mest intressant i det här sammanhanget. Den är kort och handlingen är som följer:
Þorsteinn räddar ett dvärgbarn som har tagits av en örn. Den tacksamma fadern
till barnet ger Þorsteinn ett antal gåvor: en skjorta som gör honom osårbar, en ring
som skänker rikedom, en sten som gör bäraren osynlig och till sist en hallr ’sten’
och en stál-broddr ’stål-/järnspik’. Stenen har en vit sida, en röd sida och en gyllene
kant runt om: ”hvítr í miðju, en rauðr öðrum megin, en gul rönd utan um”.44
Dvärgen berättar att man med stenens hjälp kan kontrollera vädret genom att slå
på stenen med stålspiken. Slår man på den vita sidan framkallas en hagelstorm,
slår man på den gyllene kanten får man solsken och genom att slå på den röda
sidan framkallar man eld och glöd. Intressant nog kan stenen och stålspiken även
användas som kastvapen och återvänder, likt Mjölnir, till kastarens hand. 45 Även
Mjölnir är en artefakt som härstammar från dvärgarna. Hrungnirmyten knyts till
historien genom detaljerna kring jätten som ju var av sten och hade ett hjärta med
tre sidor.46 Denna koppling gör sekvensen med Hrungnir intressant och visar san-
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44 Þórsteins þáttr bæjarmagns, 401.
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46 Dumézil 1962, 100 ff. Dumézil menar att den tresidiga magiska tingesten är något typiskt indoeuropeiskt.
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nolikt att myten innehåller ett kultiskt motiv som i ljuset av det samiska materialet
kan knytas till Eyrbyggja sagas reginnaglar och till eldslagning.
Men myten om Hrungnir har tolkats på andra sätt av tidigare forskning, vilket
blir fullt möjligt eftersom den dels är dunkel och dels säkert också hade flera bottnar, där eldslagningen är en sådan botten. Georges Dumezil tolkade sekvensen
med Tor och Hrungnir som en initiationsrit för en ung krigare. Mökkurkalfi skulle
vara en ”låtsasfiende”, som den unge krigaren, i detta fall Tjalve, under rituella
former ”dödar”; liknande exempel finns i Hrolfs saga kraka och hos Saxo Grammaticus.47 Man skulle också kunna tänka sig att Mökkurkalfi, lerjätten, personifierar
den unge krigarens rädsla på slagfältet. Sannolikt framträder också en medveten
kontrast mellan den hårde Hrungnir och den räddhågade Mökkurkalfi, då den
förstnämnde har ett litet hårt hjärta och den sistnämnde ett stort och sladdrigt
märrhjärta. Ett litet hårt hjärta var tecken på mod i den fornnordiska litteraturen
och blodlöshet var förknippad med kontroll och stoisk manlighet.48 Detta motiv
har Snorri valt att inkorporera i sin version av myten men motivet är inte centralt i
sammanhanget.
Margaret Clunies Ross vill istället se duellen som en kamp om åskgudens heder. Hon menar att Hrungnir ska ha kidnappat Tors dotter Þrúðr och att detta är
den egentliga orsaken till Tors ilska. Hrungnirs syfte är att genom duellen framställa Tor som ragr ’omanlig’. Kidnappningen av Þrúðr nämns endast i en kenning
i Ragnarsdrápa där Hrungnir omnämns som Þrúðar þjófr ’Þrúðrs tjuv’. Clunies Ross
sätter både Snorris version och Þjóðólfrs Haustl˛o ng (se nedan) i relation till tidsperiodens syn på manligt och omanligt. Mökkurkalfi är i första hand en bild av
den omanlige mannen.49 Anklagelsen att bära kvinnokläder eller utföra kvinnliga
sysslor eller att vara en kvinna/kvinnligt djur anspelade på ett stort komplex av
föreställningar kring bristande mod. Användandet betyder dock inte att kvinnor
och deras aktiviteter föraktades då det gällde kvinnor och kvinnors sexuella roll
och moderliga förmågor. Den kvinnliga rollen var bara nedsättande när den tillskrevs en man.50 Gränsöverskridande beteende uppskattades alltså inte i någon
högre grad.
Clunies Ross menar att det finns en större symbolik i Tors och Hrungnirs beväpning än vad som möter läsaren vid första ögonkastet. Hrungnirs beväpning är
fallisk och hotar Tor sexuellt. Även Tjalves list att lura jätten att ställa sig på skölden för att undvika att överraskas av Tors anfall underifrån tolkar Clunies Ross
som hot om homosexuell våldtäkt och förnedring av Hrungnirs heder. Anfallet underifrån är onekligen märkligt, och ingen annanstans anfaller Tor sin motståndare
på det sättet. Avslutningen, när Hrungnir döende faller över Tor och klämmer fast
honom så att han inte kommer loss, har också i sig ett visst mått av förnedring,
Dumézil 1962, 100 ff.
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liksom brynstensbiten i Tors huvud som påminner om hur nära det var att Hrungnir lyckades.51 Kopplingen till ragr-begreppet och attacken på Tors heder och på
sätt och vis hela den härskande gudavärldens legitimitet är inte ett helt orimligt
antagande. Tor och gudavärlden (den ordnade världen i kontrast till jättarnas kaotiska) är tätt sammankopplade. Clunies Ross tolkning av Hrungnirmyten tar till
vara många delar av myten, men blir ändå alltför endimensionell och är enligt min
mening inte trovärdig som enda tolkning. Jag anser att myten har flera nivåer.
Däremot tror jag att hon har rätt i att åskguden inbjöd till den här typen av nesligheter i rent underhållningssyfte.
Det är fullt möjligt att Mökkurkalfi är ett berättartekniskt grepp som är typiskt
för den genre som den version som Snorri återger avspeglar. Den falliska tolkningen av Hrungnirs vapen ter sig däremot inte trolig i ljuset av de samiska uppgifterna som vi ska se nedan. Om Hrungnir varit ute efter något falliskt så finns det
så många andra beväpningar än en brynsten. Om de nu finns där, så är inte de
sexuella anspelningarna mytens kärna, även om de angränsar till den, utan de kan
ha varit ett sätt att beskriva konflikten mellan de två kombattanterna.
Andra har menat att Hrungnirmyten har motsvarigheter på Irland och så långt
bort som i tvåflodslandet. Myterna handlar om åskgudar som slåss mot stenjättar,
men de saknar detaljer som är viktiga i det här sammanhanget. Exempelvis finns
inget som liknar det tydliga slåendet av eld som återfinns i vårt material. I de iriska
berättelserna är det mest i stridens inledning som likheterna finns. 52
Stephen Mitchell menar att brynstenen kan vara en symbol för den härskande
makten. I en spira hittad i Sutton Hoo satt en slipsten. Stenen skulle enligt Mitchells tolkning ge en koppling till den himmelske härskaren. 53
Men myten om Hrungnir blir inte begriplig utan det samiska materialet. Den
version som är nedtecknad av Snorri visar att den ursprungliga uppfattningen
glömts bort och därför tycks Snorri ha lite svårt att hantera materialet. Spiken och
flintstenen i huvudet på samernas bild av den samiske åskguden har samma funktion som brynstensbiten i huvudet på Tor. 54 Motivet tycks ha varit gemensamt hos
de båda folkgrupperna. Dessutom slås elden i flera finska verser med ett bryne,
vilket skulle kunna förklara Hrungnirs märkliga karaktär och beväpning och på så
vis inkorporera även det finska materialet. Men vi måste komma ihåg att i det väldiga finska materialet utgör dessa få belägg bara en liten del och detta visar att
användandet av ett bryne inte kan ha varit centralt i sammanhanget. Frågan är om
brynstensmotivet har varit centralare i den fornnordiska myten eller om det också
där rör sig om en tillfällighet. Det borde inte vara det, snarare tyder det på att motivrörligheten kring åskguden har varit stor och att stenarten inte var det mest
centrala i sammanhanget. Myten visar också på något annat intressant. Den anknyClunies Ross 1994, 68 ff.
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ter till ett allmänt förfarande mot oknytt, med eld och stål. Det här var något som
praktiserades i hemmet, utanför hemmet på kultplatser och på ospecificerade platser och faller alltså in under alla tre av Smiths kategorier: här, där och varsomhelst.
Motivet med eldslagning ställer oss därför frågan om vad Smiths uppdelning säger
om den fornnordiska religionen och dess konstitution. Det tycks som om det
knappast råder vattentäta skott mellan de olika arenorna.

Ahmad Ibn Fadlans möte på kultplatsen med Rus
När den arabiske resenären Ahmad Ibn Fadlan på 900-talet mötte ruser, sannolikt
från Upplandskusten, det område som i dag kallas Roslagen, blev han vittne till
offerhandlingar och en begravning. Det är det enda vittnesmål vi har från en utomstående som själv varit närvarande vid en kultplats under vikingatid. Hans text
ger oss en möjlighet att diskutera i vilken utsträckning som en utomstående kunde
delta i en rituell handling eller ett offer till en fornnordisk gudomlighet. Offerverksamheten som Ahmad Ibn Fadlan bevittnade, ägde rum på en särskild kultplats
med uppresta gudabilder i det fria.55 Vissa delar av begravningsritualen ägde rum i
tält utan insyn, men dessa fick han berättade för sig. 56 Ahmad Ibn Fadlans berättelse innehåller i stort sett inga tveksamheter om att han har fått det mesta förklarat
för sig. De kultiska handlingarna var inte exklusiva. Det är bara i en kort passage
som han inte förstår vad som sägs och tydligen är det ingen som har förklarat det
för honom heller.
Då den dag kom, då mannen och hans slavinna skulle brännas, infann jag mig
vid floden, där skeppet låg. [...] Man började komma och gå under uttalande
av ord som jag inte förstod, medan mannen ännu låg i graven och man inte
hade tagit fram honom. 57

Om den uteblivna förklaringen beror på att hans sagesman inte är närvarande
eller om denne inte vill berätta vad som sägs är inte uttalat. Men det är uppenbart
att fler än en är intresserade av den främmande mannen och beredda att förklara
den religiösa miljön för honom. Vid gravbålet diskuterades till och med ritualen
och den fornnordiska själsföreställningen kontrasterades mot den muslimska. 58
Frågan är hur representativa de här handlingarna är för en religion där? Vi vet inte
mycket om det läger som ruserna hade vid Volga och i vilken utsträckning det var
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permanent. Kanske var de ritualer som utspelade sig inför Ahmad Ibn Fadlan mer
representativa för en religion varsomhelst?
Frågan om den rituella eldslagningen och Hrungnirmyten och dess relation till
Rheens redogörelse för ritualen kring den samiske åskguden kan bara tyda på en
möjlig multietnisk närvaro vid kultplatserna. Andra befolkningsgrupper utestängdes inte. Jag anser att den inte kan förklaras på annat sätt. Jämförelsen ger oss också anledning att ställa nya frågor. Fanns det hos samerna en myt kopplad till den
rituella eldslagningen och liknade den i sådana fall beskrivningen i Hrungnirmyten? Eller är Hrungnirmytens krigiska karaktär inte något som har klangbotten i
den samiska kosmologin? Även den samiske åskguden sägs ju ha troll eller jättar
som sina motståndare och jaga dessa i fjällandskapet. Det är högst sannolikt att
bruket av järn och med detta medföljande kunskap och föreställningsvärld har
kommit till den samiska befolkningen huvudsakligen via den skandinaviska kulturen i samband med handel. Vi kan därför spekulera i om huruvida en rituell
eldslagning har varit en utomhus- eller en inomhusaktivitet under den nordiska
järnåldern eller om den under denna period vid någon tidpunkt flyttar in. Eftersom ritualen är svårbelagd kan vi inte med bestämdhet säga det ena eller andra,
men frågan är hur pass exklusiva kultbyggnaderna vid ett hov var. Kan man tänka
sig att de var öppna för hela bygdens befolkning och därmed inte vigda enbart för
en religiös elit? Sannolikt måste vi här göra en skillnad mellan hallkulten till Oden
och hovkulten till Tor, mellan exklusiv religion och majoritetsreligion.
Det mesta som Ahmad Ibn Fadlan återger av begravningsritualen visar att den
var offentlig, även det som försiggick i tälten. Mycket talar därför för att det mesta
av kult och begravning varit öppna tillställningar och att kultiska byggnader också
kan ha varit tillgängliga för en större allmänhet. På ett sätt visar Ahmad Ibn Fadlan
på ett slags religion varsomhelst, en portabel religion som inte var knuten till ett
geografiskt centrum, vare sig det är ett hem, en gård eller en specifik kultplats. Den
pekar också på det intressanta att vi vet föga om hur kultplatser valdes ut, mer än
att det som Smith kallar religion där, kännetecknas av centralitet i landskapet. Läget för kultplatsen som Ahmad Ibn Fadlan nämner har sannolikt varit av mindre
betydelse och sekundärt till boplatsen, som i sig ger ett temporärt intryck. 59 Här
finns också en möjlighet att göra en jämförelse med den nomadiserande befolkningen hos samerna under 1600- och 1700-talen, där begreppen här, där och varsomhelst får andra, mer temporära innebörder.
Min slutsats blir därför att kulten även under senare vikingatid har varit publik,
även om kulten har flyttats inomhus. Den alternativa förklaringen skulle vara att
kultbruket kommit i ett tidigare skede till samerna, kanske samtidigt som bruket
av järn. I så fall har vi att göra med en mycket gammal ritual och föreställning.
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Kultplatsen som traderingspunkt
Av våra exempel från sagamaterialet och från Ahmad Ibn Fadlan att döma skulle
vi kunna sluta oss till att kultplatsen i den fornnordiska religionen var en i det
stora hela öppen arena, där endast en liten del kan ha varit för särskilt invigda.
Detta kan mycket väl ha gällt även den del av kulten som under vikingatid har ägt
rum inomhus. Sannolikt var exklusiviteten för den vikingatida hallkulten av en
annan karaktär än en religiös exklusivitet, den stängde inte ute någon av en annan
religiös uppfattning utan snarare bestämdes innanförskap/utanförskap av andra
lojaliteter.
Att döma av det källorna berättar, så finns inte någon större likhet mellan den
samiska kultplatsens rekvisita och den fornnordiska kultplatsens i fråga om gudabildernas placering. Den samiska laven som hör hemma i ett nomadiserande utomhussammanhang kräver helt andra praktiska egenskaper än den hovbaserade
kult där en stalle ingår. Trots det är det inget litet bord/avsats/plattform som möjligen har transporterats. Men uppenbart är att laven var en del av en kultgemenskap
och inte en privat kult, riktad till det egna hushållet. Man skulle kunna argumentera för att Ahmad Ibn Fadlans uppgift om de enkla gudabilderna på något sätt skulle ha en väsenslikhet med de samiska, men snarare är det så att de samiska bilderna och rusernas faller in i en stor ikonografisk gemenskap av närmast universell
karaktär. När däremot detaljerna i den samiska kulten så väl överensstämmer med
den fornnordiska myten om Hrungnir, som i sin tur stöds av Þorsteins þáttr bæjarmagns, så kan vi här ringa in en mytologisk anknytningspunkt som går över kulturella och språkliga gränser och bildar en semantisk sfär. Föreställningssfärerna i
det förkristna Norden är utbredda över det som skulle kunna kallas indigena religioner och kan alltså delas av flera, men även i kontakten med kristendomen bildas föreställningar som är tämligen avgränsade för det nordiska området. Genom
att studera dessa utifrån deras förutsättningar kan vi lära oss mer om den förkristna traderingen och dess strategier och agens gentemot sin omgivning, i exempelvis
kristnandeprocessen.
En föreställning skär också genom olika källmaterial och är inte bara en motivmässig genre utifrån text. Rituell eldslagning som offentlig kulthandling kan sannolikt också beläggas arkeologiskt i samband med begravningar där kvartsavslag i
brandlagren knyter an till bruket och föreställningen som den uttrycks i myten. 60
Hallen, Odenkulten och det rituella drickandet som avspeglas i föreställningarna kring Valhall och krigararistokratin som bygger på lojaliteter och gemenskaper
tycks skilja sig på ett tydligt sätt från andra delar av den fornnordiska religionen.
Istället för att ha likheter med föreställningar kring Tor eller kring fruktbarhet, så
faller Odenkulten snarare in i ett mytologiskt fält som den delar med tidiga nordiska föreställningar inom kristendomen. Balder och Ragnar˛o kscykeln, Yggdrasil
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och Odens hängning är andra föreställningssfärer som tydligt avgränsar sig i ett
religiöst landskap och som inte bildar strukturella likheter med den fornnordiska
religionen i första hand utan med en aristokratisk härskarideologi.
Enligt min mening är kultplatserna i Norden i sin permanenta form platser där
man traderar religionen där och de har en ”officiellt” styrd utformning. Kultplatsen
som traderingspunkt erbjöd offentliga, rituella, icke-exklusiva motiv, möjligen
kopplade till mytologiska motiv. Därför var dessa platser viktiga kontaktytor mellan olika grupper och stimulerade motivrörligheten mellan dessa.
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Vidskepelse eller överlevnadsstrategi?
Om bergrået i Falu gruva
Torsten Blomkvist

Introduktion
Denna artikel1 behandlar en folkloristisk företeelse som bland annat går under
namnen bergrå, gruvrå och gruvfrun.2 Forskningen om bergrået har, liksom andra
folkloristiska väsen, dominerats av breda tematiska studier av jämförande karaktär
där mycket omfattande material har studerats. Detta har bidragit till viktiga kunskaper om traditionernas spridning och om generella innehållsliga drag och teman
i dessa. Det jag vill visa med denna artikel är hur man genom att använda sig av
mer avgränsade studier och i dessa väga in specifika lokala, historiska och sociala
kontexter kan väcka nya frågor kring bergrået. Med detta vill jag också inspirera
till en allmän diskussion om vad lokala kontextuella perspektiv kan bidra med till
religionshistorisk forskning. Syftet med artikeln är att utifrån några exempel på
folkminnen om bergrån diskutera vilka funktioner traditionerna kan ha haft för
gruvarbetare i Falu gruva. Jag vill poängtera att de resonemang som presenteras
har hypotetisk status och att ytterligare studier är nödvändiga för att styrka argumentationen. Artikeln kan snarast ses som en utgångspunkt för ett större kommande projekt.

Positionering och teoretiska utgångspunkter
I tidigare forskning har bergråets olika uttryck i källmaterialet identifierats på ett
förtjänstfullt sätt. Bergrået visade sig ofta som en vackert och dyrbart klädd kvinna
men kunde också påminna om sin närvaro genom ljud eller på andra sätt. I enstaka
belägg uppenbarar bergrået sig som man. Bergrået var rådande över gruvan. Hon

Delar av denna artikel förekommer också i artikeln ”The Mine Spirit in the Copper Mine of Falun:
Expressions of a Social Counter Strategy?”, Blomkvist 2013.
2 Den mest etablerade och neutrala termen är bergrå, en term som i denna artikel används för att beteckna referenser till övernaturliga väsen i gruvmiljön. För en uppräkning av bergråets olika benämningar,
se t.ex. Forsslund 1924.
1
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bevakade så att gruvarbetarna inte slarvade med sina arbetsuppgifter och de som
misskötte sig kunde straffas hårt. Hon såg till att gruvarbetarna inte bröt de tabun,
exempelvis mot att döda djur eller vissla, som förekom i gruvan. Bergrået kunde
också hjälpa gruvarbetarna genom att varna dem för ras och andra faror i gruvan.
Hon kunde också visa människor till malmfyndigheter och vara behjälplig på
andra sätt.3
Det tidigaste belägget som omtalar bergrået härrör från 1600-talet. Referenser
till bergrået återkommer sporadiskt i litteratur och rapporter under 1700-talet. Det
huvudsakliga källmaterialet utgörs emellertid av folkminnesuppteckningarna insamlade under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Tidigare forskning om bergrået domineras av Carl-Herman Tillhagens talrika produktion.4 Bergrået har också diskuterats av Karl-Erik Forsslund och Mats Åmark.5 Tillhagen är
den enda av dessa forskare som i egentlig mening försökt att förklara och analysera berättelserna.6 Han ser folkminnena som avhängiga av den skandinaviska allmänna råtraditionen men menar också att traditionen endast kan förstås utifrån
den specifika gruvmiljön. Även om motsvarigheter finns i Tyskland och även på
andra håll i världen ser han bergråtraditionen i Sverige som en i några avseenden
unik företeelse.7 De berättelser som handlar om gruvdisciplin, tabun i gruvan och
varningar för ras och andra faror tolkar Tillhagen som ett ”primitivt säkerhetssystem”. Exempelvis kunde det medföra livsfara om någon förde väsen i gruvan eftersom gruvarbetarna då kunde missa ljud som indikerade ras. 8
En fråga som ofta diskuteras i förhållande till folkloristiska väsen är huruvida
traditionerna är ett uttryck för ”tro” eller inte. Tillhagen menar att gruvarbetarna
verkligen trodde på bergrået. Detta kan enligt Tillhagen ses som vidskepelse grundad på okunskap och brist på utbildning. Sådant som gruvarbetarna inte förmådde
att förstå utifrån rationellt tänkande förklarades genom denna typ av föreställningar.9 Även Åmark menar att bergrået måste ha varit en levande realitet för äldre
tiders gruvarbetare. Enligt Åmark uttrycker traditionerna om bergrået en föreställning om farliga makter som härskade i berget mot vilka man kunde skydda sig
genom kristna böner och psalmsjungning. 10 Karl-Erik Forsslund poängterar folkminnenas kulturhistoriska värde, men menar också att de uttrycker förfädernas
trosföreställningar och världsbild.11
För översikt över bergråets olika uppenbarelser se t.ex. Tillhagen 1965.
Se framförallt Tillhagen 1961; 1965; 1976; 1981.
5 Forsslund 1924; Åmark 1948; 1951.
6 Det ska poängteras att Tillhagens forskning är full av tolkningar och analyser av enskilda sägner och
mönster i dessa. Här redogör jag endast kortfattat för de av hans tolkningar som är av relevans för
syftet med föreliggande artikel.
7 Tillhagen 1961.
8 Tillhagen 1981.
9 Tillhagen 1981.
10 Åmark 1951.
11 Forsslund 1924.
3
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Tillhagens koppling av sägnerna till uppkomsten av de svenska gruvorna borde
liksom hans ambition att förstå folkminnena utifrån gruvmiljön vara intressanta
för forskare att bygga vidare på.12 Däremot går det att problematisera samtliga
refererade forskares syn på folkminnena som uttryckande ”system”, ”vidskepelse”, ”trosföreställning”, ”levande realitet” eller motsvarande. Problemet med dessa
antaganden är att de gör gruvarbetarna passiva i förhållande till traditioner de
själva är medskapare av.
I denna artikel kommer jag, inspirerad av religionsvetaren William Paden, att
utgå från ett omvänt perspektiv som innebär att gruvarbetarna ses som aktiva snarare än reaktiva i förhållande till sägnerna. Paden ser religion som en mänsklig
aktivitet genom vilken symboler produceras, symboler som i sin tur bygger upp
människors världar. Han definierar religion som ”worldmaking” och använder
begreppen worlds eller religious worlds i en mening som motsvarar de svenska orden (religiösa) världar eller (religiösa) världsbilder.13 Bergrået kan ses som en sådan,
världskonstituerande, symbol. Utifrån Padens utgångspunkter kan gruvarbetarna
ses som aktiva medskapare till bergråtraditionen. Genom att gruvarbetarna refererade till bergråsymbolen reproducerades denna och gruvarbetarnas världar
omskapades. Utifrån detta blir kommunikationen om bergrået intressant, snarare
än bergrået i sig.
Medan Paden framförallt är intresserad av de religiösa symbolvärldarna i sig
fokuseras här också de kontexter inom vilka symbolproduktionen ägde rum. I
sammanhanget blir Kim Knotts teorier om religion och lokalitet intressanta. Enligt
Knott bidrar lokala kontexter med viktiga kunskaper till förståelsen av religion
som mänsklig företeelse. Ett lokalt perspektiv kan enligt Knott användas för att
problematisera breda jämförande religionsvetenskapliga ansatser samt generaliseringar av religion som företeelse.14
Falu gruva kan ses som en lokalitet där mycket specifika förutsättningar rådde.
Det blir därför relevant att identifiera dels de situationer där bergråsymbolen kan
ha reproducerats, dels relevanta lokala kontexter. Vad beträffar det förstnämnda
ger folkminnena själva starka indikationer. När det gäller det senare nämnda
kommer två kontexter att beröras, kontexter som kan vara centrala för förståelsen
av bergråtraditionens uttryck i förhållande till Falu gruva. En kontext är av social
karaktär och handlar om gruvarbetarnas möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden. Den andra kontexten är historisk och handlar om den stora organisatoriska
reform som bergmästare Swab genomförde under första hälften av 1700-talet.

I boken Järnet och människorna (1981) har Tillhagen en sådan ansats. Ett problem i denna bok är dock
bristen på teoretisk förankring och systematisk analys av sägnerna.
13 Paden 1994; 1996.
14 T.ex. Knott 1998; 2009; Jfr Blomkvist 2010.
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Källmaterialet: källkritik och metodproblem
Det källmaterial där bergrån omnämns består framförallt av folkminnen arkiverade i Nordiska museets folkminnessamlingar samt i Institutet för språk och folkminnens folkminnesarkiv i Uppsala, Göteborg och Umeå. Som ingångar till materialet fungerar både Tillhagens forskning 15 samt arkivens excerptsamlingar vilket
gör materialet förhållandevis lättillgängligt. Äldre litteratur är också en viktig källa
eftersom det där förekommer tidiga uppgifter om bergrån och motsvarande. Tillhagen har gjort en uppräkning av litteratur där övernaturliga väsen relaterade till
gruvor omnämns.16
I föreliggande artikel används emellertid material som inte finns arkiverat i
ovan nämnda arkiv. Två av de exempel som tas upp nedan är insamlade av John E.
Wilhelmsson och finns publicerade i Vita damen i Kårarvsskogen och andra gruvberättelser från Falun (1976). Vidare kommer ett äldre belägg från 1755 att presenteras
vilket finns återgivet i Forsslund (1936). Gemensamt för exemplen är att de är
knutna till Falu gruva. Med undantag av de så kallade brorslottssägnerna är det
inte så vanligt med folkminnen som omtalar bergrån i direkt relation till Falu gruva.
Folkminnen brukar tillskrivas ett lågt källvärde. Utifrån Carl Wilhelm von Sydows mycket omdiskuterade distinktion mellan sägner och memorat brukar den
senare gruppen anses ha ett högre källvärde än den tidigare. De belägg som presenteras i föreliggande artikel faller alla inom ramen för vad som brukar känneteckna ett memorat.17 Det är i sammanhanget också viktigt att poängtera att ett
materials källvärde inte är absolut utan måste förstås utifrån de frågor forskaren
ställer till materialet. Den källkritiska fråga som framförallt är relevant för denna
artikel är i vilken utsträckning den interaktion mellan människor som återges i
folkminnena är trovärdig. Ambitionen i detta projekt är således inte att argumentera för att folkminnena utgör ”autentiska trosutsagor”, d.v.s. att människorna verkligen trodde på bergrået. Istället ses berättelserna som ett uttryck för kommunikation mellan gruvarbetare och gruvbefäl. Oavsett detta går det inte att komma ifrån
att folkminnesmaterialet är problematiskt. Samtidigt är den källkritiska problematiken helt enkelt något som måste accepteras eftersom materialet ger en unik inblick i den vanlige gruvarbetarens liv och tankevärld.

Framförallt Tillhagen 1961; 1965.
Tillhagen 1965, 140−143.
17 Se t.ex. Almqvist 1984. Med memorat avses folkminnen som är självupplevda av meddelaren, eller
självupplevda folkminnen som meddelaren har fått berättade för sig. För en kritisk diskussion om
begreppet memorat, se Dégh & Vázsonyi 1974.
15
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Bergrået i Falu gruva: några exempel
I det följande återges tre exempel på hur bergrået kunde komma till uttryck i relation till Falu gruva. Såsom ovan nämnts är samtliga belägg publicerade tidigare,
men jag har ändå valt att återge dem utförligt för att på så sätt ge en inblick i materialets karaktär och bidra till förståelsen för de kommande resonemangen.
Den äldsta referensen till bergrået i Falun går tillbaka till 1755. I det följande
återges Karl-Erik Forsslunds referat av belägget:
Vid en middag hos borgmästaren i Falun, Eric Ericsson, i jan. 1755 berättade
assessorn Samuel Troili för landshövdingen Wennerstedt och andra gäster, att
arbetarna i Västerorten talat om för honom, hurusom de i december året förut
”blifvit förskräckte af et spöke, the ther hört, hwilket de mente wara berggubben, eller Rådanden öfwer Grufwan, som stundom gråtit som et barn, stundom hördts inuti klyftan sucka, ej olikt som någon grufwearbetare ther innanföre instängd blifvit”. De trodde ”att bemälte Berg-gubbe antingen ville thermed varna folket ifrån någon them förestående olycka, eller ock fägna them
med något sig snart yppande bättre arbete af lönande malm”. För stigaren
Göran Sohlberg hade en gruvkarl berättat, att de hört någon ”ynkligen jämfra
sig, stundom ock råma och böla som en oxa”, och ett litet stycke därifrån hade
de hört någon gråta som ett spätt barn. Geschwornern18 Lars Schultze, som
skrev ned historierna, avfärdade allt sammans som ”et nog spitzigt påfund”
av arbetarna, som ville ha detta arbetsrum inställt ”för takfall och starck hette
skuld”; men påfundet halp ej: ”rummet ställdes inte in utan varder i afsicht på
Berg-gubbens gifna goda teckn af des läten än vidare på försök fortsatt”.19

I relation till denna redogörelse menar Tillhagen:
Denna redogörelse ger klart besked om, att man vid Falu gruva i mitten av
1700-talet dels trodde på en ”rådande över gruvan”, dels att rådanden kunde
visa ut var bättre malm var att finna. Tron i det sistnämnda avseendet var ju
uppenbarligen så stark, att t.o.m. arbetsbefälet lät förleda sig att i sina göranden ta hänsyn till rådandens förmenta ”goda teckn af des läten”.20

Forsslund själv gör en poäng av att detta är ett av få exempel på när bergrået
kommer till uttryck som ett manligt väsen. Intressant för denna artikel är att belägget kan indikera en situation där gruvarbetare kan ha refererat till bergrået och
därmed reproducerat bergråsymbolen. Gruvarbetarna omtalar för sitt befäl hur de
har hört bergrået och ser det som ett tecken på en kommande olycka. Befälet ser
Geschworner kallades den ställföreträdande bergmästaren.
Forsslund 1936, 92.
20 Tillhagen 1965, 143.
18
19
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detta som ett ”spitzigt påfund” som gruvarbetarna initierat för att få möjlighet att
slippa arbeta i gruvrummet. Som skäl för detta anges att gruvarbetarna ville ha
arbetsrummet inställt för ”takfall och starck hette skuld”. Det finns också en intressant ambivalens i redogörelsen i och med att gruvarbetarnas berättelse avvisas
som ett påfund, men att befälet samtidigt låter arbetet fortsätta i rummet på grund
av ”berggubbens” givna goda tecken. Situationen som föranleder reproduktionen
av bergråsymbolen tycks i detta fall ha varit fruktan för ras och olyckor.
De senare beläggen indikerar att gruvbefälen tog gruvarbetarnas oro på större
allvar. I ett memorat insamlat av John E. Wilhelmsson beskrivs en serie händelser i
anknytning till ett stort gruvras 1876.21 Berättelsen börjar med följande målande
beskrivning:
Bland gruvarbetarna i Övre Stigeriet, dit bl a Adolf Fredriks schakt hörde,
rådde stor oro och ängslan. Av flera tecken att döma var ett stort ras i görningen. Det knäppte, knakade och råmade i berget, och blossen slocknade ofta
i draget från gruvgångarna. Överstigaren22 Bergström gick omkring och såg
ut som ett åskmoln, ty disciplinen bland arbetarna var stadd i upplösning. En
dag kort därefter kom en arbetare utrusande från ett av de mindre arbetsrummen, ut till det stora. Han var mycket uppskrämd och påstod att ett stort
bergtroll var efter honom. Trollet visade sig i det lilla arbetsrummet och var
efter honom hela gången ut till det stora. Arbetaren skyndade sig iväg för att
via anfarten ta sig upp ur gruvan och med honom följde ett par andra arbetare som heller inte ville vara kvar i gruvan med sådant otyg kring sig. 23

Dagen därpå sker en motsvarande händelse, då en annan arbetare flyr upp ur gruvan efter att ha känt sig ”omgiven av massor med små dvärgar”. Någon dag senare kommer gruvarbetare Dalström skräckslagen utrusande ur ett arbetsrum och
säger sig ha sett ”Noken”. Överstigare Bergström blir nu irriterad och uppmanar
Dalström att ge sig tillbaka till arbetet. Dalström vägrar och Bergström säger då åt
honom att stanna där tills saken har blivit undersökt. Tillsammans med gruvarbetaren Uttström, som också är en av memoratets meddelare, går stigaren in i gången
där Dalström varit:
Undersökande väggar och tak gick Bergström och Uttström gången fram. Visserligen knakade, knäppte och råmade berget, men inget misstänkt kunde de
båda männen se. Dock, när de gått halvvägs hände det. Ett våldsamt luftdrag
släckte lampan för stigaren och blossen för Uttström. I de sista bortdöende
strålarna såg Uttström en vitklädd kvinna bara några steg framför dem. Som
han var övertygad att Bergström också sett, ropade han. ”Såg ni fruntimret?”

Berättat av Verner Hedman, Gustaf Boström & Gustaf Uttström. Wilhelmsson 1976, 8−10.
Stigarorganisationen berörs nedan i avsnittet Sociala och historiska kontexter.
23 Wilhelmsson 1976, 8.
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”Tig människa och slå blossen så vi får ljus”, skrek Bergström, alldeles ifrån
sig. Uttström gjorde så och vid de första strålarna tittade båda framåt gången.
Ingenting misstänkt fanns dock att se och sedan de donat lampan, fortsatte
undersökningen, men framkomna i arbetsrummet som Dalström lämnat, såg
de genast att faran för ras var överhängande. Den bortre långväggen i rummet hade pressats fram en halv fot och det var tydligt, att hela berget över
dem var på väg mot djupet. ”Här är ingen tid att förlora”, konstaterade Bergström, ”vi måste tillbaka från det hotade området och få alla ur gruvan. Inte
ens Berghauptmannen24 kan förneka oss det”. De båda männen skyndade tillbaka och samlade alla hotade arbetare, cirka 35 man. På olika vägar tog de sig
upp till marknivån.25

Tack vare detta förolyckades ingen människa i det kraftiga raset, enligt berättelsen.
En skillnad gentemot den äldre berättelsen är att befälet, efter att i ett par omgångar ha avfärdat gruvarbetarnas uppgifter, faktiskt själv går ner till gruvrummet för
att undersöka saken tillsammans med Uttström. De båda ser bergrået och upptäcker i samma stund att rummet håller på att rasa ihop. I övrigt finns ett flertal likheter. I båda berättelserna hänvisar gruvarbetare till bergrået inför sina överordnade i
samband med rädsla för ras. I båda fallen får också referensen till bergrået betydelse för gruvbefälets agerande. I det första fallet låter gruvbefälet rummet vara kvar
på grund av att bergrået har visat sig där. I det andra fallet går befälet själv ner i
gruvan för att undersöka saken. Detta indikerar att rasrisk/rädsla för ras kan ha
varit en situation där bergråsymbolen reproducerades.
Till sist presenteras en berättelse som skiljer sig från de övriga på så sätt att
sammanhanget inte inbegriper fara för gruvarbetarnas liv. Berättelsen handlar om
ett arbetsrum kallat Kapellet på grund av att det där fanns ”ett fyrkantigt altare”:
Detta altare var en sevärdhet, ty den släta ytan var randad i gult, rött och
grönt. En dag fick gruvfogden för sig, att just där altaret stod skulle en förbindelsegång till ett annat arbetsrum göras. Därför sade han åt tre arbetare att
maka till ett bål runt altaret. Bäst arbetarna höll på med vedsläpningen kom
bergfrun in till dem i arbetsrummet. Det var ett rasande vackert fruntimmer.
Hon liknade en strålande zigenerska, vitklädd och barhuvad. Hon hade
smycken i håret, tre varv pärlor kring halsen, ringar med stenar på fingrarna,
sidenet frasade när hon kom. Hon befallde de tre männen att sluta med arbetet, vilket de genast gjorde. Arbetarna gick till fogden och omtalade sin syn
och bad om annat arbete, som de även fick. Men fogden skickade dit sex
andra arbetare som gjorde tillmakningen färdig. När de gjort bålet färdigt och
tänt på, visade sig bergfrun för de förskräckta gruvarbetarna och sade: ”Nu

24
25

D.v.s. bergmästaren.
Wilhelmsson 1976, 9 f.
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haver ni tänt ett bål, som inte skall slockna snarliga”. Svavlet i berget tog eld
och brann i två år.26

Några gruvarbetare får således order om att spränga ett ”altare”. Bergrået visar sig
och gruvarbetarna vägrar spränga altaret. De omtalar detta för gruvfogden och ber
om ett annat arbete vilket de också får. Gruvfogden skickar då ett antal andra arbetare för att sköta bortsprängningen. I samband med detta visar sig bergrået återigen, och elden brinner där i två år. Bergråsymbolen reproduceras i samband med
att vad som tycks vara en omtyckt klippformation ska sprängas bort. En gemensam nämnare med de övriga exemplen är att gruvarbetare refererar till bergråsymbolen inför sitt gruvbefäl. En ytterligare gemensam nämnare är att befälet tar berättelsen på allvar och låter dem ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Denna berättelse
indikerar att bergråtraditionen är betydligt mer komplex än den snäva funktionella
förklaring som Tillhagen anger. Situationen innefattar ingen fara för gruvarbetarna
till skillnad från de övriga berättelserna, utan det verkar snarare som att det handlar om att något som gruvarbetarna var fästa vid skulle förstöras.
Vilka slutsatser kan då dras av ovanstående memorat? Naturligtvis måste en
reservation göras mot bakgrund av den källkritiska faktorn. Emellertid står och
faller inte resonemangen med att memoraten återspeglar verkliga händelser på ett
exakt sätt. Exemplen kan indikera att:
bergråsymbolen reproducerades i samband med olika former av oegentligheter i gruvan, t.ex. vid fara för ras
bergråsymbolen användes i samband med gruvarbetares kommunikation
med gruvbefäl
gruvbefälen tog, om än på olika sätt, gruvarbetares referenser till bergråsymbolen på allvar

Sociala och historiska kontexter
Genom historien har gruvarbetare blivit tvingade att arbeta i gruvan och att lyda
sina gruvbefäl genom komplexa kombinationer av lagar, privilegier och disciplinära straff. Detta framgår i Bertil Boëthius klassiska arbete Gruvornas folk. Under medeltiden gavs asylrätt till gruvarbetare genom de kungliga privilegiebreven. För
Falu gruva skrevs ett sådant privilegiebrev 1347. Asylrätten gav brottslingar en
möjlighet att undvika straff genom att söka sig till gruvorna, men fungerade också
som en effektiv rekryteringsstrategi.27 Ännu viktigare var antagligen arbetstvånget
och lagen mot lösdriveri. Till och med 1700-talet gjorde denna lag det möjligt för

26
27

Berättat av Gustav Boström. Wilhelmsson 1976, 13.
Boëthius 1951, 58 f.
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bergsmännen att tvinga människor som saknade arbete att arbeta i gruvan.28 Dessutom kunde gruvarbetare ofta bli undantagna från krigstjänstgöring. Detta måste
ha varit ett effektivt maktmedel som försatt gruvarbetarna i en stark beroendeställning gentemot arbetsgivaren, då hotet om att bli inkallad rimligtvis bör ha fått
folk att offra mycket för att behålla sin anställning. 29 En annan effektiv strategi var
skuldsättning. Ett frikostigt kreditsystem och löner som betalades i natura gjorde
att många gruvarbetare var satta i skuld. Enligt lag fick en skuldsatt arbetare inte
lämna sin anställning. 30 Utöver detta förekom disciplinära åtgärder och straff. Dessa kunde vara mycket brutala, som att löpa gatlopp eller att få sitta på trähästen.
De regelbrott som straffades hårdast var stöld och om man riskerade gruvan genom oaktsamt beteende. Även försumligheter i arbetet, som att inte dyka upp,
komma för sent till eller lämna arbetet kunde bestraffas med exempelvis fängelse
eller böter.31 Boëthius visar tydligt hur gruvarbetarna på grund av ovan nämnda
faktorer på ett effektivt sätt bands till gruvan liksom den starka beroendeställning
de befann sig i gentemot bergsmännen och gruvbefälen.
En intressant lokal historisk kontext knuten till Falu gruva är den reform som
bergmästare Swab initierade under åren 1715 och 1716. Reformen blev dock utdragen och var inte helt genomförd förrän 1754. Enligt Sten Lindroth som skrivit det
klassiska verket Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget innebar
detta slutet på en individorienterad organisering av gruvdriften. Reformen förde
med sig att gruvan fick en kollektiv organisation, nästan som ett modernt företag.
Före reformen var gruvarbetarna anställda av en bergsman som också var delägare
i gruvan. Gruvarbetarna och bergsmannen formade en sammanhållen grupp som
arbetade tillsammans i tilldelade gruvrum för bergsmannens räkning. Mer eller
mindre knutna till dessa grupper fanns väktare vars funktion var att kontrollera att
arbetet genomfördes. Ibland fick väktarna mycket makt och blev ett problem för
bergsmannen. Väktarsystemet upplöstes 1754 och väktarna ersattes av stigare. De
var betydligt färre och ansvarade vardera för stora områden. Denna centralisering
innebar en distansering mellan gruvarbetarna och gruvbefälen. Bergsmännen arbetade inte längre i rummen tillsammans med gruvarbetarna och det gamla väktarsystemet var borta. Gruvarbetarna kom nu på ett annat sätt att utgöra en avgränsad grupp åtskild från gruvbefälen. 32

Boëthius 1951, 58 f., 144 ff., 264.
Boëthius 1951, 157−159.
30 Boëthius 1951, 213−216.
31 Boëthius 1951, 79−85, 360−390. Vad beträffar disciplinära frågor i Falu gruva under 1600- och 1700talen, se 376−380.
32 Denna process är beskriven i detalj av Lindroth 1955, 358−376.
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Hypotes och diskussion
Min hypotes är att ovan nämnda folkminnen kan förstås mot bakgrund av gruvarbetarnas begränsade möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden. Genom att
referera till bergrået kan möjligheter ha öppnats för gruvarbetarna att bryta mot
disciplinära regler, som att lämna sitt gruvrum, utan att bestraffas enligt gällande
bud. Det är intressant att notera att det äldsta belägget på bergrået från Falu gruva
är från 1755, d.v.s. precis efter det att Swabs reform är genomförd. Swabs reform
innebar att gruvarbetarna blev ”lämnade ensamma” i gruvrummen. Nu blev
gruvarbetarna knutna till rum snarare än till gruvbefäl. Detta ledde till att gruvarbetarna bör ha haft större kunskaper om de enskilda rummen än gruvbefälen. Tidigare var gruvbefälen med och delade riskerna i arbetet. Om ett ras var förestående måste gruvbefälen ha noterat detta samtidigt som gruvarbetarna. Efter Swabs
reform var gruvarbetarna ensamma om att göra sådana observationer, samtidigt
som de inte fick lämna sin arbetsplats utan att bryta mot de disciplinära reglerna.
Detta kan ha bidragit till ett behov av förändrade kommunikationsstrategier och i
relation till detta kan referenser till bergråsymbolen ha fått en viktig roll.
De ovan nämnda folkminnena tyder på att gruvbefälen om än på olika sätt tog
gruvarbetarnas uppgifter på allvar. Viktigt i sammanhanget är de dubbla lojaliteter
som uttrycks i folkminnena om bergrån. Bergrået kunde gynna gruvarbetarna
genom varningar och motsvarande men gynnade också i hög utsträckning gruvbefälen. Som omnämnts tidigare såg bergrået till att gruvarbetarna utförde sina arbetsuppgifter ordentligt samt att de skötte sig i gruvan. Det bör därför ha legat i
gruvbefälens intresse att hålla bergråtraditionen vid liv.
Möjligheten att gruvarbetarna refererade till bergrået som ett sätt att förhandla
med sina gruvbefäl utesluter inte på något sätt att de genuint trodde på detta väsen. Det senare är kanske till och med sannolikt. I och med att reproduktionen av
bergråsymbolen innefattar kommunikation mellan människor är det emellertid en
social handling och kan på olika sätt få sociala konsekvenser.
Bergrået i Falun kan ses som ett uttryck för en svensk bergråtradition som i sin
tur kan ses som en del av en allmän skandinavisk råtradition. Å andra sidan var
varje svenskt gruvsamhälle i någon mening unikt. Lokala skeenden som Swabs
reform i Falu gruva på 1700-talet kan vara nyckeln till förståelsen av hur gruvarbetare förhöll sig till (delar av) bergråtraditionen i Falun. Det är en fascinerande och
intressant uppgift för forskningen att undersöka hur äldre folkliga traditioner har
omtolkats och omförhandlats i ljuset av samhälleliga förändringsprocesser. I relation till den typen av frågeställningar kan ett fokus på lokalitet och kontext bidra
med viktiga perspektiv till religionshistorisk forskning.
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De heliga platsernas arkeologi –
materiell kultur och miljöer i järnålderns Mellansverige
Torun Zachrisson

Inledning
Heliga platser kan inrymma många människoskapade lämningar, men de kan lika
gärna helt sakna dem – alla heliga platser är inte kultplatser. Här kommer jag att
ägna mitt intresse åt kultplatsen, en helig, geografiskt markerad och avgränsad
plats för kult- och religionsutövning. Med kult avses religiösa ritualer1.
Begreppet kultplats har inom den arkeologiska forskningen kommit att bli en
term för förkristna, permanent inrättade, komplexa platser som använts återkommande och som knutits till en gård, bygd eller region.2 Därmed utesluts platser där
man utövade kult, men som inte var permanent och specifikt vigda åt detta, som
gravfält, boningshus och exempelvis hagar och ängar, främst platser som varit
viktiga för den privata kulten.3 Heliga åkrar har däremot varit föremål för en publik kult.4 De uppvisar ett nära samband med den territoriella indelningen, känd
från historisk tid. Heliga åkrar uppträder numera ofta i namn på distrikt, som exempelvis Ulleråkers hundare, och utvisar distriktets samlingsplats, en plats som
direkt förknippats med gudarna.5
Trots att de permanent invigda kultplatserna sedan länge varit i fokus,6 så är
det många aspekter av dem som behöver bli bättre belysta. Att de varit permanent
inrättade avslöjas vanligen av avgränsningar, såsom inhägnader. Det återkommande bruket av dem märks genom rester av offermåltider och annan offermate-

Innebörden av begreppet kultplats och främst den arkeologiska, onomastiska och religionshistoriska
forskningens bruk av termen har blivit ingående belyst av Andreas Nordberg 2011, 217 f.; jfr Rydving &
Kristoffersson 1993, 197; Vikstrand 2001, 37.
2 Nordberg 2011, 220.
3 Nordberg 2011, 224.
4 Vikstrand 2001, 366–385.
5 Wessén 1923; Brink 1990, 470; Vikstrand 2001, 367 f. Vikstrand 2001, 384 antar för Mälarlandskapens
del att dessa åkrar särskilt förknippats med manliga gudar, att åkrarna varit plats för religiösa ritualer,
som haft officiell prägel, och att de heliga åkrarna har haft en relation till Tuna-platser.
6 Hagberg 1961; Hagberg 1967, 63–78.
1
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ria. Och ibland förekommer lämningar efter särskilda byggnader som använts i
kulten.
Mitt fokus är den publika kulten och dess sociala dimensioner: På vilken samhällelig nivå ska vi placera in kultplatsen, hur många människor kan den ha betjänat och vilken karaktär har den haft? Har man samlats utomhus eller inomhus?
Dessutom vill jag försöka fånga olika sorters kultplatser och deras materiella uttryck och variation över tid. Hur är kultplatsen placerad i landskapet? Vilken typ
av plats har man valt? Geografiskt begränsar jag mig till Mellansverige.

Öppna kultplatser under bar himmel
De traditionella kultplatserna har varit placerade utomhus. De knyts till olika naturformationer i landskapet som sjöar, åar, källor, bergsformationer och stenblock
eller till lundar och träd.7 Invid dessa finns ofta konstruktioner, ”plattformar” av
sten och trä. Denna sorts kultplatser är vanligtvis inte rika på föremålsfynd; de
utmärks istället av de benmaterial som blivit kvar.
Många kultplatser har hittats i våtmarker och sjöar där de vanligen varit placerade i skiljet mellan fast och våt mark. I Tadem ligger en plattform i en våtmark på
östsidan om ett högt berg (se FMIS raä Skånela 23, fig. 1). Den hittades av grävmaskinist Gunnar Skoglöv i Knivsta vid dikningsarbeten år 1987.8 Tadem bildar, tillsammans med Kimsta, Stensta och Tjusta, en liten bygd som ligger samlad kring
en lerslätt i norra delen av Skånela socken i Uppland. Förleden i Tadem är fornsvenska *tadha ’gödsel, dynga’ och bör syfta på någon företeelse i terrängen, säkerligen *tadha i betydelsen ’gödslad äng’ och efterleden är –hem, ’domän, resursområde’.9 Plattformen mäter 4,5 x 1,5 m (närmast Ö–V), består av trä och 0,3 m stora
stenar och är byggd i kanten av våtmarken. Kultplatsen inramas av två stenhägnader, av arkeologer kallade stensträngar. De börjar mitt på bergets sluttning och ter
sig som en 10 meter bred fägata. Stenhägnaderna viker av och blir till ”fångstarmar” som famnar om plattformen i våtmarken.10 Vid en liten provgrävning utförd
av David Damell hittades rikligt med obrända djurben och enstaka spridda vita
kvartsstenar på ungefär en meters djup. Vita stenar påträffas inte sällan på kultplatser i våtmark som de danska offermossarna liksom i Skedemosse på Öland och
Käringsjön i Halland.11 Stenarna uppfattas som offerkast. Vit kvarts hittas även
ovanpå gravar eller i överbyggnaden till dessa under hela järnåldern. 12 Plattformen

Brereton 187, 526; Vikstrand 2001, 21.
ATA 4646/87; FMIS raä Skånela 23:1.
9 Ståhle 1946, 439 f. och i synnerhet Vikstrand 2013, 143 f., som utvecklar betydelsen ’domän, resursområde’ hos –hem s. 38 ff.
10 Se skiss i FMIS raä Skånela 23:2.
11 Arbman 1945, 104 ff.; Carlie 1998, 23 f.; Monikander 2010, 35; Hagberg 1967, 36; Ørsnes 1964, 208.
12 Artelius 2000, 174 ff.; Victor et al. 2005, 20.
7
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i Tadem har C14-daterats till förromersk järnålder, ca 65 f.Kr.13 Stenhägnader, av det
slag som inramar plattformen, brukar traditionellt dateras till romersk järnålder
(0–400 e.Kr.).14 Sammantaget talar det för att kultplatsen var i bruk från århundradet före Kristus till åtminstone romersk järnålder.

Fig. 1. Plattformen vid Tadem ligger vid en smal dalgång (Vikstrand 2013, fig. 82).

I samma smala dalgång hittades söder om kultplatsen rester av en vägbank av
trä (VNV–ÖSÖ), ca 80 m lång och ca 3,5 m bred, över en liten å. C14-prov från trävirket i vägbanken visade en ålder av 35 f.Kr. ±70 år.15 Bron tycks samtida med
kultplatsen. Många av fornlämningarna i dalgången verkar härstamma från äldre
Se Olsson 1993, 121.
Stensträngarnas huvudsakliga brukningstid är ca 100–600 e.Kr.; se Ericsson & Strucke 2008, 79 f. för
en utförlig diskussion.
15 Se ATA 5135/89.
13
14
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järnålder (500 f.Kr.–550 e.Kr.). En hel del utgörs av stenhägnader som hållit ute
djuren från åkern och ängsmarken. Plattformen tillsammans med fägatan och
fångstarmarna har avgränsat kultplatsen gentemot berget å den ena sidan och
våtmarken å den andra. Man kan tänka sig att man fört boskap från betesmarkerna
in genom fägatan och ned mot plattformen, boskap som man sedan slaktat på
plattformen och ätit vid en gemensam måltid.
Kultplatsen har placerats i utkanten av Tadems ägoområde, nära gränsen mot
Skalmsta. Bron sammanfaller med den från historisk tid kända gränsen mellan
bebyggelserna Tadem och Skalmsta (se fig. 1, nederkanten).16 Att broläggningen
anlades ungefär samtidigt med att kultplatsen var i bruk kan tala för att även
människorna som hört till Skalmsta varit en del av kultmenigheten. Lars Hellberg
betraktar Tadem som moderbebyggelse och de andra bebyggelserna med namn på
-sta, Kimsta, Stensta och Tjusta, som utflyttningar från denna.17 Följer vi Hellbergs
resonemang så är det följdriktigt att den gemensamma kultplatsen har funnits vid
moderbebyggelsen, den som haft längst hävd. Kultplatsen kan ha betjänat den lilla
bygd som funnits kring Tadem och därför är det följdriktigt att plattformen har
varit av begränsad storlek. Så vitt jag vet är Tadem den äldsta daterade plattform,
som är känd från Mellansverige.18
År 1910 skedde den första undersökningen av en plattform, belägen i kanten av
en kärr- och mossmark i Frösvi i Närke. Det är en av de få arkeologiskt helt undersökta kultplatserna i våtmark. I östra kanten av kärrmarken fanns en plattform 15 x
7 m (N–S), bestående av skörbrända stenar och brända djurben. Stenarna var decimeterstora och benen vanligen så små som 1 cm. Att benen är så små tyder på att
ytan trampats av människor. Det var främst ben från skallar och extremiteter av
unga får och grisar som hittades. Troligen har även obrända djurben funnits, men
sådana bevaras mycket sämre och av dessa djur återstod bara tandemalj. Själva
kulturlagret var 15 cm tjockt och tunnade ut åt kanterna (se fig. 2). Överallt fanns
härdar. Arkeologen Sune Lindqvist tolkade spåren som att man rostat får- och
griskroppar vid gemensamma måltider. På plattformen fanns enstaka föremål,
underst ett litet likarmat dräktspänne som daterar själva anläggandet av kultplatsen till äldsta vendeltid (550–600 e.Kr.); vidare fanns pärlor, ett bryne, lite keramik
och eldslagningsflintor. 50 meter norr om plattformen fanns ett större stenblock,
sannolikt dittransporterat: för att kunna rubba det fordrades två oxars hjälp. Kring
detta fanns spetsade trästörar, ca 100 stycken, placerade saxformigt (se fig. 3). Dessa kan ha utgjort en hägnad liknande ett gotländskt ”standtun”, (i tvärsnitt X),
menade Lindqvist.19 Men de kan ha utgjort tjuderpålar för offerdjuren,20 något som
LSA A47, storskifte år 1764.
Hellberg 1967, 228 f.
18 De pollenanalytiska dateringar som man trodde på när Ulf-Erik Hagberg skrev sin avhandling 1967
har visat sig vara opålitliga och går inte att använda för att datera kultplatserna i våtmark.
19 Lindqvist 1910, 128.
20 Detta har föreslagits av Klas af Edholm.
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i så fall förklarar varför de bara finns i ena delen av kultplatsen. Man kan tänka sig
att blocket använts i samband med den rituella slakten eller alternativt som talarsten för en kultfunktionär.

Fig. 2. Plan över kultplatsen vid Frösvi, spången och kulturlagret vid mosskanten (Lindqvist
1910).

Från plattformen gick en 80 m lång, smal spång av kluvna stockar ut i mossen
(se fig. 2, nederst i bild). Vid spångens slut låg en bräda med yxhugg i och flera
krokiga störar. Trägudar i form av tillyxade, naturvuxna störar eller sammansatta
träföremål, ibland försedda med klädesplagg, är kända från kultplatser i våtmarker
i Nordeuropa under järnåldern 500 f.Kr.–1100 e.Kr.21 Störarna och brädan skulle
kunna utgöra resterna av en människoliknande figur. På och kring plattformen kan
många människor ha samlats. Men frågan är om alla haft tillträde till spången.
Rimligen bör bara en person i taget ha kunnat gå ut. Kanhända stod därför de flesta på plattformen och såg på avstånd den som förrättade de ritualer som skedde
vid spångens slut.

21

Capelle 1996, 35 f.
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Fig. 3. Den större stenen och de tillspetsade störarna som hittades i anslutning till kultplatsen (Lindqvist 1910, 28).

Frösvi ligger i ett förtätat sakralnamnslandskap och bebyggelserna bär namnen
Frösvi, Frövi och Helgesta (se fig. 4).22 Kärrmarken bildar sockengräns mellan Edsbergs och Hackvads socknar och det är troligt att människor från en större bygd
utgjort kultmenigheten som deltagit i ritualerna vid Frösvi, guden Frös heliga
plats.23
En liknande plattform som är från samma tid finns längre österut i Närke, vid
Hassle i Glanshammars socken. Även här är det fråga om en oordnad och till synes
organiskt framvuxen plattform av skörbränd sten och måltidsrester i form av ben
samt ett fåtal deponerade föremål. Plattformen är placerad i kanten av Äverstaån
(se fig. 6). Denna kultplats hittades när man efterundersökte fyndplatsen för en
berömd bronsåldersdepå.24 Depån bestod av en bredbukig bronskittel importerad
från området vid Svarta havet, etruskiska spannar och svärd från Mellaneuropa.
Dessa föremål hade lagts ned ca 600 f.Kr. i mitten av vad som på den tiden var en
50 meter bred å.25 Ovanför denna fyndplats syntes i åkermarken ett svartfärgat,
ovalt område med skörbränd sten och kulturjord, som visade sig vara en plattform.26 Men plattformen var tillkommen vid slutet av 600-talet efter Kristus, C14-

Vikstrand 2001, 328 ff.
Vikstrand 2001, 328.
24 Damell 2007, 10; FMIS raä Glanshammar 53:1; Annuswer & Karlenby 2002; Annuswer 2003.
25 Stjernquist 1962, 1967; för åns bredd se Annuswer 2007, 32.
26 Annuswer 2007, 32; FMIS raä Glanshammar 211:1.
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daterad till tiden 660–810 e.Kr.27 Detta bör således vara en kultplats som ihågkommits under lång tid. Ianspråkstagandet av ådalen för bete och odling skedde kring
1000 f.Kr., medan permanent bosättning verkar etableras kring år 0.28 Någonstans
mellan dessa bägge händelser sker den extraordinära depositionen. Minnet av
platsen tycks ha traderats i tusen år, troligen genom platsens namn och i muntliga
berättelser. Det är i sig väl känt att heliga platser kan ha en anmärkningsvärt lång
kontinuitet över tid.29

Fig. 4. Frösvi ligger i ett namnlandskap omgärdat av flera sakrala namn (Vikstrand 2001,
328).

Annuswer 2007, 36.
Karlsson 2007, 88.
29 För en diskussion om heliga platsers kontinuitet, se Vikstrand 2001, 28.
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Fig. 5. Plattformen vid Hassle med sin stenpackning, rester efter härdar och kokgropar (Annuswer 2007).

Plattformen mätte 20 x 14 m och var placerad parallellt med ån (se fig. 5). Här
fanns flera härdar, 0,5–1,5 m stora, och kokgropar som var upp till 2 m långa och
intill 0,8 m djupa. Kulturlagret var 15 cm djupt. Det bestod av ca 60 kilo skörbränd
sten/m2, sotig jord och rikligt med främst obrända djurben, däribland en relativt
stor mängd tänder.30 Ytterst mot vattnet var plattformen skodd med större stenar
och stabiliserad med trä, så att den liknande en stenkista. På plattformen hittades
tre stora stolphål. Ett undersöktes; det var 80 cm i diameter och nära 1 m djupt. I
stolphålets botten hade en hästkäke placerats. I backen ovanför plattformen har
man konstaterat spår av en byggnad, men denna har inte undersökts; hela platsen
är bara delundersökt.31 Kultplatsen har liknats vid en amfiteater och tolkats som en
offentlig kultplats som varit öppen för många.32

Annuswer 2007, 34.
Annuswer 2007.
32 Annuswer 2007, 32; Karlenby 2007, 48.
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Fig. 6. Hassle ligger i ett neddraget läge i landskapet (Annuswer 2007).

Det stora antalet djurtänder talar för att man främst valt att ge delar av djurkropparna, skallarna, som offergåva. Den främsta offermaterian tycks ha varit djur
och föremålen som hittats är få. Här fanns en del av en vridkvarn, vilket kan antyda att man malt mjöl, bakat och ätit bröd.33 I övrigt fanns eldslagningsflintor, ett
bryne, några hästbroddar och lite keramik.34 Eldslagningsflintorna och brynet som
hittats kan ha använts för att slå eld och tända eldar på plattformen, liksom för att
skärpa knivar som använts i slakten. Dessa föremål verkar ha lämnats kvar efter att
man förrättat ritualerna på platsen; samma sak har skett med vridkvarnen. Detta
kan tolkas som att föremålen blivit tabu. På motsvarande sätt brukar eldslagningsflinta, som använts för att tända bål i samband med begravningar, regelmässigt
lämnas kvar på gravplatsen.35
Vid Äversta, 3 km nedströms Hassle, finns ytterligare en kultplats. Den har aldrig varit föremål för arkeologiska undersökningar, men ett stort antal föremål hittades där under sent 1800-tal när Äverstaån rensades och breddades.36 Fynden
härstammar från folkvandringstid/tidig vendeltid (400–ca 600 e.Kr.) och utgörs
främst av rester av upp till ca 50 svärd.37 Dessutom hittades ytterligare några va-

Bergström 2007.
Annuswer 2007, 36 f.
35 Petré 2011, 325.
36 SHM 12973, 13202.
37 Damell 2007, 10.
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pen, ett betsel, en stor kittel och rester av minst två människor och en häst. Flera
föremål bär spår av skador och kan ha blivit rituellt förstörda.38 Längs med västra
sidan av ån fanns ett område, 111 x 16 m, bemängt med sten, som hemmansägaren
beskriver att han plöjde upp, gång på gång när åkern brukades. Detta bör vara
spår av en plattform. Denna låg norr om fyndplatsen för svärden. På östra sidan
om ån hade man noterat en ovanligt bred väg omgiven av djupa diken, som från
häradsvägen ledde ned mot den plats i ån där svärden hittades. Den hade på 1800talet ingen direkt funktion och hade i mannaminne enbart brukats som ägoväg.
Beskrivningen i Historiska museets inventarium visar att vägen väckt uppseende
genom att vara omotiverat manifest, trots att den löpt mot till synes ”ingenstans”.39
Givetvis vet vi ingenting om samtidigheten hos dessa företeelser. Men om man
hårdrar informationen, så kan man liksom i Frösvis fall tänka sig att här funnits en
plattform för tillagning av rituella måltider och deponering av djurben. På östra
sidan ån fanns den manifesta vägen som lett fram till platsen där offren ägde rum.
Kanske kan vägen ha tillkommit i detta syfte och ha använts i ritualer när hästar
och människor offrades.
Fynden från Äversta knyter an till de danska krigsbytesofferplatserna liksom
till offermossen Skedemosse på Öland. Det stenbemängda områdets storlek, liksom det stora antal svärd som hittats, som antyder att 50 människor kan ha fått
sätta livet till, förmodligen i samband med stridigheter, talar för att platsen kan ha
varit av större regional betydelse. Kultplatsens tidsinnehåll har varit större än det
vid första anblicken tycks vara. Christina Fredengren har låtit datera det benmaterial som hittats och det visar att Äversta har nyttjats vid upprepade tillfällen under
yngre järnålder (550–1000 e.Kr.).40
Äverstaån verkar människor ha ägnat särskild uppmärksamhet. Här finns
bronsåldersdepån och den senare kultplatsen vid Hassle, bronsyxor deponerade
vid Storsicke41 och så kultplatsen vid Äversta. Ån mynnar ut i Hjälmaren vid Husby i Glanshammar. Där har arkeologer undersökt en palissadinhägnad bebyggelse
med hallar och verkstäder, som fungerat under vendeltid och vikingatid, och alltså
varit samtida med de bägge järnålderskultplatserna ovan. Husby har fynd av en
guldgubbe och en guldten och är genom sin bebyggelse och dess karaktär en plats
som utmärker sig under yngre järnålder.42
Att man som på kultplatsen i Äversta finner såväl ben från människa som från
häst är sällsynt. I Mellansverige förekommer denna kombination på några få platser.43 En av dem är den igenvuxna sjön Bokaren i Uppland, där botanikern Rutger
Sernander vid sina analyser av sjön påträffade ben från både människa och häst.
Hagberg 1967, 74.
SHM 13202, bilagorna till katalogen.
40 Muntligen Fredengren juni 2012.
41 Karlenby 2007.
42 Husbys arkeologi och platsens karaktär är sammanfattade av Ann Lindkvist 2007.
43 Om Bokaren liksom om Närtuna och Lövsta, se nedan.
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Genom pollenanalytisk metod daterades de till mellersta bronsålder.44 Men äldre
pollenanalytiska dateringar har inte visat sig tillförlitliga, så platsens tidsinnehåll
är en öppen fråga. I samband med sitt avhandlingsarbete om tamhästens historia
kom zoologen Bengt Lundholm att göra undersökningar i sjön och fann rester av
en plattform. Den bestod av ris, spänger, pålar och stenar. På denna låg ett antal
skelettdelar, främst av svin och nöt men även efter 2 människor. Hela plattformen
var översållad med linkapslar och där låg dessutom ett helt linknippe. Lundholm
övervägde om linet kunde vara sekundärt ditfört för rötning i senare tid, men linet
låg i samma ostörda lager som övriga fynd. Utanför plattformen hittades främst
hästben. De var från de icke ätbara delarna av hästen, huvud, undre delen av benen avhuggna under knäet och från svansen, och de verkar ha lagts i mossen.45
Ytterligare delar av totalt 4 hästar hittades. Av hästarna var en ett föl.
Plattformen, de offrade hästarna och människorna indikerar att platsen kan ha
varit i bruk hela järnåldern igenom.46 Där förekommer vidare, liksom på andra
kultplatser, huvuden och nedre extremiteter av hästarna. Vi kan förmoda att de
köttrika delarna av djuren har förts till en annan plats och ätits vid gemensamma
måltider, förslagsvis då vid Hov i Rasbo.
Kultplatsen vid Bokaren har analyserats i ljuset av de sakrala miljöerna i Olands
härad.47 Men ägomässigt tillhörde sjön Hov i Rasbo socken och Rasbo härad. Sjön
har på de historiska kartorna även ett annat namn, Hofbo träsk. Hofbo bör rimligen
vara genitiv av en inbyggarbeteckning bildad till Hov i Rasbo, med innebörden
’Hovboar’, ’inbyggarna i Hov’. Storhögskomplexet nordöst om Hov antyder att
bebyggelsen varit något utöver det vanliga.48 Hov ligger i utkanten av ett större
bebyggelseområde av centralortskaraktär, ”Hov–Husar”, som enligt Lars Hellberg
har dominerat Rasbobygden. Detta har Hellberg tecknat konturerna för.49 Att en
kultplats förhåller sig till den territoriella indelningen som här och ligger på hundaresgränsen är typiskt för sådana bland järnålderns kultplatser som varit av regional betydelse.50 Kultplatsen i Skedemosse på Öland ligger mitt på ön, på en plats
där olika territoriella gränser sammanfaller, något som Ulf Erik Hagberg tidigt
påpekat.51 I Skedemosse har vapenoffer skett vid vissa tillfällen, men det genomgående draget från ca 500 f.Kr. till ca 1000 e.Kr. är de offrade människorna och hästarna.52 Fynd av häst- och människoben tycks indikera att man har att göra med en
kultplats som samlat många människor, vanligen från en större region, och vidare
att kultplatsen knyter an till en övre social hierarki bland bebyggelser.
Geolog O. Isberg citerad i Lundholm 1947, 24.
Lundholm 1947, 21 f.
46 Hagberg 1967, 108; Monikander 2010, 89.
47 Karlsson 2005, 30.
48 Jfr Vikstrand 2001, 256.
49 Hellberg, Manuskript rörande Husa-namnen.
50 Jfr Hagberg 1961, 252.
51 Hagberg 1961, 252.
52 Monikander 2010, kap. 5 och 6.
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Fig. 7. En av stockbåtarna från Igeltjärn (G. Larsson 2007, 244).

Gunilla Larsson har genom att studera arkiverade foton från Lundholms grävning i Bokaren kunnat konstatera att där finns delar av båtar. De bör vara från
järnåldern, eftersom spanten är fästade med trädymlingar.53 Tidigare trodde man
att båtar bara hörde till rituella traditioner i Norge, men Gunilla Larsson visar i sin
avhandling från 2007 att de utgör en viktig del av kultplatstraditionerna i Mellansverige. I Torsåkersbygden i Gästrikland verkar de kunna utgöra merparten av
offermaterian på många kultplatser. Den lilla sjön Igeltjärn är bara drygt 300 meter
som bredast. På slutet av 1800-talet riskerade den att tappas av ned i ett kalkbrott
och sänktes därför med tre meter. Totalt framkom då inte mindre än 21 stockbåtar
(se fig. 7). Stockbåtarna var av den smäckra yngre järnålderstypen, med utsvängd
för och akter. En av dem är C14-daterad till vikingatid, 890–1030 e.Kr.54 Igeltjärn
ligger 100 m.ö.h och var under historisk tid inte förbunden med farbara, större

53
54

G. Larsson 2007, 241, 251.
G. Larsson 2007, 244.
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vattendrag.55 De bägge tjärnarna intill kallas Stora och Lilla Trolltjärn, något som
antyder att tjärnarna sågs som tillhåll för övernaturliga varelser.56

Fig. 8. Byar med förhistorisk och medeltida upprinnelse i Torsåker. Igeltjärn markerad med
blått kryss (X). Kartan bearbetad efter Hedblom 1958 och R. Jensen 2013.

Igeltjärn ligger på byn Valls utmarker (se fig. 8). Själva byn ligger söder om
Torsåkern, dagens kyrkplats, och är den näst största byn i socknen. Vall har enligt
Folke Hedblom troligen utgjort samlingsplatsen invid den åker som var helgad åt
guden Tor.57 Igeltjärn ligger halvvägs mellan socknens näst största by Vall och dess
största, Hästbo. Byars storlek brukar sammanhänga med hög ålder. Och Hästbo
LSA V51-38:2, skogdelningskarta över Vall från år 1734.
OAUn.
57 Se Hedblom 1958, 55 f.
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har också rika fynd från folkvandringstid, 400–550 e.Kr., föremål som producerats i
verkstäderna på Helgö i Mälaren.58 Namnet Hästbo kan vara från järnåldern.59 Trots
att vi inte vet mycket om konstruktioner i sjökanten, eventuella rester efter gemensamma måltider eller liknande, så vittnar bebyggelsekontexten kring Igeltjärn liksom de många offrade båtarna om att kultplatsen varit av en central betydelse i
Torsåkersbygden.

Fig. 9. Vid farleden på Närtuna prästgårdsmarker ligger Mjölkholmen, Ön eller Öbacken,
kultplats, tingsplats och marknadsplats (Calissendorff 1966, 248).

Hines 1993, 23 ff., gravfynd.
Hästbo är enligt Hedblom 1958, 55 ff. ett namn på -bo, och förleden är ett sjönamn; jfr Vikstrand 2013,
85 ff. om Västerfärnebo. Ronnie Jensen 2013, 287 ff. har visat att Hästbo har Torsåkers äldsta slaggvarp
(88 f.Kr.–136 e.Kr.), men han komplicerar samtidigt bebyggelsebilden genom att påpeka att det finns ett
ägonamn Rogsta på Hästbos inägomark; se s. 292 f. med referenser.
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På prästgårdens marker i Närtuna, Uppland, finns lämningar efter en samlingsoch kultplats. Den höga backe kallad Ön (Öbacken, Mjölkholmen) som ligger i ängsmarken ned mot Hederviken, var år 1707 känd som marknadsplats, och på 1550talet omnämns den som Folklandztingh, tingsplats för Attundaland.60 Nedan Ön
flyter Helgeå; namnet har uppfattats som sekundärt till Helgö i Frösunda längre
nedströms (se fig. 9). I ortnamnet Närtuna ingår gudomsnamnet *Niordh-/*Niærdhoch senare leden är -tuna.61 Det är den enda Tuna-bebyggelse som har detta
gudomsnamn som förled.62 När man dikade sankängen på 1920-talet hittades skelettrester av människor samt båtar. Totalt har minst 5 skallar och andra skelettdelar
av människa påträffats, dessutom ben av häst, liksom 8 båtar. Det rör sig både om
smäckra stockbåtar av yngre järnålderstyp och om klinkbyggda båtar. En av skallarna är C14-daterad till sen vikingatid, 1075 ±40 e.Kr.63 Gunilla Larsson har gjort en
mindre utgrävning och en geofysisk undersökning, varvid en fyrkantig plattform
av trä omgiven av störar framkom. Dessutom hittades hästben, liksom skelettdelar
av en man som placerats i stående ställning i gyttjan.64 På Ön finns fossil åkermark
registrerad, och landsantikvarie Alf Nordström ansåg att det fanns husgrunder
över hela backen.65 De fynd från yngre järnålder som gjorts, liksom den onomastiska miljön och den rumsliga placeringen, indikerar att platsen varit av regional
betydelse.
Kultplatsen på prästgårdens mark i Närtuna ligger i en centralortsmiljö med
både centrala och sakrala drag.66 En svårfångad kultplats finns vidare i HusbyOppunda socken i Södermanland. Även den ligger på prästgårdens mark och består av en vattenfylld dödishåla (60 x 40 m, N–S) kallad Bråviken. Det finns en tradition om att en flicka skulle ha drunknat här på 1920- eller 1930-talet. När fjärdingsmannen draggade efter henne hittades flera skelettdelar av människa och ett
ålderdomligt nav av brons till ett vagnshjul.67 Bronsnav är sällsynta, men de förekommer på en del vagnar under bronsålder/äldsta järnålder. Från tiden efter Kristi
födelse och fram till medeltid känner man inga vagnar med nav av brons.68 Närmare än så kommer vi inte fyndet. Dessvärre finns varken navet eller skelettdelarna i behåll. Men i Danmark finns ett berömt fynd av två vagnar. De hittades i Dejbjerg, i prästgårdens mosse. Vagnarna var utsirade med ornament i brons. Huruvida det även kan ha placerats människor i den mossen är oklart. Fyndet har satts i

Calissendorff 1966, 248.
Vikstrand 2001, 101 f., 110 ff., 114.
62 Holmberg 1969, 66 ff.
63 G. Larsson 2007, 237 ff.
64 G. Larsson 2007, 247.
65 Se Calissendorff 1966.
66 Vikstrand 2011, fig. 5.
67 Se FMIS raä Husby-Oppunda 269:1; jfr LSA C 30-18, 6, år 1909.
68 Schovsbo 1987.
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samband med Tacitus beskrivning av en gudinna som förts omkring i en vagn som
sedan deponerades i en helig sjö.69
Området kring dödishålan Bråviken i Husby-Oppunda visar alla tecken på att
ha varit en centralortsmiljö under yngre järnålder: vid Husby och vid Torslunda
bro finns två storhögar, 35 respektive 40 m i diameter. Storhögar av de dimensionerna i Mälardalen, vilka undersökts arkeologiskt, brukar dateras till slutet av 500talet, alternativt 700-talet eller 900-talet.70 Även ortnamnsmiljön talar för en centralort: gränsande till Husby finns Torslunda, Närlunda, Vevelsta (troligen ett *Vivilstadhir, till en antagen kultfunktionärsbeteckning fsv. *vivil eller till mansnamnet
Vivil. I det första fallet kan det röra sig om en kultfunktionärs bostad i anslutning
till en centralort.71 I både Närtuna och Husby-Oppunda finns således en strukturell
kontinuitet: den mark där kultplatsen är placerad avdelas senare som prästgårdsmark. Detta skulle kunna vara ett av uttrycken för att det under järnåldern funnits
kultfunktionärer, religiösa specialister, knutna till den elit som styrt centralortsmiljön,72 och att denna struktur fått en fortsättning under den kristna tiden.

Kulten inomhus och utomhus
Kultplatserna som hittills har behandlats har alla det gemensamt att de hittats av
en slump och inte upptäckts av arkeologer. Även kultplatsen på Helgö i Mälaren
hittades av en slump, då en man grävde vid sin sommarstuga i vad som visade sig
ha varit en ceremoniell byggnad i en elitbebyggelse. Helgö har en nyckelroll när
det gäller förståelsen av komplexa kultplatser på den högsta nivån, för i de vidare
undersökningarna påträffades en öppen kultplats i det fria som lagts i direkt anslutning till den ceremoniella hallbyggnaden, där kulten samtidigt ägt rum inomhus.73 I närheten låg verkstäder och övrig bebyggelse.74 Denna heliga ö nämns första gången 1287, som curiam nostram helghø, och dess läge var i skärningspunkten
mellan centrala vattenvägar i det dåtida Svithiod.75

Om Dejbjergfyndet, se J. Jensen 2003, 195–201.
Bratt 2008.
71 Vikstrand 2001, 145, jfr 106, 394; LMV C30-18, 2, år 1794; om ”vivilen” jfr Sundqvist 2007, 36 f.
72 För en översikt över namnforskarnas och religionsvetarnas ofta skilda åsikter i ämnet, se Vikstrand
2001, 396 och Sundqvist 2007, 46 ff.
73 Wernerson 1996 var den som först diskuterade Helgö som religiöst centrum. Senast har Birgit Arrhenius 2011 presenterat en fördjupad tolkning av Helgö som plats för ritualer.
74 K. Lamm 1999.
75 Holmqvist 1980; Zachrisson 2011a, 2012.
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Fig. 10. Till höger i bild syns gaveln på det långa boningshuset, centralt i bilden är den kortare och kompaktare ceremoniella byggnaden. Innanför planket till vänster finns den öppna
kultplatsen vid foten av klippan. I bakgrunden tronar det större hägnade berget. Rekonstruktionsteckning: Mats Vänehem, Stockholms läns museum efter förslag av Kristina
Lamm och Torun Zachrisson (Zachrisson 2010, fig. 3).

Den öppna kultplatsen på Helgö anläggs i början av yngre romersk järnålder,
ca 200 e.Kr. Det gör den till en av de äldsta öppna kultplatserna på torr mark. Den
verkar vara intimt kopplad till etableringen av bebyggelsen i den centrala husgruppen på ön. Kultplatsen är anlagd under bar himmel, placerad ett stenkast från
husen, vid foten av en kal klippa (se fig. 10). Trots att den är placerad på torr mark,
så har den många likheter med de plattformar som hittats vid vattenbryn och i
våtmarker både vad gäller uppbyggnad, konstruktion och fynd. Storleken, ca 16 x
11 meter, liksom stenigheten och de många härdarna som finns där, är företeelser
som vi mött på platserna som diskuterats ovan. Fyndmaterialet från Helgö består
mest av ben från nötboskap, men även från svin och får, tillsammans närmare 70
kg. Vidare valdes även här särskilt djurens skallar ut, främst skallar från nötboskap.76 Men på Helgö hittades även bröd, liksom rester av vridkvarnar och de ugnar som använts för att framställa brödet.77 De äldsta bröden har C14-daterats till
200 e.Kr.78 Detta ger oss den bästa dateringen av tidpunkten då kultplatsen togs i
bruk.
Olson 2004, 24.
Bergström 2007, 41 ff.
78 Bergström 2007, 69.
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Fig. 11. Kultplatsen på Helgö placerades vid foten av en kal klippa, nära bebyggelsen. Foto i
ATA.

Det som skiljer den öppna kultplatsen på Helgö från andra plattformar, är att
det i offermaterian ingår en stor mängd föremål, personliga tillbehör som dräktsmycken och kammar, verktyg, ädelmetaller, kirurgiska instrument, liksom miniatyrer av järn i form av spjut, torshammare och skäror.79 Väster om klippan fanns en
oregelbunden stensamling kring ett fyra meter brett flyttblock, där man offrat föremål under folkvandringstid och vendeltid (400–800 e.Kr.).
Kultplatsen verkar ha varit avgränsad. Hela vägen längs med den kala klippans
västra kant, på en sträcka av 20 meter, hittades 30 amulettringar av järn (se fig. 11).
Dessa ringar kan ha suttit på en hägnad av trä som omslutit platsen och skiljt den
från hallbyggnaderna. I samma område fanns även ett dike av kol och sot, kanske

79

Jfr Zachrisson 2004b, 162 och där anförda referenser.
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resterna av en hägnad som brunnit.80 Nedanför kultplatsen hittade man en forntida
väg. Där har åskådare kunnat stå och se på de ritualer som ägde rum ovanför.

Fig. 12. Kultplatsen utmärks av härdar, deponerade djurben och föremål, men främst av sin
stenighet. Stenen har burits upp i omgångar över mycket lång tid. Foto i ATA.

Plattformen förnyades i 6 omgångar genom att man täckte den med lera, som
forslats till platsen (se fig. 12). Detta kan tolkas som att kultplatsen ”renats” ungefär vart hundrade år.81 Vid 800-talets början placerades en treudd, en stensättning,
som ett lock ovanpå plattformen, som man därefter upphör att använda. En så lång
kontinuitet på en och samma plattform, ca 600 år, känner vi inte till annat än från
Helgö. Efter det att treudden förseglat plattformen, byggs två meterhöga stenkonstruktioner vid klippans nordöstra sida. De kan ha fungerat som en sorts altare. På
dessa fortsätter man att offra den typ av ting som tidigare lades ned på plattformen.82
Holmqvist 1980, 56; Zachrisson 2004a, 374 f.
Zachrisson 2010, 84.
82 Zachrisson 2004b, 147 ff.
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I början av bebyggelsens etablering på Helgö fanns där ett större långhus (se
fig. 10. Gaveln i högra hörnet). På en terrass ett “trappsteg” ovanför placerade man
en ceremoniell hallbyggnad, en kulthall. Den fanns på plats åtminstone från folkvandringstid, ca 400 e.Kr.83 Dryckesritualer har varit en viktig del av de ritualer
som ägt rum i de byggnader som stått där. Man har hittat rester av många sorters
importerade glasbägare. Det krossade glaset på platsen har Ulla Lund Hansen
nyligen analyserat. Glasets ålder antyder att en byggnad kan ha stått där redan
under romersk järnålder.84 Under vikingatid flyttas byggnaden något västerut på
samma terrass, en handling som verkar äga rum ungefär vid samma tid som treudden försluter plattformen. De materiella förändringar som sker i kulten utomhus, verkar här ha haft en motsvarighet i kulten inomhus.85
En annan plats där man kan studera relationen mellan kulten utom- och inomhus är Lunda utanför Strängnäs i Södermanland.86 På 300-talet uppförs i Lunda
huvudbyggnaden i en järnåldersgård, som är placerad på krönet av ett impediment i ett tydligt exponerat läge. Huvudbyggnaden visar upp sig mot vatten- och
landvägar och närmast mot den steniga kulle som ligger mitt emot bebyggelsen.
Kullen tolkades som en ”lund” av den undersökande arkeologen Gunnar Andersson.87 Arkeologiskt avtecknar kullen sig som en plats för ritualer. Där har människor strött brända och krossade ben från framför allt spädgris men även får och
människa, liksom också kulor av harts samt bränd och sintrad lera. Men även stenen har varit betydelsefull. ”Lunden” består av en naturlig moränkulle, 140 m
lång, som man bättrat på med olika stenpackningar, tolkade som gravar och stenmattor som bl.a. täcker topplatån om 40 x 10 meter. Gunnar Andersson uppfattade
stenpackningarna som gravar, men det saknades gravgömmor och fynden låg
snarare ovanpå eller under än i konstruktionerna.88 I mellersta delen i nordväst och
på topplatån beskriver han att det fanns stora ”stenmattor” med inslag av skarpkantade knytnävsstora stenar. Stenmattorna täcktes av ett decimetertjockt fyndförande lager. I detta ingick även härdar. Denna beskrivning stämmer väl överens
med karaktären hos den öppna kultplatsen på Helgö.
Det osammansatta ortnamnet Lunda är bildat till fsv. lunder m. ’lund, dunge’.
Kontexten avgör om ett sådant ortnamn kan ges sakral tolkning och syfta på en
helig lund.89 Här kan man räkna med en koppling mellan järnåldersbebyggelsen
och den sakrala ”lunden”. I husen kan man ha ätit spädgrisar vars ben sedan
bränts, krossats och strötts ut i ”lunden”. I denna består det analyserade benmaterialet till 86 % av ben från gris. Detta förvånar Gunnar Andersson, men då jämför
Frölund & Göthberg 2011; Arrhenius 2011, 20 ff.
K. Lamm 2004; Jørgensen 2009; Lund Hansen 2011.
85 Frölund & Göthberg 2011, 33 f.
86 Området undersöktes av arkeologer inför att en trafikplats skulle byggas där, en del av väg E20, se
Beronius Jörpeland et al. 2003, 4.
87 Andersson 2008, 65; Andersson 2006.
88 Andersson 2008, 108.
89 Vikstrand 2001, 275.
83
84

106

han med antalet djurarter i Lundas gravkontexter.90 Men det är rimligare att tänka
sig att detta är rester efter en särskild köttkonsumtion som ägt rum inomhus i det
stora långhuset. Dessa ritualer tog sin början, precis som på Helgö, då bebyggelsen
etablerades på 300-talet. Omkring 450 e.Kr. byggs huvudhuset ut till att bli ett 50
meter långt, imposant och högt hus.91 Vid gården fanns då smidesverksamhet och
metallhantering med bl.a. guldhantverk, något som är mycket ovanligt i denna del
av Skandinavien. Ritualerna i ”lunden” är som intensivast under folkvandringstid
och äldre vendeltid, 400–600-talen.92

Fig. 13. Gudaminiatyrerna från Lunda, stora nog att rymmas i en handflata, har tolkats som gestaltningar av guden Frö. Här med ”lunden” i bakgrunden. Foto Bengt A.
Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Tre små falliska figuriner av ädelmetall hittades vid de arkeologiska undersökningarna (se fig. 13). ”Gubbarna” hade placerats på platser som alla var liminala i
förhållande till den stora huvudbyggnaden. En kal bergklack, som var impedimentets högsta naturliga punkt, har avtecknat sig mot husets fasad och huvuddörrar.
Andersson 2008, 116 ff.
Skyllberg 2008, 15.
92 Skyllberg 2008, 32
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Där hittades en figurin med förgyllt huvud och försilvrad kropp.93 Den låg i anslutning till en hägnad av störar som omgärdade bergklacken.94 Här fanns även
glasfragment av en turkos glasbägare från 600-talet och fragment av deglar och ett
blästermunstycke. Två gubbar av guld hittades på husets baksida, i ett sidohus
med öppen gavel nära in/utgången till inre gårdsplanen och baksidan.95
Den stora krönbyggnaden i Lunda är imponerande genom sin storlek, reslighet
och sina kraftiga stolphål (se fig. 14). Men den har inte en materiell kultur som
motsvarar det som arkeologer menar karakteriserar en gästabudshall.96 I västra
delen av det stora huset hittade man förkolnat vete, malstenar och keramik, rester
från matberedning och brödbak. Det kan uppfattas som boningsdelen. Östra delen
var i det närmaste helt fyndtom, men var en arkitektoniskt markerad del av huset,
uppbyggd på en imponerande gavelterrass. Utrymmet har varit försett med brädgolv och renstädat.97 I hela det 500 kvadratmeter stora huset fanns bara en liten
härd och den östra delen saknade helt värmekälla. Huset bör därför bara ha använts på sommarhalvåret, men det kan ha använts för att samla många människor
inomhus. Vad kan man ha använt östra delen av huset till?
I Lunda påträffade man krossat glas från dryckesbägare. Majoriteten av glasfragmenten påträffades söder om hallbyggnaden. Eva Skyllberg som undersökte
platsen har tolkat det som att dryckesceremonier hölls utomhus, på gårdsplanen
framför hallen. Hon tänker sig att gårdsplanen var en samlingsplats för ceremonier, en publik arena för gästabud och blotfester.98 Men det vore udda med tanke på
andra liknande miljöer i Norden. Traditionen i de här miljöerna bjöd att dryckesritualerna ägde rum inomhus, i hallar eller ceremoniella byggnader.99 Glasfragmenten tror jag inte ska knytas till en gårdsplan och ett litet hus, som Skyllberg föreslår, utan till ett långhus.100 Arkeologiskt går det att argumentera för att det i söder
legat ett långhus som varit placerat parallellt med huvudhuset. Bitar av samma
glasbägare hittades i fyllningen till terrassen (40) och i ett stolphål till hus 45 och i
hus 60. De (hus 45 och 60) kan möjligen uppfattas som delar av samma byggnad,
kommenterar man i basrapporten från utgrävningen.101. Det ger intrycket av att det
kan röra sig om ett och samma långhus. Samtidigt påpekar man i grundrapporten
att området inte hann undersökas i sin helhet, vilket gör det svårtolkat. I den slut-

Bergklacken finns med på planen i Andersson 2004, 15. Den kommenteras av Skyllberg 2008, 32 i text,
men saknas helt i rekonstruktion och plan, se Skyllberg 2008, fig. 4, 7, 9. Detta trots att det stora husets
”framsida” och bägge portar varit placerade på ömse sidor om den. Uppenbarligen har bergklacken
tillmätts betydelse.
94 Skyllberg 2008, fig. 4, 7, 9
95 Skyllberg 2008, 21, fig. 7.
96 Jfr Herschend 1993.
97 Skyllberg 2008, 28.
98 Skyllberg 2008, 32.
99 Lund Hansen 2011.
100 Jfr Skyllberg 2008, 46.
101 Beronius Jörpeland, Dunér & Skyllberg, 2003, 17 f.
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giltiga publikationen från undersökningen har man släppt tanken på att det rört
sig om en och samma långa byggnad.102 Där identifieras istället två mindre hus (se
fig. 14, längst ned i bild). Ett av dessa, hus 60, mätte 7 x 5 meter (öst–väst) och hade
speciella byggnadsoffer, bl.a. i form av en spjutspets.

Fig. 14. Bebyggelsen i Lunda med de olika husen (Skyllberg 2008, fig. 4).

Byggnadsoffer förekommer, men är vanligare i större hus eller betydande hus
på en gård.103 Det vore rimligare att tänka sig att detta lilla hus istället ingått i en
hallbyggnad, där glasfragmenten framkom i dess östra del. Glasfragmenten härrör
från så kallade Snartemobägare från 400-talet, liksom från en ovanlig kontinental
typ av glasbägare från perioden 550–650 e.Kr.104

Skyllberg 2008, fig. 4.
Carlie 2004.
104 Skyllberg 2008, 46 och fig. 20.
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En bebyggelsestruktur med en kortare och kompaktare ceremoniell hallbyggnad där olika dryckesritualer har ägt rum och en längre hallbyggnad (bostad) är ett
mönster som går igen på andra platser med sakrala namn och/eller med centralortskaraktär i det samtida Skandinavien. Helgös båda hallar belägna i den centrala
husgruppen har denna karaktär och har lyfts fram av Kristina Lamm.105 Med Ulla
Lund Hansens ingående analyser av glaset på Helgö så förstärks denna bild ytterligare. Enstaka glasfragment finns spridda över hela bebyggelsen, men ytor där det
hittats 5–9 glasfragment per kvadratmeter knyter sig enbart till det ceremoniella
hallhuset, inte alls till det långa boningshuset (se fig. 10 med det ceremoniella hallhuset mitt i bild).106 Även i de danska centralplatsmiljöerna som Gudme på Fyn,
som nyligen diskuterats av Lars Jørgensen, förekommer mönstret med en kort
kompakt ceremoniell byggnad på ca 200 m2 och en lång boningshall på 500 m2.107
Likaså har det högresta kulthuset i Uppåkra i Skåne (drygt 80 m2) legat i anslutning till en större (bonings-)hallbyggnad.108 Dessa korta, ceremoniella byggnader
där dryckesritualer har ägt rum har även hyst speciella föremål av rituell karaktär,
något som Gudme och Lejre liksom Helgö vittnar om. Men gudafigurinerna i Lunda hittades inte vid den ceremoniella byggnaden i söder som här skisserats, utan
invid det krönbyggda huset med sin tomma östra del. Hur ska vi förstå detta?
Lundas tre figuriner är små nog att rymmas i centrum av en handflata, ca 3 cm,
och kan liknas vid de miniatyrer som omtalas i isländska sagor och som varit avsedda att bäras i en pung.109 Analyser av Lundafigurinen med det gyllene huvudet
visar, att den en gång kan ha varit helt förgylld, men att den nötts så att förgyllningen helt försvunnit. Därefter har man på nytt förgyllt den, men enbart huvudet.110 De andra figurinerna var oanvända, när de deponerades invid husets baksida mot norr.111 Nötningen på den första figurinen kan ha uppstått genom att denna
varit i någons privata ägo som amulett, men nötningen kan även ha uppkommit
genom att figurinen har hanterats av många människor. Man kan exempelvis tänka sig att den hängt i en lädersnodd, som suttit fästad i en av störarna vid den inhägnade bergklacken: figurinen kan ha varit något som man vidrört innan man
gått in i det stora huset.
Under järnåldern sker i Norden en intressant förändring i sättet att göra människofigurer. Ser man till de barbariska bronsstatyetterna från romersk järnålder
(0–400 e.Kr.), som har romerska statyetter som utgångspunkt, så liknar de en plastisk människokropp.112 Lundafigurinernas gestalter är däremot tunnformade. Deras armar är placerade tätt intill kroppen. Detta talar för att trästolpar varit dessa
K. Lamm 2004, 56.
Lund Hansen 2011, plate IV, 7, 136, plate V, 1, 137.
107 Jørgensen 2009.
108 L. Larsson 2006.
109 Jfr Hultgård 2003, 138.
110 Fritsch 2004, 56 ff.
111 Andersson & Fritsch 2004, 155.
112 Andersson & Dunér 2004, 77 ff.
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metallfiguriners förebild. Gunnar Andersson har föreslagit att de tre figurinerna
kan ha avbildat gudaliknande högsätesstolpar, som prytt husets förnämsta sittplats.113 Lundafigurinernas uttolkare kommenterar dessutom, vilket jag själv inte
tänkte på i min analys av deras ”släkting” Kymbofigurinen,114 dels att de små figurerna inte kan stå själva, dels att det ser ut som om de skulle ha varit monterade på
stativ.115 Om vi hårdrar resonemanget skulle Lundafigurinerna kunna vara miniatyrer av de från norröna källor kända gudabilderna utskurna i trä, snarare än högsätesstolpar. Jan Peder Lamm har också föreslagit precis det, att figurinerna kan ha
varit avbildningar av stora kultbilder som behängts med guld och silver.116 Figurinerna som deponerats kring det stora hallhuset kan ha anspelat på och förhållit sig
till större gudabilder. De falliska Lundafigurinerna har av Anders Hultgård närmast jämförts med miniatyrer av guden Frö/Frej.117 Denne gud knyts till olika djur,
men särskilt till grisen, och därför blir de grisben som deponerats i den intilliggande ”lunden” intressanta. Andelen grisben där är mycket hög, 86 %.
Den stora Lunda-hallbyggnadens yttre har en typ av gavelarkitektur med en
markerad uppbyggd östgavel.118 Många gårdar på landsbygden har haft gavlarna
och särskilt den ena gaveln uppförd på en kraftig terrass, som ibland har fogats till
en redan befintlig byggnad (se fig. 15).119 Dessa terrasserade gavlar har därför av
John Hamilton tolkats som viktiga markeringar av gården och dess fortbestånd.120
Många av terrasshusen upphör i och med bebyggelsens omstrukturering omkring
år 600.121 Det är möjligt att de ritualer som ägde rum i gavelrummen på de enskilda
gårdarna kom att förändras under vendeltid. Därför är det intressant när det från
tiden strax efter 600 e.Kr. finns en kultplats under bar himmel i Lilla Ullevi i Upplands-Bro socken i Uppland av ett annorlunda utförande. Där påträffades en kraftig stenkonstruktion liknande en gavelände till ett terrasserat hus.
Den arkeologiska förundersökningen av Lilla Ullevi indikerade en kraftig husterrass i form av en stor stenpackning efter en förmodad hallbyggnad eller ett platåhus.122 Under undersökningens gång visade sig stenkonstruktionen ha en form
och ett läge som gjorde att man fick revidera sin tolkning. Med hänsyn till stenkonstruktionens karaktär och eftersom man hittade en mängd amulettringar där och
platsen bär namnet Ullevi, så kallade man stenkonstruktionen för en ”harg”.123

Andersson & Fritsch 2004, 144.
Zachrisson 2003.
115 Andersson, Beronius Jörpeland & Dunér 2003, 124; Andersson & Dunér 2004, 92; Andersson &
Fritsch 2004, 152 ff.
116 J. P. Lamm 1995.
117 Hultgård 2003, 138.
118 Skyllberg 2008, 16.
119 Jfr Hamilton 2007, 89, 96; 2008, 202; 2009, 44.
120 Hamilton 2007, 78 ff., 96.
121 Jfr Hamilton 2008, 215.
122 Bäck, Hållans Stenholm & Ljung 2008, 5; se för en utförlig analys Bäck & Hållans Stenholm 2012.
123 Bäck, Hållans Stenholm & Ljung 2008, 5.
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Fig. 15. Arningehuset är en utmärkt illustration till de hus med terrasserade gavlar som
uppförs under yngre romersk järnålder/folkvandringstid (Hamilton 2007).

Lilla Ullevi påminner inte alls om andra rituella ”plattformar” från samma tid,
varken de som ligger på fasta marken eller de som ligger i våtmark. Dessa ger ett
oordnat och organiskt framvuxet intryck, som exempelvis plattformarna vid Frösvi
eller Helgö. Vissa, som Hassle, kan visserligen ha en skoning av större stenar i
kanten, men utan att de ger det planerade och arkitektoniska intryck som konstruktionen i Lilla Ullevi ger. Denna liknar ett terrasserat gavelfundament till ett
långhus, en grund till en husgavel med skiljevägg, markerade vägglinjer och mittstolpar (se fig. 16).124 Men fundamentet har aldrig varit avsett att bära upp någon
gavel till ett långhus.125 Ändå anknyter det genom sin utformning till de terrasshus,
som återfinns på enskilda gårdar etablerade från 200-talet och framåt, som ligger
på impedimentmark i landskapet. De finns på nyetablerade, som det tycks självständiga gårdar.126 Dessa terrasshus försvinner ofta under folkvandringstidens slut
eller vendeltiden.127 Genom att lägga ut ett fundament till ett gavelrum, som liknar
de som återfinns i de något äldre terrasshusmiljöerna, kan man ha velat knyta an
till, eller kanske rentav flytta, ritualer, som tidigare ägt rum i gavelutrymmena på
enskilda gårdar ute på landsbygden, och föra dem in till en gemensam kultplats.

Bäck, Hållans Stenholm & Ljung 2008, 5; jfr Hamilton 2007.
Bäck, Hållans Stenholm & Ljung 2008, 9, ingen bebyggelse invid.
126 Hamilton 2008, 197; 2009, 42 ff.
127 Hallen i Lunda har exempelvis stått till ca 650 e.Kr. enligt Skyllberg 2008, 15.
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Fig. 16. Lilla Ullevis kultplats har en annorlunda och påtagligt arkitektonisk utformning om
man jämför med äldre kultplatser (Bäck, Hållans Stenholm & Ljung 2008, 5).

På 700-talet finner vi en grupp imposanta hus där hela huset vilar på en uppbyggd stenplatå, en platå som inte alls behövts av funktionella orsaker, eftersom
husen ligger i krönläge. Dessa hus finner vi i elitmiljöer med aristokratiska eller
kungliga förtecken som kungsgården vid Forn-Sigtuna, Oxhagen vid kung Knut
Erikssons släktgods Säby/Julita eller den vikingatida storgården Granby-Hyppinge
i Orkesta.128 Man kan leka med tanken att det i dessa platåhus försiggått ritualer,
som haft sina historiska rötter i de terrasserade husen som tillkom under yngre
romersk järnålder/folkvandringstid, med sina speciella gavlar.
Att stenkonstruktioner på kultplatser haft en avgörande innebörd visar Götavis
vikingatida kultplats i Närke. Det är fråga om en konstgjord plattform som byggts
upp i en kärrmark, i sin tur belägen på en höjd i landskapet (se fig. 17). I botten på
kärrmarken har man lagt 9 stenramper. Dessa har sedan täckts med lera, så att de
varit osynliga. Denna plats har varit inhägnad.129 Men här saknas djurben och här
fanns heller inga spår av härdar. Det inhägnade området har varit 18 x 15 m, alltså
ungefär lika stort som Frösvis eller Helgös plattformar. Hela denna kultplats var
anmärkningsvärt fyndtom. Men markkemiska undersökningar visar att den varit
plats för ritualer eftersom man funnit spår efter animaliska fettsyror. Troligen har
128
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Hedman 1989, 96 ff. Oxhagen vid Julita har även den delundersökts av Anders Hedman.
Svensson 2010, 70.
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blod, hela eller styckade djurkroppar eller djurben förmultnat på platsen. Värdena
koncentrerades intill de stolphål som fanns i plattformens mitt. Man verkar inte ha
tillrett maten på plattformen; däremot kan matrester ha deponerats utmed plattformens östra sida. Brända trärester i anslutning till plattformen gav dateringar till
senvikingatid, 900-talets slut till ca 1050.130

Fig. 17. Götavis senvikingatida kultplats med dess plattform (Svensson 2010, 71).

130

Svensson 2010, 71.
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Avrundning
Järnålderns kultplatser i Mellansverige är platser med topografiska kvaliteter. De
kan ligga i ”grytor” i landskapet, som Hassle, eller mer tronande och storslaget
som Närtuna. Däremot är det ovanligt att kultplatser ligger i helt ”platta” landskap. Detta har sannolikt att göra dels med att ovanliga och anmärkningsvärda
platser drog till sig människors intresse,131 dels att det varit väsentligt att bereda
plats för kultmenigheten, så att den kunde se och delta i ritualerna. Om en kultplats ligger som i en gryta i landskapet eller på en höjd, så tillfredsställs detta.
Det allmänna ordet för kultplats har sannolikt varit vi, ’helig plats’, ’helgedom’.
Det härleds ur ett indoeuropeiskt verb för ’separera’ och har fått en särskild betydelse ’något separerat åt högre makter’.132 Ofta finns spår av att man avgränsat
kultplatserna, med hägnader av sten eller trä som i Tadem, eller möjligen med en
särskild sorts hägnad som det föreslagna standtunet i Frösvi.
Gemensamt för många kultplatser är uppbyggda plattformar av trä, men framför allt av sten, med ibland särskilt stenskodda kanter. En del av stenen verkar ha
tillfogats plattformarna i efterhand, eftersom den utgjorts av skärvig och skörbränd
sten som verkar härröra från härdar och kokgropar. Plattformarnas storlek borde
därför stå i förhållande dels till den tid de varit i bruk, dels till det antal personer
som utspisats vid kultsammankomsterna. Tadems plattform torde därför ha betjänat en liten bygd, medan Äverstas betjänat en större. Rimligen bör plattformarna
ha betecknats med en särskild term av sin samtid och man frågar sig vilken.
Offermaterian har först och främst bestått av djurben av i många fall unga djur.
Särskilt skallarna och extremitetsbenen har valts ut och placerats på plattformarna.
De vanligaste djurslagen har varit gris, nöt och får. Mindre vanliga är ben från
hästar och människor. När de senare förekommer, så ingår kultplatsen oftast i en
centralortsmiljö, som i fallet med kultplatsen vid Bokaren/Hovbo träsk vid HovHusar i Rasbo eller kultplatsen vid Öbacken, tillhörig centralortsmiljön i Närtuna.
Kött och på vissa platser bröd bör ha ingått i den rituella måltid som varit integrerad i kulten. Vid denna typ av gemensamma måltider med mat och rusdrycker
uppfattades gudarna vara närvarande.133 Anders Hultgård har föreslagit att kultmenigheten genom offret av exempelvis blodet och huvudena från offerdjuren
förenades med gudarna.134 För Helgös del kan vi tänka oss att de rituella måltiderna åts inne i hallarna, medan de delar av djurkropparna som tillföll gudarna placerades på den öppna kultplatsen ett 10-tal meter därifrån. Även för Lundas del kan
man ha ätit grisköttet inne i hallbyggnaden; benen placerades däremot i ”lunden”

von Sydow 1978.
Se Vikstrand 2001, 298 och där anförda referenser.
133 Drobin 1991; Nordberg 2003.
134 Hultgård 1996; 1997, 30 ff.
131
132

115

100 meter därifrån.135 I Lunda är andelen grisben i ”lunden” mycket hög, 86 %. Och
ute på gården norr om hallen hittades en kokgrop med en mängd obrända grisben.136 Om vi vill finna andra sociala miljöer med motsvarande höga konsumtionsmönster för gris, finner vi mig veterligen bara två. Den ena är den bosättning i
höjdläge som tros ha funnits väster om Gamla Uppsala kyrka. Där har folkvandringstida härdar hittats med 94 % grisben, mest från spädgris. Om den andra miljön vittnar en exponerad husgrund ytterst på näset på Adelsö vikingatida kungsgård (80 % grisben).137 Förtäring av griskött tillsammans med öldrickande har troligen karakteriserat de ceremoniella måltider som ägde rum under det förkristna
julfirandet och som var kopplade till gudarna Oden och Frö, menar Andreas
Nordberg och Olof Sundqvist.138 Mängden grisben på dessa platser skulle kunna
tolkas som att de var platser där julblot ägde rum.
De organiskt framvuxna plattformarna verkar inte påträffas när vi kommer in i
vikingatid, ca 800–1100 e.Kr. På Helgö anläggs på 800-talet en treudd ovanpå plattformen så att den ”förseglas”. Redan Lilla Ullevis vendeltida plattform har ett annorlunda och arkitektoniskt uttryck. För Götavis del kan man tänka sig att man
tydligare än innan separerat olika handlingar i samband med offermåltiden. Lipidoch fosfatanalyserna antyder att hela eller delar av djur- och/eller människokroppar har tappats på blod och/eller förruttnat på platsen. Men det saknas spår av
härdar eller kokgropar på plattformen.139 Det antyder att man kan ha placerat delar
av djuren, förslagsvis skallarna och extremiteterna, på plattformen, medan man
tillrett de andra delarna på annan plats. Frågan är om detta kan antyda att kulten
fått en annan organisatorisk struktur, att maten inte längre tillreddes utomhus?
Påfallande många av kultplatserna uppträder i anslutning till platser som förmodligen bär sakrala, ibland gudabärande namn, Helgö, Lunda, Frösvi, Hov, Ullevi,
Närtuna och Götavi. I den mån vi känner deras datering, så tycks de främst tillhöra
yngre järnålder. Den plats som helt tycks höra hemma i äldre järnålder, Tadem i
Skånela socken, bär emellertid ett normalt bebyggelsenamn.
Själva konstruktionen av kultplatserna kan ha haft kosmogoniska förebilder.140
Att kultplatser är hierofanier, manifestationer av det heliga, är en allmän religionshistorisk idé framförd i olika arbeten av Mircea Eliade,141 medan Geo Widengren
tolkade kultplatsers kosmiska symbolik utifrån deras specifika historiska kontexter.142 Kultplatsen på Helgö låter sig tolkas i dessa termer och kan visas ha hyst
olika symboler för en axis mundi, som en kal klippa, en ensam stolpe och en treBeronius Jörpeland 2008, fig. 103.
Skyllberg 2008, 34 som kopplar grisbenen samman med guden Frö.
137 Zachrisson 2011b, 143 f. Se Frölund 2007, 367; Göthberg, Sjöling & Bäck 2008, 106; Wigh 2001, 103, fig.
65.
138 Nordberg & Sundqvist 2008, 20; det finns visst stöd för tolkningen i de skrivna källorna.
139 Svensson 2010, 72.
140 Sundqvist 2004; Zachrisson 2004 a; 2004 b; Nordberg 2011; Zachrisson manuskript.
141 Eliade 1991 (1949); Widengren 1969, 340 ff.
142 Widengren 1969, 340 ff.
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udd. De kan alla ses som olika variationer på samma tema utförda under olika
tider.143
Flera av yngre järnålderns kultplatser har även fyllt funktion som tings- och
marknadsplatser. Närtuna har uppenbarligen varit en av dessa, som sällar sig till
andra mer berömda som Gamla Uppsala. Hur sammanflätade alla dessa funktioner har varit finns ingående beskrivet av Andreas Nordberg.144 Distingen i Gamla
Uppsala öppnades, visar han, med två tingsdagar, därpå följde fem marknadsdagar och så avslutades det hela med två tingsdagar. Blot hölls varje kväll utom den
sista. Detta väcker frågan om vilka människor som hade tillträde till en kultplats? I
tingssammankomsterna deltog alla fria män inom ett distrikt, olika stort beroende
på vilken organisationsnivå tings-/kultplatsen befunnit sig på. Detta får som konsekvens att många av järnålderns publika kultplatser borde ha varit ämnade enbart
för manliga deltagare. I den i Gotlandslagen ingående Gutasagan kallas sådana
män suþnautar.145 Kultplatsen vid Tadem har en del gemensamt med senare tiders
plattformar, som konstruktionen och djurbenen. Ska vi även tänka oss att också en
kultplats som denna varit förbehållen enbart män? Frågan om vilka kultdeltagarna
kan ha varit är en mycket angelägen framtida forskningsuppgift.
Det är svårt att uttala sig generellt kring kultplatsernas tidsinnehåll, eftersom så
få platser ännu har blivit arkeologiskt undersökta och daterade. Vissa kultplatser
har varit i bruk under lång tid, som Helgö från ca 200–1000 e.Kr., men det tycks
höra till undantagen. Att platserna förblir ”laddade” platser under lång tid, även
efter att de slutat att användas, verkar dock tydligt. Arkeologiskt undersökta kultplatser som Lilla Ullevi i Uppland visar sig ha blivit övertäckta med tjocka lager av
sten eller fyllnadsjord när man upphört att använda dem, något som visar att man
aktivt förhållit sig till platsen.146 Minst lika intressant är Götavi. När kultplatsen
togs ur bruk i sen vikingatid låg marken sedan helt oanvänd, som en litet ouppodlat ängsstycke i åkermarken, synligt på de historiska kartorna.147 Troligen kan tabuföreställningar ha knutits till platsen. Det är möjligt, om också relativt outforskat,
att kultplatserna kännetecknas av att det knutits folkliga traditioner till dem. Traditionen om den flicka som drunknat i Bråviken, dödishålan i centralortsmiljön i
Husby-Oppunda i Södermanland, pekar på den möjligheten.

Zachrisson 2004 a, b.
Nordberg 2006.
145 GL § 9: ”De kallades mat- eller kokbröder, ty de tillredde offermåltiderna tillsammans”. Se om
suþnautar Yrwing 1951, 13; 1978, 82.
146 Bäck, Hållans Stenholm & Ljung 2009, 41; detta gäller även Borg i Östergötland som täckts över med
en grusmantel.
147 Svensson 2008, fig. 134.
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Olika slags helighet?
Om ortnamn på Helga- o.d. i Värend
Staffan Fridell

Helgasjön, Helgö och Helgesko
Centralt i Värend ligger den stora Helgasjön. Det gamla landets centrum låg omedelbart söder om sjön, något som visas av ortnamn som Hov, ett troligt, nu försvunnet Tuna och troligen även Tjurby (< Thiudhby), det nuvarande Kronoberg.1
Sjönamnet skrivs äldst konsekvent Helgesiö(n) o.d. under 1500- och 1600-tal (Heliesiö 1555,2 Helge Siön 1638,3 Helgesiön 1650,4 Helge siö 1658,5 Helgesiön 1660,6 Helgesiö, Helgesiön 1661,7 Helge siö, Helgesiö 16638 etc.). Dialekten är ett a-mål, dvs.
man kan inte normalt räkna med försvagning a > e av bindevokalen. Formen Helgasjö(n) uppträder något senare, under 1600-talets slut (Helga-Siöön 16989 etc.), och
är att betrakta som sekundär.10 Den fornsvenska formen bör alltså ha varit
*Hælghesio (*Hælghe sio), vilket är en förväntad form när efterleden är ett maskulint
ord och förleden (attributet) är semantiskt genomskinlig. Det under 1930-talet upptecknade dialektuttalet är konsekvent Häljasjön.11 Numera har emellertid ett skriftuttal Hälgasjön (med klusilt g) helt tagit över.
I Helgasjön ligger den relativt stora ön Helgö (helö 1540,12 Helgeö 1550,13 Helgöö
1556,14 Helgeöö,15 Helgöö 1642,16 Helge öhn 1658,17 Helige öö 1661,18 Helgeöö
Fridell 1996, 92 ff.
GFR 25, 340.
3 Atlas över Nya Bergkvara friherrskap, karta 4, Carl Carlsson Gyllenhielms samling, RA.
4 Wexionius 1, A8a.
5 F 15, LSA.
6 F 16, LSA.
7 F 17, LSA.
8 F 18, LSA.
9 F 25, LSA.
10 Jönsson 1994, 109.
11 Topografiska samlingarna, OAU.
12 SmH 1540:5, KA.
13 SmH 1550:6, KA.
14 GFR 26, 602.
15 SmH 1599:71, KA.
16 Mantalslängd, KA.
1
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166319) och på Helgö fanns under medeltiden en bebyggelse vid namn Hælghesko
med beläggen: datum helghescoh 1305 avskr.,20 Actum Halgaskog 1315 avskr.,21 in
hælghæsko 1318,22 Helgieskog 1545,23 Helgeskogh 154624). Helgesko är två gånger
under medeltiden dateringsort för brev med biskopen i Växjö som utfärdare eller
vittne. I ett tredje medeltida brev ges en donation till hospitalet i Helgesko. Det är
ställt utom allt tvivel att Helgesko verkligen låg på Helgö.25 I jordeboken år 154026
omtalas tre biskopslandbor i helö, dvs. Helgö, vid namn Anders, Måns och Per. I
nästa jordebok 154527 kallas hemorterna för dessa samma tre bönder i stället för
Swarttenes, Helgieskog resp. Hielmsnäs.28
Beläggen för Helgesko talar sammantaget även här för en fornsvensk förled Hælghe-.29 Det äldsta belägget 1305 har bindevokalen e (även om det inte finns några
andra ortnamn i brevet som har relevans för en bedömning av skrivarens behandling av bindevokaler) och det äldsta originalbelägget 1318 har æ, som i brevet kan
stå för såväl e (enæchopie) som a (askæby, junæchopie, suartæsio). Gentemot dessa två
belägg väger det sena avskriftsbeläggets Halga- lätt ur källkritisk synpunkt. Samma
källäge talar även starkt för att efterleden inte är skogh utan sko.30
Från Helgasjön rinner Helgaån (även kallad Helgeån och Helige å;31 gamla belägg
saknas) söderut till Salen och vidare till Åsnen. Åns utlopp från Helgasjön kallas
för Helgevärma (wed helieuarmen 1530).32
Det är troligt att åns namn (och därmed även Helgevärma) är sekundärt till sjönamnet.33 Det kan också vara så att det mer kända namnet Helge å, på en å som inte
ligger särskilt långt borta har påverkat, inte minst namnets senare utveckling och
former.34
Hælghesko har alltså som efterled ett, troligen maskulint, ord *sko(r), som tycks
ingå i några få, men uppenbarligen gamla ortnamn med syftning på centralt belägna bebyggelser: det Sko (de sco 1164–67)35 som ligger till grund för namnet SkoF 15, LSA.
F 17, LSA.
19 F 18, LSA.
20 A 9 f. 45v, RA (SD 2, 449).
21 B 15 f. 51r, RA (SD 3, 212).
22 Pergamentsbrev 18/1 u.o., RA (SD 3, 346).
23 SmH 1545:5, KA.
24 SmH 1546:7, KA.
25 Larsson 1979–81, 35.
26 SmH 1540:5, KA.
27 SmH 1545:5, KA.
28 Jfr Larsson 1979–81, 35 ff.
29 Vikstrand 2001, 404.
30 Vikstrand 2001, 404 f.
31 Se utförligt Mattisson 1987.
32 Pergamentsbrev 27/2 Växjö, Sävstaholmssamlingen, RA.
33 SOL, 123.
34 Se vidare Mattisson 1987.
35 Pergamentsbrev u.d. u.o., RA (SD 1, 74).
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kloster i Uppland, bynamnet Vallskog (in waldsko 1321)36 i Bälinge socken strax norr
om Uppsala, samt Alskog (af alsku 1200-talet),37 sockennamn på Gotland.38 Av dessa namn är Sko det som har diskuterats mest av namnforskare. Det finns här tre
olika förklaringar. Jöran Sahlgren39 ansåg att det ingår ett ord bildat till samma rot
som skjul och med innebörden ’skjul, koja, hydda’. Harry Ståhl40 hävdade att Sko är
ett primärt önamn, dock utan att vidare uttala sig om namnets etymologi. Senast
har Per Vikstrand41 argumenterat för en innebörd ’skyddad plats’, möjligen avseende platser som skyddas av sakrala skäl. Uppslaget är intressant och man kan
jämföra med den troliga etymologin för ordet fsv. *al, gotiska alhs, nämligen ’skyddad, fredad eller inhägnad plats’. 42
Vad gäller etymologin för detta antagna ord *sko(r), bör man tillfoga att det inte
gärna, som Sahlgren hävdat i ett tidigare tolkningsförslag,43 kan vara samma ord
som vårt nutida sko ’fotbeklädnad’, eftersom detta senare troligen inte betyder ’det
som skyddar eller täcker (foten)’, utan i stället är bildat till ett verb *gaskehan ’gå’
som (med en sekundär betydelseutveckling) motsvarar tyskans geschehen och vårt
inlånade verb ske ’hända’.44 En sko är alltså med denna etymologi något som man
går med, och ordet kan i så fall ingå i ortnamn endast i metaforisk betydelse (om
någon skoliknande höjd e.d.). Däremot kan, som sagt, ortnamnselementet *sko(r)
mycket väl vara bildat till samma rot som skjul osv.
Namnet Hælghesko med betydelsen ’den heliga skyddade platsen’ skulle kunna
vara en parallell till det gotländska Alskog om förleden där är det kultiska *al, som
Per Vikstrand45 har föreslagit. Vallskog innehåller väl det i ortnamn vanliga vall i
någon betydelse. Möjligen ska det anknytas till bynamnet Vallby (de Walby 1417)46
i den närliggande Ärentuna socken.
Det är tänkbart att det som är den skyddade platsen i fallet Helgesko, och alltså
namnets primära syftning, inte är enbart en mindre, avgränsad (kult)plats utan
faktiskt hela ön, en förklaring som också skulle kunna tillämpas i fallet Sko(kloster).
En mindre ö är ju ett naturligt skyddat område. Namnet Helgö är sent belagt och
kan (som en ellipsbildning *Hælgh(e)[skos]ø) ha ersatt ett äldre namn Hælghesko på
ön, när detta blev semantiskt ogenomskinligt.

Pergamentsbrev 10/6 u.o., RA (SD 3, 510).
G 150, GR 2, 33.
38 Vikstrand 2001, 404 f.; jfr SOL, 21, 342.
39 Sahlgren 1959, 52 ff.
40 Ståhl 1971, 89.
41 Vikstrand 2001, 404 f.
42 Fridell 2001, 97; Vikstrand 2001, 191 ff.
43 Sahlgren 1941; jfr även SOL, 280.
44 Bjorvand & Lindeman 2007, 981 ff.
45 Vikstrand 2001, 405.
46 DMS 1:3, 218.
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Om även namnet Hælghesio kunde antas vara sekundärt till Hælghesko skulle det
kunna förklara det namntypologiskt egendomliga i att den mycket stora sjön har
ett så typologiskt ungt och genomskinligt namn. 47

Helgåkra
Jäts socken är en mycket liten socken i Kinnevalds härad vid Åsnens norra strand.
Under medeltiden fanns det bara fem bebyggelseenheter i socknen. Av dessa är
det perifera Ållaryd i norr ett uppenbart medeltida nybygge och Nöbbele (< *Nybyli ’nybygget’) i nordost en lika tydligt vikingatida nybebyggelse. De två ojämförligt största byarna i socknen och de säkerligen äldsta bebyggelserna var Västrajät (i
wæstra jedh 1423)48 och Östrajät (yaat 1326,49 i østra iæth 142050) som vid medeltidens slut omfattade 14 resp. 12 gårdar. Då räknar jag även in som en bydel i Västrajät de två gårdarna som kallas för Berg.
Den medeltida stenkyrkan från o. 1200, som ännu är bevarad, ligger vid Östrajät. Sockennamnet skrivs äldst parochie østeryaat 1326,51 vilket är sekundärt till
kyrkbynamnet. Uppgiften att det tidigare funnits två socknar – Västra och Östra
Jät52 – saknar grund.
De två dominerande byarna, Västrajät och Östrajät, låg på ett avstånd av 2 km
från varandra. Båda byarna har hög ålder och kan inte betraktas som en delad ursprunglig by. Det är också osannolikt att bara den ena av byarna varit det ursprungliga Jät som sedan givit namn åt den andra. Den rimligaste förklaringen är,
som jag ser det, att Jät är ett ursprungligt namn på en äldre, större bebyggelseenhet
(”elementarbygd”, revir), som i samband med etableringen av en fast bebyggelsestruktur vid övergången till yngre järnålder delats upp på två byenheter. Alla
andra byar i den lilla socknen får betraktas som avsöndringar från dessa två. Ett
parallellfall till Jät är bygden *Lø (nuvarande Rydaholms socken) som på motsvarande sätt delats upp på byarna Nidherlø och Uplø.53
I socknens centrum, mitt emellan Västrajät och Östrajät låg tidigare en liten by
på två gårdar med namnet Helgåkra (j helgeaaker 1482,54 j hellyaker, aff helliacker
1488,55 j heliagræ 1489,56 i hielliagher 1490,57 Helgeåckre 1545,58 Helgieåkra 154659).
Jfr Strandberg 1988, 38.
Pergamentsbrev 11/1 Gemla, UUB.
49 Pergamentsbrev 21/10 Finsta, RA (SD 3, 746).
50 Pergamentsbrev 7/6 Eskilstuna, RA (SDns 3, 575).
51 Pergamentsbrev 21/10 Finsta, RA (SD 3, 746).
52 Larsson 1975, 90 f.; 1979–81, 69.
53 Fridell 1999.
54 C 23 f. 9v, RA.
55 C 24 f. 13r, 33v, RA.
56 C 24 f. 24v, RA.
57 C 24 f. 44r, RA.
58 SmH 1545:5, KA.
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Läget samt namnet gör det enligt min mening mycket troligt att detta varit bygden
Jäts förkristna kultplats med namnet fsv. Hælghe aker ’den heliga åkern’. Man kan
beträffande namnet jämföra med att Kinnevalds och Norrvidinge härads medeltida tingsplatser var Ljungsåkra (Scriptum Lyongissåkrum 1356 avskr., 60 j lyungesakræ, j lvngesakra 142661) resp. Stavsåkra (in placito staffsakræ 1365).62 Ironiskt nog
byggdes den nya kyrkan 1910 invid Helgåkra (för att den skulle hamna mitt i
socknen). Ett liknande fall finns i Fliseryds socken i Handbörds härad, där bygdens
förkristna kultcentrum sannolikt har varit Läggevi mitt i socknen, medan den äldsta kristna kyrkan byggdes i socknens utkant vid byn Fliseryd, men där sockenkyrkan i sen tid lokaliserats till sockencentrum vid Läggevi, 63 den praktiskt sett lämpligaste platsen för ett kultcentrum, oavsett religion.

Hälleberga
I Knýtlinga saga, skriven o. 1260, finns en uppgift om att det finns 56 kyrkor i Värends biskopsdöme:64
Siðan fór Sveinn konungr til Svíþjóðar ok vann þat ríki af Svíakonungs veldi,
er heitir Verandi; þat eru V heruð, en eitt biskupsríki; í því biskupsríki eru
sex kirkjur ens sétta tigar.

Vid medeltidens slut fanns det 62 socknar och det har alltså tillkommit sex nya
efter 1200-talets mitt. Det går med relativt stor säkerhet att rekonstruera vilka dessa
sex socknar är:
Almundsryds socken i södra Kinnevalds härad bildas före 1420-talet65 genom
en utbrytning ur den äldre, större Vembo socken, som delas i två likstora delar
genom att socknens västra del avsöndras som Almundsryds socken. Namnet Vembo fortsätter även att användas omväxlande med Urshult om den östra delen. Larsson66 anger ett belägg för byn Urshult 1358 som ett sockenbelägg och daterar därmed felaktigt socknens uppkomst.67
Aneboda socken i norr är troligen bildad under 1300-talets början. I ett brev
134668 uppger utfärdaren, Ramfrid Bengtsdotter, att hon och hennes man låtit ny-

SmH 1546:7, KA.
B 14 pag. 11 (SD 7, 6).
61 Pergamentsbrev 23/8 Vederslöv, RA.
62 Pergamentsbrev 18/1 Stavsåkra ting, RA (SD 8, 618).
63 Fridell 2010.
64 Knýtlinga saga, 242.
65 Larsson 1979–81, 74, 86; SD 7, 144.
66 Larsson 1975, 92.
67 SD 7, 144.
68 27/2 Falköping i vid. i pergamentsbrev 1349 21/7 Odensåker, RA (SD 5, 539).
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bygga (”de nouo edificari”) kyrkan i Aneboda. Detta ska troligen uppfattas så att
detta är den första kyrkan på platsen. 69 Socknen har varit uppdelad på Allbo och
Norrvidinge härader och det är sannolikt, bl.a. på grund av sockengränsernas utseende, att Allbodelen av socknen tidigare hört till Moheda, medan Norrvidingedelen under äldre medeltid varit en del av Bergs socken.
Norra och Södra Rottne socknar i Norrvidinge härad har troligen under äldre
medeltid utgjort en enda socken70 (jfr parochie røtna 1345).71 Socknarna slogs 1779
åter samman och fick då namnet Söraby socken efter kyrkbyn Söraby (= Södra Rottne).
Stenbrohults socken längst i sydväst i Allbo härad är troligen en utbrytning ur
Virestads socken under 1330-talet. Det finns en lokal tradition, upptecknad på
1600-talet, om detta och dessutom donerar frälsemannen Bengt Tukason en stor
penningsumma till kyrkan i Stenbrohult år 1337, troligen för att bekosta kyrkobygget.72
Ekeberga socken i Uppvidinge nämns tidigast 1395 (i […] ekebærgha sokn). 73
Det finns ingen historiskt känd kyrkby och namnet är sannolikt ett kyrkplatsnamn,
vilket i den medeltida kolonisationsbygden (som socknen som helhet tillhör) är ett
starkt indicium på sen sockenbildning. Ser man till sockengränserna framstår det
som troligast att se Ekeberga som en utbrytning ur Lenhovda socken.
Hälleberga socken i östra Uppvidinge nämns tidigast i samma brev som Ekeberga socken 1395 (i […] hælghabærgha sokn). 74 Det finns ingen kyrkby. Socknen
är sannolikt en utbrytning ur Algutsboda socken. 75 Gården Fröneskruv i nuvarande Hälleberga socken anges 133476 ligga i Algutsboda socken. Förleden är sannolikt
adjektivet helig, vilket väl snarast pekar på att Hälleberga är ett nyskapat namn med
kristna konnotationer, av samma typ som Kristdala.77 Valet av efterled beror troligen på att kyrkan ligger på en låg höjd, men eftersom namnet sannolikt är helt
nybildat i samband med socknens uppkomst, så bör det väl klassificeras som ett
primärt sockennamn, inte som ett kyrkplatsnamn. Möjligen kan efterleden även
vara inspirerad av sockennamnet Ekeberga i samma härad, eftersom denna socken
troligen också är bildad ungefär vid samma tid. Även Hälleberga socken hör i sin
helhet till den medeltida nykolonisationsbygden, så det är svårt att anta en förkristen bakgrund för förleden Hælgha- här.
Den vanligaste typen av sockennamn i Småland är kyrkbynamn och i de fall
där det inte har funnits en by eller en gård att utgå från har man ofta ändå antagit
Liepe 1984, 106 f.
Larsson 1979–81, 347; Liepe 1984, 181.
71 7/1 Skyllersta i vid. i pergamentsbrev 1416 1/2 Döderhult, UUB (SDns 3, 107).
72 Larsson 1975, 391; Liepe 1984, 117.
73 Pergamentsbrev 27/1 Vadstena, RA.
74 Pergamentsbrev 27/1 Vadstena, RA.
75 Jfr Larsson 1975, 92.
76 Pergamentsbrev 24/1 Strängnäs, RA (SD 4, 350).
77 Jönsson 1994, 178 f.
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att nu försvunna byar eller gårdar givit socknen sitt namn. Jag menar att flera sådana fall, inte minst i Värend, i stället är kyrkplatsnamn och påfallande ofta då
namn på höjder som kyrkan anlagts på. Hit vill jag räkna: Hjortsberga, Kvenneberga,
Mistelås, Ljuder (fsv. Liudhersas), Tingsås, Ormesberga, Sjösås och alltså även Ekeberga.
I samtliga dessa fall saknas en kyrkby och efterleden är berga eller ås. Sockennamnet Slätthög i Allbo härad (de slætu o. 1270,78 Slætte Soken 1540,79 Slättö Sochn
1548,80 Släthögh Sochn 164281) vill jag också se som ett kyrkplatsnamn, men detta är
ett ursprungligt osammansatt fsv. Slæta ’slätmark’ (oblik form Slætu > Slätte, som
omtolkats till Slätthög) och anger väl då att kyrkan byggts på sådan mark, möjligen
i medveten kontrast till namnen på grannkyrkorna i Mistelås, Kvenneberga och
Hjortsberga med sina höjdlägen.

Hälmeshult, Häljakulla och Häljanäs
En gård i södra delen av Västra Torsås socken i Allbo härad heter Hälmeshult. Gården är belagd i jordeböckerna från 1500-talets början som en hel skattegård och är
därmed att anse som medeltida. Äldsta belägg är: Helgamosahultt 1545, 82 Helgiemosehulth 1546,83 Helgemossahulth 1548.84 Det kan knappast tolkas på annat sätt
än som ’skogen vid den heliga mossen’.85 Sakligt sett stämmer detta också väl.
Hälmeshult ligger på en höjd och strax väster om gården finns en brant sluttning,
närmast ett stup, ner mot en stor mosse, som rimligen är den som avses i namnet.
Mossen finns tydligt markerad på den äldsta häradskartan 1660.86
Det är endast den nordligaste delen av Västra Torsås socken (kring kyrkbyn
Torsås och byn Opparyd) som hör till den äldre, vikingatida bygden i Värend.
Hälmeshult ligger ca 8 km söder om denna bygd. Det är därmed osäkert hur man
ska förstå förleden Hælgha- här. Om mossen verkligen har betraktats som helig
under förkristen tid eller senare borde väl lätt kunna konstateras genom en arkeologisk undersökning av mossen strax nedanför den branta sluttningen. Platsen
med stupet är mycket anslående topografiskt och man kan väl inte bortse från möjligheten att detta inspirerat till en lokal mytbildning om en offerplats vid en helig
mosse, vilket kunnat ge platsen detta namn.

Pergamentsbrev u.å. u.d. u.o., RA (SD 2, 143).
SmH 1540: 5, KA.
80 SmH 1548: 11, KA.
81 Mantalslängd, KA.
82 SmH 1545:5, KA.
83 SmH 1546:7, KA.
84 SmH 1548:11, KA.
85 Jönsson 1994, 96.
86 F 16, LSA.
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Det finns två andra medeltida bebyggelsenamn i Värend som är primära naturnamn, nämligen Häljakulla (in hellaculla 1307,87 helgaculh 1341,88 j Helyokulla 1404
avskr.,89 hæliekwlle o. 1500,90 helgekull 153991) i Åseda i Uppvidinge och Häljanäs
(elganes 1538,92 helganes 1541,93 Helganes 154594) i Långasjö i Konga. Båda ligger
utanför den vikingatida bygden, i Häljanäs fall mycket långt därifrån. Den närmast
till hands liggande språkliga tolkningen i båda namnen är trots allt adjektivet helagher ’helig’. I ett naturnamn vill man inte i första hand se mansnamnet Hælghe i
kontrast till t.ex. Häljaryd (hælgeryd o. 1500,95 helgeryd, helgerid 1538,96 Helgaryd
154597) i Gårdsby socken i Norrvidinge härad, där detta är den naturliga tolkningen.98 Att Häljanäs skulle vara ett ursprungligt Älganäs som det äldsta belägget antyder, är inte uteslutet, men inte det man i första hand vill anta. Det är svårt att se
varför ett fullt begripligt Älganäs skulle behöva omtolkas semantiskt. På motsvarande sätt tror jag inte heller att det äldsta belägget för Häljakulla ger anledning till
omprövning av förleden.

Sammanfattning
Av de här diskuterade namnen har Helgåkra den tydligaste förkristet sakrala anknytningen. Namnets semantiska innehåll ’den heliga åkern’ och namnets rumsliga kontext talar starkt för att det har varit bygden Jäts kultplats. I namnkomplexet
Helgasjön, Helgesko, Helgö, Helgaån, Helgevärma är det enligt mitt resonemang troligast Helgasko som är den primära namnbildningen. Om man vill följa Vikstrands
hypotes skulle namnet, med betydelsen ’den heliga, skyddade platsen’, kunna
syfta på hela ön Helgö.
När det gäller Hälleberga ligger det å andra sidan närmast till hands att se det
som ett uttalat kristet primärt sockennamn och därmed alltså med en tydlig anknytning till kristen kult.

Pergamentsbrev efter 1/12 u.o., RA (SD 1, 740).
Pergamentsbrev 25/3 Hjälmseryd, RA (SD 5, 26).
89 B 15 f. 40r, RA (SDns 1, 367).
90 C 37 f. 26r, RA.
91 SmH 1539:7, KA.
92 SmH 1538:6, KA.
93 SmH 1541:9, KA.
94 SmH 1545:5, KA.
95 C 37 f. 14r, RA.
96 SmH 1538:6, KA.
97 SmH 1545:5, KA.
98 Fridell 1992, 94.
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Hälmeshult, Häljakulla och Häljanäs är namn där adjektivet helagher ’helig’ utgör
förled i primära naturnamn, i samtliga tre fall dessutom utanför den centrala vikingatida bygden i Värend, vilket gör det osannolikt att namnen har med förkristen kult att göra. Möjligen är namnen i stället ett uttryck för en folklig uppfattning
eller folkliga berättelser om platserna såsom varande speciella, ’heliga’ i äldre tid.

135

Käll- och litteraturförteckning
Otryckta källor
Institutet för språk och folkminnen (SOFI)
Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU)
Topografiska samlingarna
Riksarkivet (RA)
A 9, Registrum Ecclesie Lincopensis, Linköpings domkyrkas kopiebok
B 14–15, Lars Eriksson Sparres kopieböcker
C 23, 24, 37, medeltida jordeböcker
Carl Carlsson Gyllenhielms samling, Atlas över Nya Bergkvara friherrskap, karta 4
Pergamentsbrev
Kammararkivet (KA)
Mantalslängd 1642
Smålands handlingar (SmH)
1538:6, 1539:7, 1540:5, 1541:9, 1545:5, 1546:7, 1548:11, 1550:6, 1599:71
Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA)
F 15, 16, 17, 18, 25
Sävstaholmssamlingen
Pergamentsbrev
Uppsala universitetsbibliotek (UUB)
Pergamentsbrev

Tryckta källor och litteratur
Bjorvand, Harald & Lindeman, Fredrik Otto, 2007. Våre arveord. Etymologisk ordbok.
Revidert og utvidet utg. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning.
Serie B, Skrifter CV.) Oslo: Novus.
DMS 1:3 = Olle Ferm, Sigurd Rahmqvist & Gunnar T. Westin, 1982. Det medeltida
Sverige 1. Uppland 3. Tiundaland. Bälinge, Norunda, Rasbo. Stockholm: Kungl.
Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien.
Fridell, Staffan, 1992. Ortnamn på -ryd i Småland. (Acta Academiae Regiae Gustavi
Adolphi 60. Studier till en svensk ortnamnsatlas 15.) Uppsala: Kungl. Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
Fridell, Staffan, 1996. ”Namnet Kinnevalds härad”. I: Eva Brylla, Svante Strandberg
& Mats Wahlberg (red.), Från götarna till Noreens kor. Hyllningsskrift till Len-

136

nart Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 1996. (Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie B. Meddelanden 11.) Uppsala: Ortnamnsarkivet i Uppsala, 85–97.
Fridell, Staffan, 1999. ”*Lø”. I: Namn och bygd 87, 65–70.
Fridell, Staffan, 2001. ”Alböke och Arbelunda”. I: Namn och bygd 89, 95–100.
Fridell, Staffan, 2010. ”Läggevi”. I: Namn och bygd 98, 145–147.
GFR = Konung Gustaf den förstes registratur 1–29. 1861–1916. Stockholm: Riksarkivet.
GR 2 = Elisabeth Svärdström, 1978. Gotlands runinskrifter 2. (Sveriges runinskrifter
12.) Stockholm: Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien.
Jönsson, Fridolf, 1994. Ortnamn i Kronobergs län. 3 uppl. Växjö: Fridolf Jönsson.
Knýtlinga saga = Carl af Petersens & Emil Olson (red.), 1919–25. S˛o gur Danakonunga 1. S˛o gubrot af fornkonungum 2. Knytlinga saga. (Samfund til udgivelse
af gammel nordisk litteratur 46.) København: Samfund til udgivelse af
gammel nordisk litteratur.
Larsson, Lars-Olof, 1975. Det medeltida Värend. Studier i det småländska gränslandets
historia fram till 1500-talets mitt. 2 uppl. (Kronobergsboken 1974–75.) Växjö:
Kronobergs läns hembygdsförbund.
Larsson, Lars-Olof, 1979–81. Småländsk bebyggelsehistoria 1. Från vikingatid till Vasatid 1:1–4. (Acta Wexionensia. Ser. 1. History and geography 1:1–4.) Växjö:
Högskolan i Växjö.
Liepe, Anita, 1984. Medeltida lantkyrkobygge i Värend. Ett försök till relationsanalys
kyrka–bygd. (Kronobergsboken 1984–85.) Växjö: Kronobergs läns hembygdsförbund.
Mattisson, Ann-Christin, 1987. ”Mörrumsån – ett kartografiskt namnproblem”. I:
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, 78–87.
Sahlgren, Jöran, 1941. ”Skokloster och sko”. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift,
12–15.
Sahlgren, Jöran, 1959. ”Gamla svenska ånamn”. I: Namn och bygd 47, 1–54.
SD = Diplomatarium Suecanum. Svenskt diplomatarium 1–. 1829 ff. Stockholm.
SDns = Svenskt diplomatarium [ny serie] från och med år 1401. 1–. 1875 ff. Stockholm.
SOL = Mats Wahlberg (red.), 2003. Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Språk- och
folkminnesinstitutet.
Strandberg, Svante, 1988. ”Kontinentalgermanische Hydronymie aus nordischer
Sicht”. I: Thorsten Andersson (red.), Probleme der Namenbildung. Rekonstruktion von Eigennamen und der ihnen zugrundeliegenden Appellative. Akten eines
internationalen Symposiums in Uppsala 1.–4. September 1986. (Nomina Germanica 18.) Uppsala: Uppsala universitet, 17–57.
Ståhl, Harry, 1971. ”Some old Uppland island names”. I: Peter Foote & Dag
Strömbäck (red.), Proceedings of the Sixth Viking Congress, Uppsala 3–10 August
1969. London: Viking Society for Northern Research, 87–99.

137

Wexionius = Michael Olai Wexionius Gyldenstolpe, 1650. Epitome descriptionis
Sueciæ, Gothiæ, Fenningiæ, et subjectarum provinciarum. Accuratius quam unquam antehac editæ. Aboæ: Wald.
Vikstrand, Per, 2001. Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen.
(Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 77. Studier till en svensk ortnamnsatlas 17.) Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Förkortningar
avskr. = avskrift
f. = folio; följande
fsv. = fornsvensk
o. = omkring
pag. = pagina
r = recto
u.d. = utan datum
u.o. = utan ort
u.å. = utan år
v = verso
vid. = vidimation

138

Fjordnamnet Gullmarn
Birgit Falck-Kjällquist

Gullmarn, ibland även Gullmarsfjorden, är en mycket djup, långt inträngande vik
mellan Bokenäset i Lane härad, Stångenäset i Stångenäs härad och det från norr
nerskjutande Tunge härad, samtliga i Bohuslän. Se fig. 1.

1. Skriftliga belägg
Gullmarn är en av de bohuslänska lokaliteter som omtalas i den norröna litteraturen. De äldsta beläggen på namnet Gullmarn kommer också från norröna källor:
goðmarr 1300–1325,1 til Goðmars ca 1300.2
Därefter följer: Guldmaren 1556,3 Gulmarn, -maren, Guldmaren 1574–1597.4
NRR, varur belägget 1556 är hämtat, är ju en inte helt tillförlitlig källa, i vilken
skrivningarna kan vara ”rättade”, vilket påpekas t.ex. av Tom Schmidt.5 Belägget
har ändå tagits med, eftersom det är den hittills äldsta påträffade skrivningen med
formen Guld- i bestämningsleden.
Äldsta belägg på namnvarianten Gullmarsfjorden är: Guldmarsfiord 1574–1597,6
Guldmarcks fiorden 1632,7 Gullmars-fiohl ?1650-talet (osäker datering),8 Gullmare
Fiolen 1658,9 Gulmarcks fiöhl 1734,10 Gulmars Fjord 1773.11

Denna artikel är en bearbetad version av en tidigare artikel över samma ämne, tryckt i handlingarna
från NORNA:s 41 symposium i Tórshavn 2011, se Falck-Kjällquist 2013.
AM 748 I a 4o.
Sverris saga. Handskriften, AM 327 4o, är daterad ca 1300 enligt ONP, 452.
3 NRR I, 205.
4 JN, 36, 139, 218, 497, 532 m.fl.
5 BØ 7, 13.
6 JN, 495.
7 Claussøn 1632, 30.
8 K LSA P 3.
9 K LSA N 7.
10 Oedman 1746 K.
11 K LSA O 26.
1
2
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Fig. 1. Karta visande Gullmarns läge i
centrala delen av Bohuslän. Underlag:
Nationalencyklopedins karta över Bohuslän (bd 3 s. 118). Bildbearbetning av
Bengt Edqvist.

Förutom i JN (1574–1597) förekommer båda namnformerna, dvs. såväl Gullmaren som Gullmarsfjorden, sida vid sida i reseberättelser från 1700-talet, vilket tyder
på att namnformerna vid den tiden användes om vartannat, t.ex.: Guldmars Fiolen,
Gul(d)maren, Gulmars Fiolen 1746,12 Gullmaren och Gullmarsfiohlen i resediarier
från 1749 resp. 1765 förda av provinsialskäfer Carl Fredrik Qvistberg.13

12
13

Oedman 1746, 24, 216, 242 resp. 219.
Qvistberg 1749, 42; 1765, 45.
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Den i dag gängse namnformen är Gullmarn. Det är också den form som förekommer på ekonomiska kartan. Elementet -fjord får ses som ett senare förklarande
tillägg till det ursprungliga namnet, jfr t.ex. Sotefjord(en) – Soten i Sotenäs hd.14
Namnformen Sotefjord(en) är äldst belagd som Sotefiorden 174615 och Sote Fjord
180616 och namnformen Soten är belagd i obestämd form Sota (genitiv) i Sota skær
inte senare än cirka 1200. Liksom namnet Gullmarsfjorden används inte heller Sotefjord eller Sotefjorden av befolkningen i området utan är sannolikt produkter av
sentida administration; jfr namn som Väderöfjord och Kosterfjorden.17

2. Saklig bakgrund
Gullmarn är idag cirka 25 km lång, och den är relativt smal (1–3 kilometer bred)
och djup (cirka 125 m). Den förgrenar sig i sin inre del i Färlevfjorden eller Färlevkilen, Saltkällefjorden och Gullmarsvik. Se fig. 3. Vissa av Gullmarns stränder är
höga och stupar brant ner mot vattnet. Detta gäller särskilt stränderna på den sidan av fjorden som vetter mot Bokenäset. Gullmarn är en äkta tröskelfjord med en
mynningströskel på ca 45 meters djup, vilken omfattar hela Lysekils skärgård ut
till ön Bonden. Ett komplicerat vattenutbyte med Skagerrak sker någon eller några
gånger om året, vanligtvis vintertid, genom kraftiga interna vågrörelser över mynningströskeln, vilket bidrar till uppkomsten av det unika djurlivet i Gullmarn. En
oceaniskt hög salthalt i vattnet och en låg vattentemperatur i djupbassängens vatten skapar möjlighet till en särpräglad fauna med arter som annars endast förekommer i de arktiska och de djupare haven.18
I äldre tid och så sent som under bronsåldern förenades Gullmarns inre del Färlevfjorden genom ett system av sund med Åbyfjorden. Se fig. 3. En karta hos CarlAxel Moberg19 (se fig. 2) visar i grov förenkling dels den nutida havsstranden, dels
dess ungefärliga motsvarighet för cirka 6000–7000 år sedan, dvs. cirka 4000–5000
f.Kr., senare delen av äldre stenåldern. En uppfattning om fjordens utsträckning
och strandlinjen för cirka 4000 år sedan, dvs. cirka 2000 år f.Kr., senare delen av
yngre stenåldern eller äldre bronsåldern, ger Robert Herneks karta från 2008
(fig. 3). Landhöjningen i området är liksom i hela Bohuslän svårbedömbar, men
strandlinjen torde för cirka 1000 år sedan ha legat ungefär 4,5 m över nuvarande
havsyta. Landhöjningen brukar idag anses vara 4 mm per år i norra Bohuslän.20

OGB 14: 2, 27 f.
Oedman 1746, 255.
16 1806 K.
17 Se vidare OGB 14: 2, 27 f.
18 Natur i Göteborgs och Bohus län, 222 ff.; jfr Möller 1998, 51 ff.
19 Moberg 1963, 19.
20 Påsse 2003, 31 ff. och där citerad litteratur samt muntlig uppgift av Tore Påsse SGU Göteborg.
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Fig. 2. Kartan (Moberg 1963 s. 19)
visar i grov förenkling dels den
nutida havsstranden, dels dess
ungefärliga motsvarighet för cirka
6000–7000 år sedan, dvs. cirka
4000–5000 f.Kr.

Rikedomen av fornminnen från stenåldern och framåt i området visar på
mänsklig verksamhet långt tillbaka i tiden runt Gullmarn liksom på Härnäs mellan
Åbyfjorden och Brofjorden och i det på fynd från stenåldern, bronsåldern och järnåldern rika området runt Brofjorden. Så ligger t.ex. vid stranden av Gullmarns inre
del, Färlevfjorden eller Färlevkilen, ett antal bronsåldersgravar, och flera dösar från
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yngre stenåldern ligger nära eller vid stranden av Gullmarn vid Flat, Finsbo, i
Lyse sn. Nära dösen vid Flat har även påträffats en verkstadsplats för flintredskap,
indikerande bosättningar från äldre stenåldern.21 I det inre av Gullmarn vid mynningen av Gullmarsvik, den sydligaste av fjordens tre tidigare nämnda innersta
vikar, ligger Gullmarsberg (Skredsviks sn, Lane hd) vid fjordens östra strand. Där
påträffades omkring 1912 en s.k. guldgubbe, ett pressat guldbleck med en bild av
ett kärlekspar. Föremålet hittades i en med grus från ett sannolikt närbeläget grustag nyanlagd husgrund. Grustagets läge har dock inte kunnat fastställas. Fyndet
har antagits kunna peka mot ett regionalt centrum av sekulär eller religiös karaktär.22 Vid Gullmarns strand inte långt från den plats där guldgubben hittades ligger
gården och åsen Börsås, vars namn antagits innehålla gen. av byrgi n. ’förskansning’.23 På åsens högsta del har man funnit spår av en fornborg från 400–500-talet.
Hela området runt fjorden är för övrigt rikt på fasta fornlämningar från järnåldern.
Det förtjänar också att påpekas att då kung Sverre seglade in i Gullmarn gick han
in till Färlev (dåvarande Fyrileif) och höll ting där.24 Åtminstone på kung Sverres
tid kunde man alltså samlas till ting i Fyrileif i det inre av Gullmarn, vilket möjligen även detta kan peka mot ett centrum av sekulär karaktär i fjordens inre del.
Sammantaget visar fynden att folk rört sig i området runt Gullmarn sedan en
mycket lång tid tillbaka.
Språkligt ingår området kring Gullmarn i det gränsområde som det söder om
fjorden liggande Lane härad utgör, där flera viktiga dialektala särdrag typiska för
språket i södra respektive norra Bohuslän möts och blandas med varandra.25 I fjorden går också gränsen mellan Stångenäs och Lane härad.

3. Språklig tolkning
I sin äldst belagda form goðmarr behandlas namnet tidigast av Oluf Rygh.26 Han
presenterar den språkliga tolkning från vilken samtliga senare forskare utgår, nämligen att namnets bestämningsled innehåller fvn. goð n. och huvudleden marr m.,
som han i namnen Goðmarr och Grenmarr anser betyda (”maa betyde”) ’fjord’ eller
’bukt’.

Ekhoff 1886, 434, 466. Flera undersökningar på senare tid bl.a. i Gullmarsskogen/Lassehaga, där de
undersökta platserna i dag ligger 50–65 meter över dagens strandlinje och nära Gullmarns norra strand,
där bl.a. en mera sofistikerad dateringsmetod (Van der Plicht at Groningen radiocarbonlaboratory)
använts för analys av fynden, pekar mot att bosättningar funnits i Bohuslän omkring 9000 år f. Kr., se
t.ex. Schmitt et al. 2006, 1–28; 2009, 1–27.
22 Se vidare Lamm 2004, 56 f. och där anförd litteratur.
23 OGB 12: 2, 163 f.
24 Sverris saga, 143.
25 Se härom bl.a. Janzén 1934; Lindroth 1920; OGB 12: 1, LIII ff.
26 Rygh 1896, 30, 34, 67.
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Elof Hellquist27 omnämner helt kortfattat namnet Gullmarn under sjönamnet
Gullungen, där han med hänvisning till Rygh 1896 konstaterar att ”det bohuslänska
fjordnamnet Gullmaren [utgår] från ett fno. Goðmarr”.

Fig. 3. Karta som visar havets
utbredning för cirka 4000 år
sedan. Nuvarande havsyta är
markerad med ljusblå färg.
Karta av Robert Härnek baserad på underlagskarta från
SGU, Sveriges geologiska
undersökning. Topografiskt
underlag Lantmäteriet. Medgivande I 2009/0714.

I sin presentation av namnet Gullmarn i Våra ortnamn skriver Hjalmar Lindroth28
att namnet ”till en del kan förstås som en senare f ö r k o r t n i n g av Gullmarsfjorden
(jfr t.ex. Saxarn, Kanholmen som namn även på fjärdarna)”, att namnformen Gullmaren dock återspeglar ”det gamla Guðmarr, Goðmarr, vars förled utan tvivel är ordet
gud och efterled marr ’hav’”, samt att ”namnet betecknar vattnet som i något avseende h e l i g t och föremål för dyrkan”. Det bör dock påpekas att den av Lindroth
här ansatta formen Guðmarr inte finns belagd, utan faktiskt är gripen ur luften.

27
28

Hellquist 1903–06, 197.
Lindroth 1931, 85 f.
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Lindroths hänvisning till namnen Saxarn och Kanholmen är kryptisk och inte helt
genomskinlig. Gissningsvis kan avsikten vara att ge en förklaring till den bestämda
formen av namnet Gullmarn genom att anta att Gullmarn är en förkortning av namnet Gullmarsfjorden och att de anförda exemplen skulle belysa detta. Det finns dock
inte något belägg som talar för att namnformen Gullmarsfjorden är belagd före slutet av 1500-talet (eller att den har använts i dagligt tal). Förhållandet Gullmarn –
Gullmarsfjorden diskuteras inte heller närmare av Lindroth.
I OGB 12: 2,29 där bebyggelsenamn och naturnamn i Lane härad behandlas,
konstaterar författaren, David Palm, med hänvisning till Oluf Rygh,30 Elof Hellquist31 och Hans Jonsson,32 helt kort, utgående från til Goðmars ca 1300 som äldsta
belagda namnform, att ”f[örra] l[eden] är fvn. goð, m. och n. ’gud’ och s[enare]
l[eden] fvn. marr, m. ’hav’”. Här antas dock namnet kunna ha sin grund i ”fjordens
karaktär av gränsvatten […] senare återspeglad som gräns mellan syd- och nordboh[uslänskt] mål”. Det är dock ovisst vad som egentligen avses därmed.
Namnet är senast behandlat av Roger Wadström,33 som också anger til Goðmars
ca 1300 som äldsta namnform. Han anser att bestämningsleden innehåller fvn. goð
’gud’ (”där ð övergått till l, vartill det finns många paralleller”), och huvudleden
fvn. marr ’hav’ samt framhåller att ”den enkla formen är den ursprungliga”.
I sina äldst belagda former goðmarr och til Goðmars förekommer namnet i obestämd form men från och med 1556 och framåt enbart i bestämd form liksom t.ex.
den näraliggande Soten (se ovan).
Namnet är säkerligen en primär namnbildning. Knappast finns det i detta fall
någon anledning att som då det gäller Gudhem, Gudhjem, varom John Kousgård
Sørensen34 och senast Bent Jørgensen,35 räkna med att namnet innehåller ett fvn.
appellativ *goðmarr ’fjord där gudarna uppehåller sig och ägnas särskild dyrkan’,
vilket dock inte i och för sig vore uteslutet. I enlighet med Lindroth m.fl. ses dock
här namnets bestämningsled som innehållande stamform av fvn. goð n., ’gud, gudar’ senare med övergång av ð till l före m. Ordet goð är äldst neutrum och förekommer enligt t.ex. Maurice Cahen36 ursprungligen vanligen i plural form om en
opersonlig gudomlig makt.
Om den inte ovanliga övergången av ð till l före m se även t.ex. Erik Noreen.37
Jfr även bohuslänskt gullmor för gudmor. En övergång ð till l före marr bör ha givit
OGB 12: 2, 220 f.
Rygh 1896.
31 Hellquist 1903–06.
32 Jonsson 1966, 244 ff.
33 Wadström 1983, 92.
34 Kousgård Sørensen 1985, 131 ff. Kousgård Sørensen räknar här med att namnen Gudhem/Gudhjem
innehåller fvn. goðheimr m. ’plats där gudarna uppehåller sig och ägnas särskild dyrkan’. Se även SOL,
97 art. Gudhem.
35 Jørgensen 2011, 177 ff.
36 Cahen 1921, 24.
37 Noreen 1921, 52 ff.
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en namnform golmarr eller gollmarr, vars bestämningsled då kommit att sammanfalla med fvn. goll, gull, boh. gull ’guld’. Namnet kan då av namnbrukarna ha anknutits till appellativet guld, boh. gull, vilket, eftersom u-vokalen i boh. Gullmarn
och i boh. gull ’guld’ uttalas på samma sätt i bohuslänska, kan ha resulterat i
namnbelägg som Guldmarn och Gulmaren 1594 och Gullmare Fiolen 1658. Anknytningen till guld har sin grund i en allmänt berömmande användning av namnet
med tanke på den goda tillgången av fisk i fjorden, jfr t.ex. namnen Gullvik i det
angränsande Sotenäs hd.38 Om Gull- och Guld i ortnamn se t.ex. Thorsten Andersson39 och Elof Hellquist.40
Huvudleden innehåller fvn. marr m. ’hav’, jfr no. dial., fär. och nisl. mar- ’havs-’
o.d., här sannolikt i betydelsen ’fjord’. Hans Jonsson41 konstaterar att betydelsen
’hav’ finns resp. funnits hos ordet över hela dess utbredningsområde och att en
nyans av begreppet hav ’den närmast belägna delen av havet’ sannolikt ligger bakom användningar av marr betecknande ’fjord’. I detta sammanhang nämns fvn.
Goðmarr som ett exempel på marr i betydelsen ’fjord’.42 Om marr i namn på vikar
eller fjordar se också fvn. Grenmarr, varom senast Thorsten Andersson i RGA.43 I
sitt arbete om norska fjordnamn behandlar Oluf Rygh båda de fvn. fjordnamnen
Goðmarr och Grenmarr. Han påpekar: ”Der er dog intet usandsynligt i at tænke sig,
at Fjordnavnene paa -marr engang kunne have haft videre Udbredelse og været
baarne af adskillige Fjorde, som vi nu alene kjende under andre Navne”.44 Här kan
också nämnas namnet Marren betecknande ”fjordbukt på Hellvig i Eigersund”
[kommune, Rogaland], behandlat i NSL: ”Namnet inneheld truleg gno. marr m.
’hav’”.45 Man kan observera att NSL i artikeln hänvisar till namnen Grenmarr och
Gullmarn.

4. Den heliga platsen – Gullmarn som kosmologisk gräns
Namnet Gullmarn har alltså sannolikt en betydelse ’fjord på ett eller annat sätt knuten till eller samhörig med gudarna’ och syftar på att namnbäraren i något avseende setts som nära knuten till högre makter. För människorna i detta sedan
forntiden relativt tättbefolkade område kan Gullmarn från äldsta tider fram till
kristendomens införande ha representerat ett vattenområde där gudarnas närvaro
upplevdes, kanske som ett vattenområde tillhörigt gudarna eller där gudarna höll

OGB 14: 2, 24 och där anförd litteratur.
Andersson 1965, 242 ff.
40 Hellquist 1903–06, 197.
41 Jonsson 1966, 244 ff., speciellt 250 f.
42 Jonsson 1966, 244.
43 Andersson 1998, 589 f. med litteratur.
44 Rygh 1896, 67.
45 NSL, 306.
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till. Som Per Vikstrand framhåller46 är det vanligt i många kulturer att man gör en
distinktion mellan olika kosmiska regioner eller världar, t.ex. mellan människornas
värld och gudarnas, andarnas eller förfädernas värld (världar) och att en fokusering sker till vissa platser där den mytiska världen och människornas värld möts
eller kan mötas. En helig plats kan utifrån ett sådant perspektiv ”beskrivas som en
kontaktyta där människans värld kommer i beröring med andra världar, en scen
där mytologiska världar manifesterar sig i människornas värld, en portal där det i
någon bemärkelse är möjligt att sätta sig i förbindelse med dessa världar och deras
invånare […]”.47 Som Vikstrand48 med hänvisning till Brereton49 påpekar är denna
egenskap hos den heliga platsen väl känd. Han påpekar också med hänvisning till
Miranda Green50 att inom keltisk religion, där makterna ofta tycks ha sitt säte under jorden, har vatten funktionen av kommunikationsyta mellan jordiska och icke
jordiska världar. Sådana platser sågs som farliga och osäkra, men eftersom de var
portar mellan olika världar var det lättare att på sådana platser få kontakt med
andarnas värld. Vikstrand ställer också frågan om möjligen liknande föreställningar kan ligga bakom sjö- och våtmarksdepositionerna i Skandinavien. Med anknytning härtill kan den heliga platsen, i det här fallet fjorden Gullmarn, ur denna synpunkt ses som en kosmologisk gräns.
Som möjliga nordiska paralleller med anknytning till vattnets funktion som
kommunikationsyta mellan jordiska och ickejordiska världar skulle kunna ses
danska vattendragsnamn som Guden ’den til guderne indviede’,51 kanske också det
på flera ställen i Sverige förekommande Odensjö(n),52 eventuellt också det numera
ej brukliga (och sent belagda) danska sjönamnet Gudsø.53 Ett antal Gudsjö-namn ser
även ut att förekomma i Sverige.54
Möjligen kan det ovanliga djurlivet i Gullmarn med gott om matfisk av olika
slag och påhälsningar av stora djuphavsfiskar som t.ex. hajarten brugd, ha bidragit
till att ge de människor som i forntiden rörde sig i området uppfattningen att högre
makter hade nära förbindelse med fjorden. Med sin längd på mellan 10 och 15
meter är brugd en imponerande syn och kan knappast undgå att ses, då den, ofta i
grupp, simmar fram nära vattenytan. I djupbassängens bottenområde förekommer
också bl.a. trollkrabban med sina långa taggiga ben och en ryggsköld med bredd
på cirka 1,5 dm. På stränderna uppspolade skelett av trollkrabbor kunde också
understryka att djurlivet i Gullmarn var avvikande och annorlunda. Kanske kan
syner som dessa ha bidragit till att Gullmarn ansågs vara en plats där det var möjVikstrand 2001, 26 ff.; 2011, 315 ff.
Vikstrand 2001, 26 ff.
48 Vikstrand 2001, 26.
49 Brereton 1987, 528 f.
50 Green 1995, 90.
51 Varom se DSÅ 2, 286 ff.; DSÅ 8, 378 f.; jfr dock Elmevik 2006, 45 ff.
52 Varom senast DSÅ 5, 172 ff. och där anförd litteratur; DSÅ 8, 155, 378.
53 Varom se DSÅ 2, 290; DSÅ 8, 378 f.
54 Se senast Vikstrand 2001, 402 ff. Se även artikel av Nyman i denna volym.
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ligt att kommunicera med högre makter, vilka kanske till och med tillfälligt tog
gestalt i en brugd. Jfr Hjalmar Lindroth: ”namnet betecknar då vattnet som i något
avseende h e l i g t och föremål för dyrkan”.55
Efter kristnandet, då asatron och de gamla gudarna så småningom förlorade sin
betydelse och sågs som mer eller mindre skrämmande relikter från forntiden, kunde Gullmarn möjligen upplevas som ett mer eller mindre skrämmande tillhåll för
övernaturliga väsen. Mot detta pekar de folkliga sägner med övernaturligt och
skrämmande innehåll vilka är knutna till delar av Gullmarn, speciellt till fjordens
inre del vid Gullmarsbergsområdet.56 Vanligen berättas om någon stor drake eller
sjöorm eller annat sjöodjur som håller till i fjorden och injagar skräck i områdets
befolkning eller i förbipasserande genom att lura eller tvinga till sig och sedan
sluka både boskap och människor.57

Lindroth 1931, 85 f.
Jfr Kousgård Sørensen 1992, speciellt 222 ff.
57 Se t.ex. i DAGs VFF 1096, 1253, 1759, 1771, 1995 m.fl.
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Disevid och Distingen – spår av östnordisk diskult?
Olof Sundqvist & Per Vikstrand

Till tolkningen av ortnamnet Disevid
Det finns ett antal ortnamn runt om i Sverige som innehåller ett element Dis eller
Disa och som antagits vittna om en östnordisk kult av de mytiska väsen som i den
västnordiska traditionen går under benämningen dísir. Exempel på sådana namn
är Disevid och Diseberg i Östergötland, Disarås och Disakällan i Västergötland och
Disrojr på Gotland. Det finns dock åtskilliga problem med att använda dessa namn
som ett religionshistoriskt källmaterial. Flera av dem är sent belagda och visar sig
vid en närmare granskning ha mer med sentida föreställningar om drottning Disa
att göra än med en förhistorisk diskult. Det gäller bland annat Disakällan och Disarör i Göteve sn i Västergötland som vi ska återkomma till senare. Ett annat problem
är huruvida det verkligen är den namnliknande, plurala beteckningen diser som
ingår eller om namnen i själva verket innehåller en omskrivning för eller ett binamn på en gudinna (jfr nedan om Vanadís). Binamn eller lokala namn tycks vara
vanliga för kvinnliga gudomar i ortnamn 1 och språkligt går det så gott som aldrig
att avgöra om förlederna ursprungligen innehållit ett pluralt Disa- eller ett singulart Disar-.
Ett namn som länge ansetts fast förankrat i ett förhistoriskt, kultiskt sammanhang har varit Disevid i Östergötland. Namnet skrivs (j) disewj 14582 och efterleden
har vanligen tolkats som vi ’helig plats, kultplats’. Namnet skulle därmed vara det
tydligaste språkliga intyget på en aktiv kult av diserna i Sverige. I en uppsats från
2005 har emellertid Lennart Elmevik ifrågasatt denna tolkning och menar att efterleden i stället ursprungligen hör samman med fsv. vidher m. ’skog’.3 Han griper
därvid tillbaka på en gammal och allmänt accepterad hypotes att vissa namn som
redan i de äldsta fornspråkliga källorna slutar på -vi går tillbaka på ett -vidhi som
på ett eller annat sätt hänger samman med det fornsvenska ordet vidher ’skog’.4
Mest troligt är nog att man har att göra med en avledning *vidhi, brukad särskilt i
Vikstrand 2001, 90 ff.
2/6 Stockholm RAp.
3 Elmevik 2005.
4 Sahlgren 1923.
1
2
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sammansättningar.5 Med hjälp av denna hypotes har man lyckats komma tillrätta
med en rad annars svårbegripliga namn på -vi, till exempel det flera gånger uppträdande Risavi som troligen innehåller ett sammansatt ord med betydelsen ’risskog, småskog’ och Kåvö, som skrivs Quadowi 1299 och som sannolikt ska tolkas
som ’kådskogen’.6
Det är framför allt i Närke som den här typen av ”falska” vi-namn uppträder
men de möter också på andra håll, till exempel i det öländska Dödevi som troligen
ska sammanhållas med fsv. dødhvidher ’ej fruktbärande skog’. Som stöd för att
*vidhi kunnat bli vi även i Östergötland anför Elmevik två exempel, det är Vrinnevi
i Norrköping och Järnevid i Nässja sn. Vrinnevi7 tolkades av Erik Brate och Oskar
Lundberg som en sammansättning av en fornsvensk form av gudinnenamnet Rindr
och vi ’helgedom’.8 Jöran Sahlgren menar däremot att namnet är en sammansättning av sv. dial. rind ’murgröna’ och *vidhi ’skog’, och betydelsen är således, enligt
Sahlgren, ’murgröneskogen’.9 Sahlgrens tolkning har varit oomtvistad och är väl
den starkare, även om Brates förklaring utifrån ett gudinnenamn Rindr kanske inte
är fullt så långsökt som man ibland låtit påskina. Som nämnts ovan tycks just
kvinnliga gudomar uppträda under ett flertal olika namn i förlederna till vi-namn,
och Britt-Mari Näsström har påpekat att de stora gudinnornas rikt sammansatta
karaktärer bidrar till att de dyrkas under många olika namn. 10
Det andra exemplet är bynamnet Järnevid i Nässja sn.11 Järnevid ligger granne
med byn Järnberga,12 vars namn i förleden troligen innehåller fsv. hiærne ’hjärna’ i
betydelsen ’höjd’(fig. 1). Sahlgren tänker sig att förleden i Järnevid kan innehålla en
reducerad form av detta namn. Betydelsen skulle då vara ’Järnbergaskogen’, ’byn
Järnbergas skog’.13 Tidigare hade förleden uppfattas som det från Uppland kända
gudomsnamnet Härn eller Ärn.14 Vi vill dock underkänna båda dessa tolkningar
och uppfatta Järnevid som ett äkta vi-namn, troligen sammansatt med en inbyggarbeteckning *hiærnar i förleden. Bildningstypen har flera paralleller, till exempel
*Tøravi i Sörmland ’törbornas kultplats’ och *Vindingevi på Själland, ’vindingebornas kultplats’; jfr också den närstående namnbildningen Kinneved i Västergötland, där förleden kan innehålla en kortform av ett *Frøkindi ’det fruktbara
folket’ i Frökinds härad.15 Den inbyggarbeteckning som ingår i Järnevid kan vara
bildad till namnet Järnberga men det är också möjligt att den haft en något vidare
Jfr fvn. smáviði ’småskog’, ungviði ’unga träd’. Se Vikstrand 2001, 320 f.
Sahlgren 1923, 110 ff.; Vikstrand 2001, 320 f.
7 i Vrindaui 1405 SDns 4, 171 avskr.
8 Brate 1913, 109 ff.; Lundberg 1913, 49 ff.
9 Sahlgren 1923, 125 ff.
10 Näsström 1995, 73.
11 bona mea hiærnawi … ecclesie hiærnawi 1369 25/8 u.o. RAp.
12 j hiærnabærghum 1405 13/3 Styra DaRApp.
13 Sahlgren 1950, 18 f.
14 Lundberg 1912, 9.
15 Andersson 2008, 12 f.; annorlunda Elmevik 2013.
5
6
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innebörd.16 På en höjd öster om Järnevid ligger Nässja kyrka och intill den en
mycket stor domarring som intygar platsens betydelse redan under järnåldern.
Området framstår som ett gammalt centrum på Nässjalandet och det förefaller inte
osannolikt att det är här någonstans som det vi legat om vilket namnet Järnevid
vittnar.

Fig. 1. Nässjalandet enligt häradskartan från 1881. Järnevids och Järnbergas gränser markerade med blått.

Tänkbart är att höjden vid kyrkan är det ”hjärnformade” berget och att det är
de människor som hade sin samlingsplats där som kallades för *hiærnar. I Järnberga
skulle då inbyggarbeteckningen avse att skilja platsen från det närbelägna Örberga
och i Järnevid från det icke avlägsna Ullevi. Stämmer antagandet om Järnberga och
Örberga kan man ganska väl ringa in ”*hiærnarnas” område; det bör då ha omfattat nuvarande Järnberga, Järnevid, Kätsletorp, Östra och Västra Nässja samt Eneby
(fig. 1). Tolkningen av Vrinnevid och i synnerhet Järnevid som så kallade oäkta vi16

Jfr Vikstrand 2001, 305 med not 233.
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namn kan alltså ifrågasättas, och slutsatsen blir att det i Östergötland inte finns
något starkt mönster för en omtolkning av *vidhi till vi, även om en sådan inte är
omöjlig.17

Fig. 2. Disevid, Heda sn, Östergötland. Byns gamla gränser är markerade med blått och
bytomten med orange efter storskifteskartan från 1765 (LSA D32–2:1). En gammal vägsträckning mot Heda passerar byterritoriets norra delar via två broar, Stenbro och Strömsbro. Vid Stenbro ligger storhögen Disevid kulle. Sockennamnet Heda är ett kyrkplatsnamn
som avser att kyrkan byggts ”på Heden”, dvs. den sandiga höjd längs vilken den urgamla
vägen löper, jfr ägonamnet Hedshagarne på 1765 års karta. Höjdens gamla namn är antagligen bevarat i bynamnet Jussberga. Grundkarta ek 8E 2h.

17

Jfr Vikstrand 2001, 305.
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Låt oss så titta lite närmare på Disevid och fråga oss vad ett eventuellt *vidhi
’skog’ här skulle kunna syfta på. Till att börja med kan man konstatera att byn
ligger på slätten mellan Heda och Röks kyrkor med sina marker i brytningszonen
mellan slätten och det mer småbrutna odlingslandskapet söder därom (fig. 2). Disevid ligger inte i anslutning till något större skogsområde, knappast till någon
skog alls, utan är på alla sidor – utom möjligen i sydöst – omgivet av gamla byars
inägomark. Elmevik erkänner detta förhållande men hänvisar till att det på äldre
kartor finns en beteshage som kallas Lund som han menar ”kan vara resterna av ett
mindre skogsområde”.18 Ägonamnet Lunden är belagt på lantmäterikartor från
1700-talet och avser en del av Disevids äng i sydöstra delen av ägoterritoriet. Nära
detta område men på grannbyn Vallbys mark upptecknades år 1935 ägonamnet
Disevid Lundar. Upptecknaren, den framstående ortnamnsforskaren Gösta Franzén,
meddelar att det i lunden finns fyra större träd och att ”det varit tradition att vidmakthålla detta antal”.19 Uppenbarligen står man här inför ett av få bevarade exempel på folktro knuten till lundar. I det sparsamma etnologiska materialet är
dock just tabuföreställningar vanliga.
Kan då efterleden i ett eventuellt *Disavidhi ha syftat på denna lund? Här inställer sig frågan vad fsv. vidher mer exakt haft för betydelse under tidig fornspråklig
tid eller till och med urnordisk tid som det här kan handla om. Har det haft betydelsen ’skog i allmänhet’ och kunnat syfta på små och stora skogar, brukade skogar och vilda skogar, eller har det haft en mer specialiserad innebörd? Det vi med
säkerhet kan säga är att vidher har kunnat användas om mycket stora skogar. Det
är nämligen ordet vidher som gömmer sig bakom skogsnamn som Tiveden, Hålaveden och Hanveden. Även vissa bynamn pekar uppenbarligen i samma riktning. Det
plurala Via20 i Vintrosa sn, Närke, ligger till exempel på gränsen mellan Närkeslätten och de vidsträckta skogsområdena på Kilsbergens sluttningar, och Vedyxa utanför Uppsala, *Vidh-Husa ’Husa i skogen’, ligger på gränsen mellan Uppsalaslätten
och gränsskogen upp mot Funbo sn. Ordet vidher tycks således åtminstone i vissa
fall vara knutet till större skogsområden utanför bygden.
En lund är emellertid något helt annat. Ordet lund (fsv. lunder m.) är med all
sannolikhet en gammal kulturlandskapsterm men det är inte helt enkelt att komma
åt dess äldre betydelse. Det beror bland annat på att ordet tidigt kom att användas
i bibelöversättningar och annan lärd översättningslitteratur där det glosserade
latinets lucus och nemus. Därifrån letade sig ordet in i det litterära språket och inkorporerades med diffus betydelse i ett lyriskt lexikon. Bortom den litterära lunden
finns dock en kulturlandskapsterm som sannolikt hör samman med det gamla
ängsbruket. Hårdvallsängen var i äldre tid ofta trädbevuxen, full av lövträd som
regelbundet hamlades och vars löv brukades som kreatursfoder. Ska man försöka

Elmevik 2005, 57.
Franzén i OAUt.
20 j vidom 1457 C 7 f. 17 v.
18

19 Gösta
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visualisera en sådan miljö kan man tänka på de gotländska kyrkängena som kanske är det närmaste vi kommer en gammal lund idag.
Med reservation för att osäkerhet ännu vidlåder vad vidher stod för under järnåldern vill vi ändå framkasta hypotesen att en vidher var något helt annat än en
lund. Skillnaden låg kanske inte så mycket i de denoterade lokalernas storlek som i
deras karaktär. Lunden var den hävdade lövskogen som nog i stor utsträckning
fanns på byns inägomark i form av äng, medan veden var den vilda, otämjda skogen på utmarken. Och det som har funnits vid Disevid var i så fall en lund, inte en
vidher.
Elmeviks huvudsakliga argument mot att tolka efterleden i Disevid som vi ’helig
plats, helgedom’ är dock ett annat. Han menar att man måste ställa sig frågan ”om
diserna hade en sådan plats i den fornnordiska mytologiska hierarkin att de kan
antas ha dyrkats på heliga platser benämnda vin”. 21 Enligt vår mening kan man
svara jakande på den frågan. Diserna spelade en viktig roll i den fornskandinaviska religionen. Kulten till dem omfattade en kalendarisk fest som firades vid kultplatser på flera håll i Skandinavien. Det vittnar de skriftliga källorna om. Ur en
religionshistorisk synvinkel är det därför helt rimligt att tänka sig att diserna kan
ha dyrkats vid kultplatser, som kallades vi i det område som omfattar nuvarande
Sverige. Men innan vi presenterar våra argument för den ståndpunkten vill vi säga
några ord rent allmänt om diserna och deras funktion i den fornnordiska religionen och ta upp några synpunkter i den tidigare forskningen.

Den tidigare forskningen om disernas karaktär och funktion i den
fornskandinaviska religionen
Diser (dísir) är benämningen på ett kollektiv av feminina mytiska väsen utan kända
individuella namn. Många religionshistoriker menar att diserna stod fruktbarhetsgudinnan Freyja nära, eftersom hon kallas för Vanadís i de norröna texterna. 22 Freyja skulle då kunna betraktas som ”den stora disen” och tillsammans med de andra
diserna skulle hon ha varit förbunden med en uråldrig fruktbarhetskult.23 Många
forskare har i detta sammanhang påpekat att benämningen dísir kan vara besläktad
med ett fornindiskt appellativ dhisanā ’vegetativ kraft’, som hör samman med
namnet på fruktbarhetsgudinnan Dhisanā. Hon uppträder ibland med ett gudinnekollektiv som kallas för Dhisanās. Här skulle det således föreligga både ett sakligt

Elmevik 2005, 56.
Gylfaginning kap. 35.
23 Se t.ex. F. Ström 1954; 1958; 1985. I diskussionen om Disevid hävdar Lennart Elmevik (2005, 58) att
gudinnan Freyja, ”är att betrakta som en litterär mytisk skapelse utan gamla rötter i folktron”. Den
uppfattningen står i strid med rådande forskningsståndpunkt inom religionshistoria. Se t.ex. de Vries
1970 (1956–57), § 534 ff.; Turville-Petre 1964, 175 ff.; Å.V. Ström 1975, 151 ff.; F. Ström 1985, 181 ff.; Näsström 1995; 2001, 145 ff.; Steinsland 2005, 156 ff.; Simek 2006, 90 f.
21

22 Se
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och språkligt samband som pekar mot ett gemensamt indoeuropeiskt ursprung.24
Folke Ström, till exempel, betonade i sitt arbete Diser, nornor, valkyrjor att diserna
och gudinnan Freyja spelade en särskild roll i den gamla fruktbarhetskult som
förekom i svearnas sakrala kungadöme och som hade sitt centrum i Uppsala.25 Han
hänvisade bland annat till den kända marknaden kallad Distingen som under medeltiden hölls i Uppsala, men också till norröna traditioner som, enligt honom,
vittnade om att en fruktbarhetskult hade en viktig funktion för den förkristna
härskarideologin hos svearna. I den kulten spelade Freyja och diserna en central
roll (se vidare nedan).
Flera forskare har också betonat disernas beskyddande funktioner, bland annat
i anslutning till strid.26 Man har då ofta anfört den första Merseburggaldern och
hävdat att den omfattar en besvärjelse till diserna, som där kallas idisi. Diserna
skulle då ingripa och avgöra striden till anroparens förmån. Andra forskare har
dock påpekat att förbindelsen mellan ett fornvästnordiskt dísir och ett fornsaxiskt
idisi är problematisk av språkliga skäl.27 Den invändningen hindrar dock inte tolkningen att diserna hade med strid och kanske också döden att göra. I de norröna
texterna tycks nämligen diserna ha ett samröre med guden Óðinn och hans valkyrjur, det vill säga de mytiska kvinnor som valde ut de fallna krigare som skulle få
komma till Valhall. I en eddadikt kallas de, till exempel, för Herjans dísir ’Óðins
diser’.28 De skulle således kunna betraktas som ett slags själaförerskor (”Totenführerinnen” el. ”psykopomper”), som dyrkades av de krigare som efter döden på
slagfältet ville komma till Óðinn och Valhall.
Vissa forskare, till exempel Britt-Mari Näsström, har också påpekat att diserna
beskyddade kvinnor, i synnerhet vid barnsbörd. 29 Man har då hänvisat till eddadikten Sigrdrífumál 9, där det talas om hjälprunor i samband med förlossning, men
också att man då skulle be diserna om hjälp. Flera forskare har också påpekat att
uppgifterna om diserna divergerar och att det därför är svårt att ge en enhetlig bild
av deras karaktär och funktion.30

Denna synpunkt fördes fram av Karl Ferdinand Johansson (1917, 104), men har upprepats av t.ex. de
Vries 1961; 1970 (1956–57), § 529; Naumann 1984, 494; F. Ström 1985, 192.
25 F. Ström 1954, 32–56.
26 Brate 1911–1912; Olsen 1915, 189; F. Ström 1954, 70 ff.; 1958, 101; 1985, 194.
27 De Vries 1970 (1956–57), § 230, 529; Naumann 1984, 494 f. Kanske har ordet idisi i den första Merseburggaldern en förbindelse med en passage i Tacitus Annaler 2, 16 där det talas om en strid på slätten
Idistaviso nära floden Weser. Grimm läste namnet Idisiaviso och tolkar det som ett ’Elfenwiese’ (’älvornas
äng’). Se Bertil Cavallins kommentar till Tacitus Annaler, 232. Jfr de norska ortnamnen Disin, enligt
Magnus Olsen 1915, 90, 184 att förstå som sammansättningar av dís och vin ’äng’ e.d.
28 Guðrúnarkviða I, 19. Se även den i en vikingatida skaldedikt belagda sammansättningen ímundísir
’kampdiser’, Haustl˛o ng 17, Skj. B I, 17. Folke Ström 1954, 80 ff. såg också en koppling mellan diserna och
nornorna, medan Turville-Petre 1964, 221 ff. vill föra dem samman med fylgjur och familjens/individens
skyddsväsen.
29 Näsström 2001, 226.
30 Så t.ex. de Vries 1970 (1956–57), § 528; Naumann 1984, 494.
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Har det funnits en offentlig kult av diserna i Västnorden?
I den tidigare forskningen brukar man ofta betona att kulten till diserna i Västnorden är välbelagd.31 Det är framförallt tre fornisländska texter som man brukar lyfta
fram i sammanhanget, nämligen Víga-Glúms saga kap. 6, Egils saga kap. 43 och Þáttr
Þiðranda ok Þorhalls.32 I de två första fallen talas det uttryckligen om ett dísablót, som
hålls vid vinternätterna (at vetrnóttum). I Þáttr Þiðranda ok Þorhalls nämns inte ordet
dísablót explicit, men sammanhanget talar för att den omfattade ett offer till diserna. I alla tre fallen tycks disblotet representera en kalendarisk högtid under hösten,
det vill säga en fest som tillhörde den förkristna religiösa kalendern och som återkom varje år.
I forskningslitteraturen hävdas det också ofta att diskulten på västnordiskt område skulle ha haft en mer privat karaktär och främst firats inom en trängre krets
av släktingar och nära vänner. Till exempel Folke Ström och Hans-Peter Naumann
har den uppfattningen.33 Enligt vår mening finns det inget entydigt stöd för den
ståndpunkten i de tre huvudkällorna. I Víga-Glúms saga berättas det om hur Glúmr
kommer på besök hos sin morfar, hersen Vígfúss i Voss i Norge, för att delta i ett
dísablót. I texten står det uttryckligen att ”alla skulle delta i denna högtid”. 34 Det
påpekas också att åtskilliga gäster var församlade på Vígfúss gård, även en kringstrykande bärsärk, som hade gjort trakten osäker. Dessa uppgifter tyder snarast på
att sammankomsten hade en mer öppen och offentlig karaktär. Också det faktum
att det var hersen (hersir), det vill säga den lokale hövdingen, som anordnade
festen indicerar att den var offentlig. I den förkristna kultorganisationen var det i
regel den politiska ledaren, hövdingen eller kungen som ansvarade för den offentliga kulten, det var han som organiserade den och beskyddade kultplatserna, som
ofta var lokaliserade till stormannagårdar. 35
Också det dísablót som omnämns i Egils saga har drag av en offentlig kultfest.
Den festen firades vid en kungsgård på Atley norr om Sognefjorden, en stormig
höstkväll under 900-talets första hälft. Gården förvaltades av en man kallad Barðr,
som var Kung Eiríkr blodyx högt skattade syssloman. Vid den festen deltog både
kungen och drottningen. Gillet hölls i en gästabudshall, som i texten kallas stofa.
Den termen betecknar ofta hövdingens eller stormannens representationsbyggnad
i de norröna texterna, det vill säga den byggnad som användes för sammankomsH.-P. Naumann (1984, 495), t.ex., skriver följande: ”Ein Kult der Disen ist in den Quellen mehrfach
bezeugt”. Jfr F. Ström 1958, 101 ff.; 1985, 192 ff.
32 Víga-Glúms saga 17 ff.; Egils saga, 107 ff.; Flateyjarbók I, 418–421.
33 F. Ström 1954, 14 ff.; 1958, 101 ff.; 1985, 194; Naumann 1984, 495 f. Då det gäller Norge menar F. Ström
att diskulten var privat i huvudsak i Västnorge. I de sydöstra delarna kan den ha haft en mer offentlig
karaktär.
34 Þar var veizla búin at vetrnóttum ok gørt dísablót, ok allir skulu þessa minning gera. (Víga-Glúms saga, 17.)
35 Detta påpekades redan av Bertha S. Phillpotts (1912–1913) för hundra år sedan, men har upprepats av
andra forskare även senare. Jfr t.ex. Sundqvist 2003; 2007.
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ter av offentlig karaktär på stormannagårdarna.36 Den som ytterst ansvarade för
kultfesten på Atley var troligen kungen själv. Under festen bjöd han nämligen in
främlingar i hallen, till exempel Egill och hans följe. Enligt vår mening skulle man
kunna betrakta disblotet på Atley som en offentlig kultfest, då den tycks hållas i en
gästabudshall belägen på en kungsgård, där både gårdsfolk och andra är samlade,
även främlingar.
Det finns även tecken på att den fest som omnämns i Þáttr Þiðranda ok Þorhalls
har en offentlig karaktär. Till Síðu-Halls gård Hof vid Alftafjorden på sydöstra Island förväntade man sig ett stort antal gäster, men på grund av oväder hade endast ett fåtal samlats. Namnet på gården Hof kan tyda på att den hade en central
roll i bygdens kult och att religiösa fester brukade firas där.37
Frågan om den västnordiska diskultens privata eller offentliga karaktär är således komplicerad. Det finns en hel del som talar för att de skildringar vi har av den i
källorna faktiskt tyder på att den stundtals kan ha varit mer offentlig än vad tidigare uttydare antagit, åtminstone vid stormannagårdarna. Inom arkeologin har
man under senare år betonat att begreppen ”privat” och ”offentlig” just i denna
typ av sammanhang kan vara problematiska, eftersom mycket av det offentliga
livet under vikingatiden utfördes i anslutning till gästabudshallen på stormannens
gård, till exempel delar av den gemensamma kulten. Anne-Sofie Gräslund gör
några intressanta anmärkningar i anslutning till detta i sin bok Ideologi och mentalitet:
Det är emellertid tveksamt om man bör använda begreppen [privat och offentlig] för vikingatiden med den innebörd de senare kommit att få. Sannolikt
var dessa två sfärer mycket mer inflätade i varandra, åtminstone så till vida
att mycket av det som skedde på gården, särskilt i stormansgårdarnas hallbyggnader, i hög grad tillhörde det offentliga livet.38

Dessa synpunkter bör också beaktas i diskussionen om diskulten.
Innan vi lämnar frågan om den västnordiska diskultens karaktär måste vi göra
några källkritiska anmärkningar. Ingen av de tre huvudkällorna kan i strikt mening betraktas som historiskt tillförlitlig. De hör hemma i den sagalitteratur som
allmänt anses ha ett lågt historiskt källvärde. Enligt vår mening finns det dock
tecken på att åtminstone vissa uppgifter om diskulten i Egils saga bygger på en
äldre tradition. I sagan framgår det nämligen att Egill var upprörd över Barðs
ogästvänliga beteende under festen och därför diktade en lausavísa till honom. Den
strofen finns bevarad och där nämner han ett offer till diserna och antyder att öldrickande var ett viktigt inslag i de riter som då utfördes. Denna strof, som citeras i
36 Se

t.ex. Meulengracht Sørensen 2003.
2002, 132 ff. För en intressant analys av Þáttr Þiðranda ok Þorhalls, se Strömbäck 1949.
38 Gräslund 2001, 65.
37 Vikstrand
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texten, kan mycket väl ha diktats av Egill själv under 900-talets första hälft och den
kan således betraktas som en direkt källa till den förkristna diskulten:
S˛o gðuð, sverri flagða,
Sumbleklu ér, kumbla
því telk, brjótr, þars blétuð,
bragðvísan þik, dísir;
leynduð alls til illa
ókunna þér runna,
illt hafið bragð of brugðit,
Bárøðr, hugar fári.
”Du sade till dina gäster att det saknades öl, när du höll blot till diserna. Falsk anser jag dig, värd. Du dolde med ont sinne din fiendskap mot män du inte kände.
Du har drivit ett falskt spel, Barðr.”39
Prosatexten i kombination med denna lausavísa ger enligt vår mening ett pålitligt
stöd för att disblotet var en viktig kalendarisk fest under vikingatiden i Norge.
Öldrickandet i gästabudshallen, där både gårdsfolk, kungligheter och främlingar
deltog, indicerar att festen där hade en mer offentlig karaktär. Troligen utfördes
också diskulten på Island ibland i stormannens hall. Att stora offentliga offerfester
med rituell slakt förekommit i anslutning till stormannagårdar med hallbyggnader
på Island vittnar de senaste årens utgrävningar vid Hofstaðir i Mývatnssveit om.40
Den senaste rapporten därifrån omfattar sensationella resultat, som vi inte kan gå
in på här. De arkeologiska fynden och namnet Hofstaðir ger hursomhelst tydliga
indikationer på att ordet hof betecknat ett slags kultbyggnader som använts i anslutning till stora kalendariska offerfester, troligen också disblot.

Diskult på östnordiskt område
I den tidigare forskningen har man hävdat att den östnordiska diskulten skiljde sig
från den kult till diserna som fanns på Island och i Norge. 41 Man har till exempel
påpekat att diskulten i Mälarområdet var en offentlig fest, som firades på våren,
och som var intimt förknippad med svearnas sakrala kungadöme. Det var främst
Folke Ström som drev den tesen i sitt arbete Diser, nornor, valkyrjor.42 Huruvida det
fanns ett sakralt kungadöme i Uppsala med den utformning som Ström hävdade

Text och översättning K. G. Johansson, Egil Skallagrimssons saga, 103.
Lucas & McGovern 2008; Lucas 2009.
41 Se t.ex. F. Ström 1954; 1958; 1985; Turville-Petre 1964, 221–227; Naumann 1984.
42 F. Ström 1954.
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är väl till viss del osäkert. Men helt klart tyder källorna på att diskulten i Östnorden hade en anknytning till Uppsala och kungamakten.
De viktigaste vittnesbörden om en uppsvensk diskult lämnar Distingen och
Distingsmarknaden. Distingen omtalas i Upplandslagen43 samt nämns också i ett
brev utfärdat av ärkebiskopen 1322.44 Den fornsvenska formen av namnet bör ha
varit *Disathingin, i nusvensk form Disatingen. Pluralformen hänger samman med
att marknaden inramades av två tingssammankomster i början och slutet av marknadsperioden. Ett av syftena med detta arrangemang, som är känt också från Jamtamot i Jämtland och Samtingen i Strängnäs, var sannolikt att pålysa och avlysa
marknadsfriden.45
Namnet Distingen indicerar att kultiska och rättsliga aktiviteter var integrerade
vid dessa sammankomster under förkristen tid. Så långt man kan följa den medeltida marknaden bakåt i tiden har den hållits vid Fyrisåns mynning i (Östra) Aros,
det vill säga nuvarande Uppsala. Enligt Olaus Magnus höll man till på isen i likhet
med många andra vintermarknader.46 Det från medeltid kända fjärdingsnamnet
Islandet som syftar på den östra sidan av ån och idag motsvaras ungefär av Kungsängen, har satts i samband med den plats där marknaden hölls.47
Arkeologen Sune Lindqvist hävdade att Distingen tidigare varit lokaliserat till
Gamla Uppsala, men flyttats till nuvarande Uppsala i samband med ärkestiftets
etablering i mitten av 1100-talet.48 Han utgick då från ett avsnitt i Snorres Óláfs saga
helga kap. 77 (1230), som han antog refererade till diskulten, Distingen och
Distingsmarknaden under förkristen tid:

I Svetjud var gammal landssed, medan ännu hedendomen fanns, att huvudblotet skulle försiggå i Uppsala i [månaden] gói. Man skulle då blota till fred
och till seger för sin konung. Människor från hela Sveaväldet skulle fara dit;
där skulle även alla svears ting hållas. Då hölls också marknad och köpstämma som varade i en vecka. Men när kristendomen kommit till Svetjud, så bibehöll man där [i Uppsala] lagting och marknad. Sedan nu kristendomen blivit allmän sed i Svetjud och konungarna slutat att sitta i Uppsala, har marknaden blivit flyttad och äger rum vid kyndelsmäss och varar nu inte längre än
tre dagar. Där är svearnas ting och dit färdas man från hela landet. 49

Se Upplandslagens tingsbalk (Upplandslagen, 274−275): Disæþinx friþær. gangær in a disæþinx dagh. ok
stanþær twæggiæ kiöpþingæ mælum. Se även Granlund 1958.
44 medietas tempore nundinarum vpsalensium dictarum dysæthingh (SD 3, 566).
45 Holm 2000, 77 ff.
46 Olaus Magnus, bok 4, kap. 6.
47 Wahlberg 1986, 29 ff.
48 Lindqvist 1953.
49 Nordiska kungasagor 2, 88. Í Svíþjóð var þat forn landsiðr, meðan heiðni var þar, at höfuðblót skyldi vera at
Uppsölum at gói. Skyldi þá blóta til friðar ok sigrs konungi sínum, ok skyldu menn þangat sœkja um allt
Svíaveldi. Skyldi þá ok vera þing allra svía. Þar var ok þá markaðr ok kaupstefna ok stóð viku. En er kristni var í
Svíþjóð, þá helzk þar þó lögþing ok markaðr. En nú síðan er kristni var alsiða í Svíþjóð, en konungar afrækðusk at
43
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I texten talas det om en för svearna gemensam kultfest, som var integrerad med
lagting och marknad. Snorre nämner att det skedde vissa förändringar kring den
då kristendomen blev allmän sed i Svetjud. Han nämner också att den förkristna
offerfesten firades i månaden gói, det vill säga göja eller göjemånaden. Med detta
menade troligen Snorre den tid som gói avsåg i den isländska kalendern under
1200-talet, det vill säga tiden mellan den 15/2 och den 15/3 i den julianska kalendern. Tidpunkten för den medeltida Distingen varierade mellan 21/1 och 19/2. Den
fixerades av den så kallade distingsregeln. Utgångspunkten var där den fullmåne,
som följde första nytändningen efter trettondedagen. Månskenet var troligen viktigt för att ta sig till och från marknaden. Huruvida den sammankomst som Snorre
skildrar i Óláfs saga helga verkligen är identiskt med Distingen som nämns i Upplandslagen är något osäkert.50 Samma sak gäller den koppling som många forskare
gör mellan Adam av Bremens skildring av den så kallade rikskulten i Uppsala
(Uppsalakulten) och den uppländska diskulten. 51 Enligt skolion 141 till Adams text
skulle Uppsalakulten utföras vid vårdagjämningen (hoc sacrificium fit circa aequinoctium vernale).52 Även om Elias Wessén har rätt i att den medeltida Distingsmarknaden kan ha flyttats bakåt till mitten av februari av kyrkan, för att undvika en kollision med den fasteperiod på 40 dagar som föregick påsk, 53 så finns det vissa problem att hålla samman Adams kultfest med diskulten. Enligt Adam firades den
stora gemensamma Uppsalakulten bara vart nionde år medan Distingen tycks ha
varit en sammankomst som hölls varje år. Adam omnämner inte heller några
kvinnliga mytiska väsen i sin skildring av den kulten och han påpekar inte att den
religiösa sammankomsten skulle sammanfalla med ting och en stor marknad i
Uppsala.
Det finns också andra källor som explicit nämner en diskult i Uppsala. I Ynglinga saga kap. 29 (ca 1230) berättar Snorre om kung Aðils, som kom till Uppsala i
samband med bloten till diserna (konungr var at dísablóti).54 Aðils red då sin häst
runt ”disens sal” (um dísarsalinn).55 Notera här singularformen i föreleden till dísarsalr. Hästen snubblade och föll och kungen landade med sitt huvud på en sten och

sitja at Uppsölum, þá var færðr markaðrinn ok hafðr kyndilmessu. Hefir þat haldizk alla stund síðan, ok er nú
hafðr eigi meiri en stendr þrjá daga. Er þar þing Svía, ok sækja þeir þar til um allt land. (Óláfs saga Helga 77,
109.)
50 Det är också osäkert om det stora blot (blót mikil) i Uppsala, som Snorre omnämner i Ynglinga saga
kap. 34, 63, är identiskt med den sammankomst som kallas Distingen. Varken i denna passage eller i
Óláfs saga Helga kap. 77 förekommer ordet dísablót explicit.
51 Så t.ex. Wessén 1924, 192; F. Ström 1954, 54; Nordberg 2006.
52 Denna uppgift uppträder endast i en sen handskrift, nämligen A3, som brukar dateras till 1434. Snorre
kan således inte vara beroende av Adam i denna passage. Troligen kände han överhuvudtaget inte till
Adams text. Om handskriften A3, se Bernhard Schmeidler i Adam av Bremen, XIII–XVII.
53 Wessén 1924, 189 ff.
54 Ynglinga saga, 56–59.
55 Ynglinga saga, 58. Termen dísarsalr omnämns även i Hervarar saga, 30.
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dog. Han blev sedan begravd i en hög i Uppsala. Den här berättelsen är baserad på
uppgifter som finns i skaldedikten Ynglingatal, som vanligtvis brukar dateras till
slutet av 800-talet.56 Men i Ynglingatal nämns varken ett dísablót eller en dísarsalr.
Däremot sägs det att Aðils föll från en häst, knäckte sitt huvud och dog då han var
i Uppsala. I strofen finns en antydan om att ett kvinnligt mytiskt väsen, kallat vitta
véttr, låg bakom kungens död. Det finns också en annan religiös anspelning i texten. Aðils kallas nämligen där ”Freys ättling” (Freys ˛óttungr).57
Snorres idé att Aðils utförde ett slags rituell ritt vid ”disens sal” i Uppsala uppträder dock även i andra äldre källor. I Historia Norwegie (1160–1175) sägs det att
Aðils gav upp andan, när han föll av sin häst framför Dianas tempel, då han utförde ett offer till gudabilderna. 58 Uttrycket Dianæ edes kan här mycket väl uppfattas
som en interpretatio romana av dísarsalr. Snorre fabulerade således inte helt fritt då
han talade om att kung Aðils utförde en rituell ritt vid disens sal. Han byggde här
på en äldre tradition.
En del forskare har hävdat att Snorre inte kände till Historia Norwegie då han
skrev sin berättelse om Aðils och Ynglingarna.59 Genom Snorres dísarsalr och Historia Norwegies Dianæ edes får vi i så fall två helt oberoende källor som omtalar att en
särskild dís eller gudinna skulle ha dyrkats vid en kultbyggnad bland svearna.
Uppfattningen att diserna spelade en viss roll för de gamla sveakungarna kan
Snorre ha fått från ett annat håll. I skaldedikten Ynglingatal uppträder nämligen ett
par intressanta sammansättningar med ordet dís. I strof 7 talas det om en jódís
’hästdis’ och i strof 10 finns benämningen logadís som har omstridd betydelse. Enligt vissa forskare ska man tolka den som ’lågans dis’,60 medan andra uppfattar den
som ’äktenskapsdisen’.61 Både jódís och logadís är på ett eller annat sätt inblandade i
Ynglingakungars död. Folke Ström hävdade att benämningen på dem, liksom uttrycket vitta véttr i Aðilsstrofen, skall föras samman med benämningar på fruktbarhetsgudinnan Freyja, ”den stora disen”.62 Enligt Ström representerade hon i
Ynglingatal kungens gemål i ett heligt bröllop (hieros gamos), där kungen själv inkarnerade gudomen. Efter bröllopet blev kungen offrad till sin egen hustru, det vill
säga gudinnan/disen. Detta offer och denna sakrala kungaideologi stod helt i
fruktbarhetens tjänst. För att få fram detta mönster fick Ström kombinera olika
textställen och supplera uppgifterna i Ynglingatal med sakralkungadömets ideala
Se dock Krag 1991, som menar att kvädet är ungt, från 1100-talet. Många forskare har dock gått emot
Krags sena datering. Se t.ex. Fidjestøl 1994; Sundqvist 2002; McKinnell 2010.
57 Alla citat från Ynglingatal är hämtade från Ynglinga saga, 26–83.
58 “ante edem Diane, dum ydolorum sacrificia faceret, equo lapsus exspirauit”; ”gave up the ghost after falling
from his horse before the temple of Diana, while he was performing the sacrifices made to idols”, Historia Norwegie kap. IX, 76 ff.
59 Se t.ex. Ellehøj 1965.
60 T.ex. Lindqvist 1936; Gade 1985. Gro Steinsland 1991, 205 f. menar att det handlar om en mytisk jättekvinna som karaktäriseras av ljus och flammor.
61 Så t.ex. Noreen 1925, 226 f. Jfr F. Ström 1954, 40 f.; Evans 1981, 105. Kritiskt betraktat av Gade 1985.
62 F. Ström 1954, 32 ff.
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typologi. Enligt vår mening står hans tolkning inte på en säker empirisk grund
utan är till stora delar teoristyrd. Hursomhelst är det intressant att notera att orden
jódís och logadís uppträder i det gamla kvädet. Ynglingatraditionen indicerar således att diserna var viktiga mytiska väsen i Östnorden och att de också var föremål
för en offentlig kult i Uppsala. Kanske var den kulten också knuten till en speciell
dis, som enligt Snorre hade ett ”tempel” i Uppsala. Man kan inte utesluta att den
disen var identisk med Freyja.63
Huruvida Ynglingatal, Historia Norwegie och Ynglinga saga kan betraktas som
trovärdiga källor för en förkristen diskult i Uppsala är naturligtvis osäkert. Ynglingatal diktades troligen av skalden Þjóðólfr ór Hvíni någonstans i södra Norge i
slutet av 800-talet. Men både Per Vikstrand och Olof Sundqvist har i tidigare sammanhang argumenterat för att Þjóðólfr kan ha baserat sin dikt på en östnordisk
tradition.64 Vikstrand har visat att vissa ortnamn i kvädet, till exempel Skúta och
Vendil, kan syfta på platser i centrala Uppland som knappast var allmänt kända
bland skalder i 800-talets Norge. Dessa namn indikerar att åtminstone vissa delar
av kvädet bör ha utgått från en östnordisk tradition. Enligt vår mening kan man
därför betrakta Ynglingatal som en viktig religionshistorisk källa för både svenska
och norska förhållanden.
Eftersom benämningen Distingen i Upplandslagen tydligt indicerar att kulten
till diserna spelat en viss roll vid en årligen återkommande sammankomst i Uppland, kan vi inte utan vidare avfärda Snorres uppgifter om ett blot till diserna
(dísablót) bland svearna. Att den kulten stundtals också utfördes vid den berömda
kultplatsen i Uppsala är väl heller inte helt osannolikt. Vi har i dag arkeologiska
indikationer på att Uppsala var en viktig plats för kult. Där finns bland annat spår
av en gästabudshall från vendeltid på den södra Kungsgårdsplatån, strax norr om
kyrkan. I denna hall kan mycket väl liknande dryckesceremonier som omtalas i
Egils saga i samband med offer till diserna ha förekommit. Att dessa offerfester var
kalendariska indicerar Upplandslagens uppgifter om Distingen, men också namnet
på en av de gamla månmånaderna i Dalarna, nämligen disatunglet eller distingtunglet, den månmånad då Disadagen (3/2) och Distingsmarknaden inföll. Månaden
kunde personifieras och kallades då Disa eller Disen. Under denna månad ansågs
fruktbarheten särskilt stor; det var ovanligt lätt att bli gravid och snöade det skulle
sädesskörden bli riklig.65
Uppgifterna från övre Dalarna kan tyda på att de föreställningar om fruktbarhet som var förknippade med Distingen i Uppsala var spridda och kända över ett
stort område. Vissa förhållanden talar för att man också har haft en lokal kult till
diserna utanför Uppsala, till exempel ortnamnet Disevid i Östergötland. Diskulten
verkar ju i Norge och på Island ha varit spridd och kan där ha förekommit på
många platser för offentlig kult, och liknande förhållanden kan ha rått i Östnorden.
Se F. Ström 1954, 44; Turville-Petre 1964, 224 ff.
Vikstrand 2004; Sundqvist 2002; 2007.
65 Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna I, 320 f.
63
64
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I den kulten har man troligen dyrkat ett kollektiv av mytiska väsen, men kanske
också en specifik dis, dvs. en gudinna. Parallellt med den kulten kan det ha förekommit en mer privat diskult på mindre gårdar. Att denna kalendariska kultfest
utfördes under olika tider i Öst- och Västnorden är något gåtfullt. Men vi måste
vara öppna för den möjligheten att den fornskandinaviska religionen kan ha haft
en regional variation. Där fanns inget hierarkiskt eller centralstyrt prästerskap som
kunde reglera och normalisera trosföreställningar för hela Norden. Därför behöver
vi inte finna en enhetlig fornnordisk religiös kalender i källorna kring diskulten.
Vår syn på den nordiska diskulten och ortnamnet Disevid kan sammanfattas på
följande sätt:
1) Diserna har varit föremål för kult under förhistorisk tid runt om i Skandinavien,
inte bara i Uppsala. Kulten har bland annat tagit sig uttryck i en kalendarisk fest
med viss offentlig karaktär.
2) Det är därvid fullt rimligt att den i Östnorden kan ha varit knuten till helgedomar som benämnts vi, då vi här tycks ha varit en samlande benämning på kultplatser.
3) Därmed blir den enklaste och mest troliga tolkningen av ortnamnet Disevid att
efterleden verkligen innehåller vi ’helig plats, helgedom’.
4) Detsamma gäller naturligtvis om förleden innehåller ett singulart Disar-, syftande på en enskild kvinnlig gudom.
Det är emellertid viktigt att betona att de två sistnämnda konklusionerna gäller just
namnet Disevid. När det gäller andra ortnamn som innehåller ett Dis- eller Disamåste man vara mycket försiktig, eftersom det i folktron i sen tid har florerat föreställningar om ett kvinnligt väsen med namnet Disa, drottning Disa eller jungfru
Disa.

Drottning Disa i sen folktradition
Lars Levander ansåg på sin tid att diserna i folktron bevarat sin ursprungliga karaktär av ktoniska dödsväsen, så till exempel i Flateyjarbóks berättelse om Þiðrandi
som dödas av ridande diser i svarta kläder. 66 I vissa områden på Island har diserna
levt kvar i den folkliga föreställningsvärlden in på 1800-talet; där fanns landdísasteinar i vilka landdísir ansågs bo. Dessa stenar var tabubelagda, liksom områdena
omkring dem.67 Man kan inte låta bli att associera till det gotländska Disrojr ’Dis66 Levander
67

1908, 29; jfr Strömbäck 1949.
Kålund 1877–82, 580 f. not 1.
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rör, Disröset’ som från början bör ha avsett ett gravröse på gränsen mellan Vänge
och Buttle socknar. Är det diserna som dödsväsen som här knutits till de dödas
boning – gravröset? Kollektiv av övernaturliga väsen spelar som bekant en central
roll i nordisk folktro och uppträder under en lång rad benämningar som troll, vättar, de små under jorden, underbyggare, vittror med flera. Man kan fråga sig om diserna under den tidiga kristna tiden inte kan ha inordnats i denna kategori, som ju
inte sällan anses ha sin hemvist i stenar och rösen. Något spår av diserna som kollektiv i svensk folktro tycks emellertid inte finnas, varför man i så fall måste räkna
med att en sådan uppfattning snart fallit i glömska.
Enligt SAOB68 har appellativet dis tidigt dött ut i svenskan men återupplivats på
1600-talet genom kontakter med den isländska litteraturen. Då uppträder också
den för klassisk isländska främmande svagt böjda formen Disa som har stöd i sagan om drottning Disa och kung Orre. Disasagan är i sin helhet känd först genom
ett skådespel av Johan Messenius från 1611, men sagans existens antyds redan av
Olaus Magnus (1555) som förklarar namnet Disting som ’drottning Disas ting’.69 Vi
är då nere i mitten av 1500-talet och det finns all anledning att räkna med att berättelser om drottning Disa var i svang redan under medeltiden. Den komplicerade
och bitvis dunkla Disasagan består till stora delar av kända sagomotiv men är också knuten till specifika platser (Venngarn, Uppsala) och till kolonisationen av Norrland. Grundberättelsen handlar om hur drottning Disa räddar landet vid missväxt
och hungersnöd, och kopplingen till fruktbarhet är således tydlig. Man kan fråga
sig varifrån drottning Disas namn kommer? Som framgått ovan känner man från
Dalarna en personifikation av Distingsmånaden under namnet Disa eller Disen,
uppfattad som ett kvinnligt väsen. Det kan vara ett möjligt ursprung för drottning
Disa. Men man kan inte heller, menar vi, utesluta att namnet bevarats i levande
tradition i Uppland från den tid då diserna dyrkades i Uppsala.
Disa dyker upp som namn på kvinnliga väsen på vitt skilda håll i skandinavisk
folktradition, på ett sätt som antyder att namnet varit spritt över ett stort område. I
Skåne möter vi Jungfru Disa vid Disas slott, en dös i Västra Nöbbelövs socken.
Hon sitter naken på toppstenen och kammar sitt långa, gyllene hår. 70 I Värmland
håller Bergdisa till vid Lövedsberget i Grava socken. Hon sitter vid en solig bergvägg och kammar sitt hår, och guldet droppar från hennes lockar. Nedanför berget
är marken alltid fuktig av hennes tårar. 71 I Västergötland har drottning Disa anknytning till flera platser och ortnamn. Det finns åtminstone två Disakällor i landskapet. Den ena ligger på Ugglum Nolgården i Ugglums socken på Mössebergs
sluttning. Namnet är tyvärr belagt först 1916.72

SAOB D1510.
Magnus, bok 4, kap. 6.
70 Ljunggren 1855.
71 Sandin 1930, 182 f.
72 Blomberg 1916, 36; Sandberg 1955, 54.
68

69 Olaus
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Fig. 3. Disakällan i Ugglums socken, Västergötland. Foto P. Vikstrand.

Disakällan är en gammal bydamm, alltså en källa som har dämts upp och som
har en rejäl vattenspegel, idag också fint restaurerad (fig. 3). Den har en mycket
stark källåder som sällan eller aldrig sinar. Under torkår nyttjades den som vattentäkt av folk ända från Bjurum och Hånger.73 Erik Sandberg74 uppger att det är en
”gammal offerkälla”. Enligt Ivar Lundahl 75 innehåller förleden troligen dis ’mytiskt
väsen’ men han uttalar sig inte om namnets ålder.
Trots att det är sent belagt kan man inte utesluta att namnet är gammalt. Det rör
sig om en stor källa som varit känd i ett stort område och haft en stor namnbrukarkrets. Med en stor namnbrukarkrets ökar också chansen att namnet har hög ålder.
Man kan därför inte helt utesluta att det rör sig om ett sakralt ortnamn, ett äkta
Disa-namn. Den moderna formen Disakällan får då uppfattas som en tillrättaläggelse av en äldre, mer genuin uttalsform. Det finns ett uttal (med grov beteckning)
Disskälla som kan återspegla en sådan äldre form. Men uttalet Disskälla för också
tankarna till dialektens dissbarn, dissunge ’dibarn’. Disskällan ’källan som ger di,
Blomberg 1916, 36.
OAUn, 1948.
75 SOSk 17, 162.
73
74
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som ger liv’ skulle kunna vara ett passande namn på en aldrig sinande källa. Det
förtjänar att nämnas att det inte långt härifrån ligger en gård med namnet Uppsala.76 Associationer till Uppsala i Uppland och drottning Disa kan ha underlättat
omtolkningen av Disskällan till Disakällan – oavsett namnets etymologi som får
betraktas som oklar.

Fig. 4. Disakällan (Dukällan) i Göteve socken, Västergötland. Foto P. Vikstrand.

Ett namn där drottning Disa definitivt är inblandad är Disakällan i Göteve sn.
Källan, som ligger några hundra meter nordväst om Göteves bytomt, omtalas som
offerkälla och vid rensning ska mynt ha påträffats. 77 Uttalet är (med grov beteckning) Dukälla vilket snarast tyder på att namnet ska uppfattas som ett *Dy(a)källan.
Detta stämmer också väl med den äldsta kända skrivningen av namnet, Dyekiella
1714.78 En sådan tolkning, med den välbekanta västgötska övergången av långt y

om Vpsala gardh, i ffornæmpde Vpsala gardh, til Wpsala gardh 1505 29/9 Sävstaholmss. RA.
ULMA 1345: 2; FMIS raä Göteve 3; Svensson 1933, 35.
78 LSA P 26.
76
77

170

till u,79 skulle kunna passa bra för denna källa som ligger i en lerig betesmark
(fig. 4). Att namnet senare kommit att associeras med drottning Disa hänger troligen samman med de närbelägna fornlämningarna Disahall och Disarör. Dessa
utgörs av en rest sten, FMIS raä 26, respektive en gånggrift, FMIS raä 29. I traditionen sätts Disahall och Disarör i förbindelse med Disakällan. Fornlämningarna skulle utgöra minnen efter en strid där drottning Disa fallit. När hennes lik skulle bäras
bort uppstod Disakällan (och flera andra källor) där man satte ner kistan för att
vila.80
Förleden i Disarör tolkas av Ivar Lundahl som en singular eller plural form av
det mytologiska dis ’övernaturligt kvinnligt väsen’.81 Lundahl har rätt såtillvida att
namnets nuvarande skriftspråkliga form säkert beror på folkloristiska associationer, dock snarare med drottning Disa än med diserna. Namnens ursprung är en
helt annan sak. Både Disahall och Disarör uttalas enligt uppteckningarna i OAUt
med e-ljud (med grov beteckning Dessahall, DessaRör). De måste därför rimligen
sammanhållas med namnet på det ägoområde som de ligger i eller vid, nämligen
Desera82 (fig. 5). Namnet Desera kan jämföras med förleden i Desarehult i Berghems
sn, Marks hd, Västergötland. I Sveriges ortnamn tolkas den som genitiv singularis
dysiar av fornsvenskans dys ’trave, skyl, rök’.83 Utvecklingen av förledens y till i
(och senare e) före följande stavelses i har flera paralleller i västgötaurkunder. Tolkar man Desera efter samma linje skulle det gå tillbaka på ett pluralt *Dysiarna.
Betydelsen skulle kanske kunna vara densamma som antagits för förleden i Desarehult. Men dös är ju också ett gammalt ord för stenrösen och megalitgravar och
*Dysiarna skulle kunna syfta på Disarör, Disahall och andra fornlämningar i området. Vid sidan av Disarör och Disahall finns här en stensättning, FMIS raä 31, och
på kartan från laga skiftet är dessutom ett större stenrör markerat söder om Disarör, troligen en nu borttagen fornlämning. 84 Ägoområdet kan alltså ha kallats
*Dysiarna ’dösarna’ efter de fornlämningar som där fanns, och *Dysiarör och
*Dysiahall har i sin tur fått namn efter sitt läge inom detta ägoområde. Ljudförändringar har troligen gjort de båda namnen ogenomskinliga för namnbrukarna och
de har därvid sekundärt kunnat anknytas till berättelser om drottning Disa som
vid någon tidpunkt måste ha varit i svang i trakten.

Landtmanson 1952, 36.
ULMA 34000:231; Blomberg 1924, 47.
81 SOSk 17, 126.
82 Deserna 1865 LMA 16-GÖT-9. Enligt Johan Götlinds uppteckningar i ULMA (34000:231, 3) ska namnet
Desera före skiftet ha avsett ett delvis uppodlat område ”på båda sidor … om dessa minnesmärken” och
enligt handlingarna från laga skifte (1865, LMA 16-GÖT-9) betecknar Deserna en yta som i sydväst
sträcker sig fram mot Disarör.
83 SOÄ 9:1, 6 f.
84 LMA 16-GÖT-9.
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80
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Fig. 5. Fornlämningar vid Desera. Grundkarta från 1865. LMA 16-GÖT-9.

Anknytningen till det mytologiska dis är således även här troligen sekundär.
Slutresultatet blir således att varken Disakällan, Disahall eller Disarör har något med
diserna att göra. Exemplet illustrerar hur försiktig man måste vara med unga
dis(a)-namn; de måste bedömas individuellt utifrån ganska ingående studier av
lokala förhållanden.
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Sakrala ortnamn i Mellannorrland
En översikt
Eva Nyman

Avsikten med denna artikel är att utifrån forskningsläget söka ge en översikt över
de förkristna sakrala ortnamnen i Mellannorrland. 1 Till Mellannorrland brukar
man räkna landskapen Medelpad, Ångermanland, Jämtland och Härjedalen.2 I
Mellannorrland har de sakrala namnen utforskats vetenskapligt alltsedan Johan
Nordlander år 1903 gav ut en undersökning av Medelpads äldre bynamn, där det
finns ett avsnitt betitlat Namn, vittnande om heden tro. Där tar Nordlander upp teofora ortnamn, alltså sådana som innehåller ett gudomsnamn, samt namn av typerna Vi, Hov och Lund(e). Nordlander har även uppmärksammat de mellannorrländska Helgum-namnen.3 Flera senare Norrlandskännare har berört sakrala namn
i Mellannorrland, men studiet av områdets ortnamn har över huvud skett sporadiskt, och det enda av landskapen som är grundligt undersökt åtminstone med
avseende på sina bebyggelsenamn är Ångermanland. 4 Härjedalen är ytterst
knapphändigt studerat. Det återstår alltså mycket att göra.
Lars Hellberg har diskuterat några grupper av sakrala namn som enligt hans
mening har samband med svearnas expansion och kulturella och politiska inflytande i Norrland.5 Stefan Brink torde vara den som senast tagit ett samlat grepp
om de sakrala namnen i Norrland i dess helhet. Han har systematiserat dem efter
vanliga leder som -vi och -hov och han har analyserat de namnbärande orterna
efter dessas läge i terrängen och i förhållande till andra bebyggelser samt diskuterat frågan om centralitet.6 Något senare har Per Vikstrand ingående behandlat
Jämtlands sakrala ortnamn och satt in dem i ett bebyggelsehistoriskt samman-

Artikeln kommer endast att ta upp de nordiska namnen. Givetvis hade det varit ytterst värdefullt att
även kunna behandla de samiska namnen, men detta faller utanför författarens kompetensområde.
2 Stundom räknas även Hälsingland till Mellannorrland, men så sker ej i denna framställning, även om
hälsingska förhållanden ibland dras in. För sakrala namn i Hälsingland se Brink 1984; 1990a; 1990b;
Hellberg 1984.
3 Nordlander 1892–1905, 234 f., 236.
4 I SOVn 1–4.
5 Hellberg 1984, 138 ff.
6 Brink 1990a.
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hang.7 Hellbergs, Brinks och Vikstrands arbeten utgör en naturlig grund för min
översikt.
Forskningen om sakrala namn var livlig i Norden under 1900-talets början med
forskare som Magnus Olsen och Elias Wessén. Sedermera kom emellertid en reaktion, framför allt i Sverige, utlöst av professorn i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, Jöran Sahlgren. Sahlgren förnekade ingalunda existensen av sakrala
namn – tvärtom forskade han själv om sådana – men han kritiserade raljant och
skoningslöst dem som enligt hans mening hade givit fantasin alltför fria tyglar.8
Inom ortnamnsforskningen kom på grund av Sahlgrens auktoritet en skeptisk
riktning att råda, och i de fall där såväl en profan tolkning som en sakral var språkligt möjlig, betraktades den profana gärna såsom mera jordnära och trolig. I viss
mån berodde detta på de stundom rätt fantastiska konstruktioner som vissa sakralnamnsforskare byggt upp, men inte minst på en rationalistisk, ”modern(istisk)”
syn på religion, ”fromhetsliv” m.m. i förkristen tid. 9 Man tänkte sig gärna att
forntidens människor hade varit lika ”rationella” och religionsskeptiska som den
moderne västerlänningen.10
Lars Hellbergs uppsats Hedendomens spår i uppländska ortnamn från 1986 kom att
beteckna en vändning.11 Forskningen om de sakrala namnen tog fart på nytt under
1990-talet, och 2001 kom Per Vikstrands viktiga avhandling Gudarnas platser.12 Vikstrand förde in moderna religionsvetenskapliga resonemang i ämnet, något som
medförde en annan och mer nyanserad syn på kult och sakralitet. Han visade även
med exempel från undersökningar av nutida, polyteistiska religioner, hur ett samhälle med många gudar kan fungera. 13 Därmed framstod det inte längre som lika
rimligt att jämföra forntidens nordbor med moderna västerlänningar.
Givetvis har namnforskaren alltid att styra på ett förnuftigt sätt mellan å ena
sidan den fullständiga självklarheten och å andra sidan de lösliga spekulationerna,
eller, som Håkan Rydving säger med religionshistorisk utgångspunkt:
Att använda ortnamn som religionshistoriskt källmaterial har länge inneburit
att balansera mellan de säkra men intetsägande självklarheternas Skylla och
de i och för sig nytänkande men alltför vildsinta analogiresonemangens Karybdis, något som gjort att många religionshistoriker valt att inte använda
dem som källor.14

Vikstrand 1993.
Se t.ex. Sahlgren 1923; 1950; se härom Særheim 2012, 185 ff.
9 Se t.ex. Sahlgren 1923, 134.
10 Se Vikstrand 2001, 38 f.
11 Hellberg 1986.
12 Vikstrand 2001.
13 Vikstrand 2001, 17 ff.
14 Rydving 1990, 175.
7
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Namnforskaren som tar upp sakrala ortnamn blir alltid tvungen att välja en kurs
som verkar rimlig. Och vad som är rimligt kan bedömas olika, delvis beroende på
vilket mål man sätter för sin forskning. Den namnforskare som vill kunna erbjuda
andra ämnen, t.ex. religionsvetenskap och historia, ett ur språklig synpunkt säkert
material, kommer att göra ett snävare urval än den som väger två eller flera språkligt och namntypologiskt möjliga och sakligt rimliga namntolkningar mot varandra och slutligen kommer fram till att en sakral tolkning ändå förefaller troligast.
I Mellannorrland liksom annorstädes i Norden är vissa sakrala ortnamn bildade till
ord, namnelement, som redan i sig tillhör den sakrala sfären. Ortnamnselementen
vi, hov, harg och *al, vilka osammansatta och som efterled tämligen allmänt har
ansetts avse eller kunna avse kultplatser, har alla diskuterats i detta sammanhang.15
Det enda säkert kultplatsbetecknande av dessa namnelement är vi ’helig plats,
helgedom’.16 Vi (runsv. vi, fda. wi, wæ, fvn. vé n.), som har motsvarigheter i västgermanska fornspråk, är bildat till ett adjektiv urg. *wīha- ’helig’, som är bevarat i
adjektivet got. weihs ’helig’ och i äldre tyska, jfr ty. Weihnachten ’jul’.17 Namnen på
-vi i Norrland har oftast formen av ett osammansatt Vi, men åtminstone en sammansättning med vi föreligger. Namnelementet uppträder i Norrland i den östliga
formen, Vi, -vi, inte i den västliga, mot fvn. vé svarande formen.18
Fem osammansatta Vi finns enligt Stefan Brink i Hälsingland, alltså söder om
det mellannorrländska området.19 Genom dessa hänger de mellannorrländska -vinamnen samman med motsvarande namn i sveaområdet.20
I Medelpad finns namn av typen Vi i landskapets östra, centrala delar, ett i Alnö
sn (i wy 1535)21 på Alnön och ett i Tuna sn (i wij 1363 avskr., i wi 1450–58)22 vid
sjön Marmen, vilken bildas av Ljungan strax före dess utlopp i havet. Ett ytterligare *Vi har man rekonstruerat i Torps sn längre uppströms Ljungan. Man stöder sig
då på det bevarade namnet Vissland (i Wislandan, i Wislandom 1417 avskr., i visland 1422 avskr., i wesslandh 1535),23 vilket David Palm tytt som ’markområdet
som hör till viet’.24 Snarast innehåller namnet, såvitt förleden är riktigt tolkad, genitiv *Vis av ett ortnamn *Vi. Vissland är granne till Torps kyrka. Att en sakral miljö
har funnits centralt i Torps socken styrks av en 1700-talsuppgift om att ett område

Se Andersson 1992, 77 ff.
Andersson 1992, 83.
17 Se Andersson 1992, 77 ff.; Vikstrand 2001, 298 f.; Laur 2001, 89.
18 Se Ståhl 1975, 685; Vikstrand 2001, 298.
19 Brink 1990a, 471 ff.; vidare rekonstruerar Brink 1990a, 478 ett *Vi i Forsa sn.
20 Lars Hellberg 1984, 139 f. ser de norrländska namnen på -vi som typiska svea-namn. Försiktigare
uttrycker sig Vikstrand 1993, 57, 62. För en karta över utbredningen av vi-namnen i Norrland respektive
en förteckning över dem, se Brink 1990a, 460, 473.
21 MÄU, 202.
22 MÄU, 50, 85.
23 MÄU, 68, 74, 204.
24 Palm 1931, 8 f.; se även Flemström 1959, 106, 130.
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vid kyrkan då kallades Torsåker.25 Torps sockens centrala delar på bägge sidor om
Ljungan uppvisar många ortnamn av gammal typ – ett namn på -vin och flera på
-sta(d)26 – och det är inget i namnmiljön som motsäger att där skulle kunna finnas
förkristna sakrala namn.
I Jämtland är -vi-namnen få. Ett Vi finns i Näs sn (j wj 1439)27 i ett mycket centralt läge.28 Dessutom finns spår av ett numera försvunnet Ullvi i Hackås sn; ägonamnet Ullvi Lägden 1769 i kartmaterial vittnar om detta. 29 Per Vikstrand har uppmärksammat en 1600-talsuppgift om en gravhög Vllnehögh/Wluij Högh m.fl. liknande former. Sammantaget pekar materialet enligt Vikstrand mot en ödelagd
bebyggelse Ullvi.30
Per Vikstrand understryker -vi-namnens östliga karaktär; de har sin tyngdpunkt i centrala Mellansverige, speciellt Närke och Östergötland, och i dessa delar
av landet förekommer de ofta i sammansättning med gudanamn. De osammansatta Vi-namnen är enligt Vikstrand typiska just för Norrland. 31
Namn på -vi tycks helt saknas i Ångermanland. Detta stämmer i så fall väl med
landskapets i många stycken västligt präglade namnskick. 32 För utbredningen av
namnen på -vi i Mellannorrland, se fig. 1.
Till den sakrala sfären anknyter också det mer omdiskuterade ortnamnselementet Hov, -hov. I äldre ortnamnslitteratur har betydelsen av ortnamnselementet ansetts vara rätt klar. Torsten Bucht, som behandlat Ångermanlands bebyggelsenamn, översätter det i SOVn (1955 och senare) med ’(hedniskt) gudahus’, 33 en välbetygad innebörd hos appellativet hof n. i fornvästnordiskan.34
På senare tid har ortnamnselementets innebörd problematiserats. Appellativets
grundbetydelse är enligt allmän åsikt ’något som häver sig upp, höjd’, och betydelsen ’höjd’ lever i norskan och i vissa svenska dialekter och har även lämnat spår i
ortnamn.35 En sakral betydelse finns väl betygad för appellativet hof i fornvästnordiskan men är inte alls belagd i de östnordiska språken. 36 Bland de västgermanska
språken är den sakrala betydelsen känd endast från fornengelskan, och där är den
blott svagt styrkt. I de kontinentala västgermanska språken har appellativet hu-

Hülphers 1771, 52.
Se Palm 1931; Flemström 1959, 129 f.
27 JHD 1, 243.
28 Vikstrand 1993, 57, 60 ff.
29 Brink 1990a, 472 f.; Vikstrand 1993, 57, 63. Ett Sanwij (1468 avskr.), vilket antagits avse samma bebyggelse, bedöms av Vikstrand 1993, 50 m. hänv. som mycket osäkert.
30 Vikstrand 1993, 57.
31 Vikstrand 1993, 57.
32 Se Edlund 1996, 370 f.; se vidare nedan om Hov.
33 SOVn 1, 105; 2, 59. Se även Flemström 1959, 106, 114, 125.
34 Norrøn ordbok art. hof; jfr Andersson 1986, 1 f.; Vikstrand 2001, 251.
35 Andersson 1986, 2 f., 5; 1992, 87; Vikstrand 2001, 258 ff.
36 I dessa finns endast den inlånade betydelsen ’(furste)hov’ o.d. belagd, se Andersson 1986, 2.
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vudbetydelsen ’gård’ o.d., en betydelse som även är känd från nordisk botten genom att den uppträder i eddadikten Hymiskviða. 37
Thorsten Andersson har diskuterat den utveckling som fört till den sakrala
betydelse, som är betygad i fornvästnordiskan. Enligt Andersson bör utvecklingen
ha gått från det ursprungliga ’höjd’ till det allmängermanskt betygade ’gård’ o.d.;
de höga lägena var ju väl ägnade för bebyggelse. Den sakrala betydelse, som ordet
har i fornvästnordiskan, har enligt Andersson med all sannolikhet uppkommit
inhemskt i Norden och då ur betydelsen ’gård’, nämligen via betydelsen ’gård för
offerfester’. Den sakrala betydelsen skulle sedan ha trängt ut betydelsen ’gård (i
allmänhet)’ i fornvästnordiskan. 38 Andersson ser det som problematiskt att tyda
ortnamnen av typen enkelt Hov, då det inte är givet vilken av betydelserna som
föreligger, ’höjd’, ’gård’ eller den sakrala. 39
Per Vikstrand har i flera sammanhang behandlat appellativet fvn. hof och ortnamnselementet hov.40 Den mer exakta betydelsen av det fornvästnordiska appellativet hof är enligt Vikstrand ej i alla delar klar, men ordet verkar ha syftat på en
”byggnad med sakrala funktioner”.41 De svenska ortnamnen av typen Hov pekar
enligt Vikstrand åt litet olika håll. Ibland kan en bibetydelse av ’höjd’ skönjas, medan höjdbetydelsen av topografiska skäl i något fall kan uteslutas. 42 Huruvida det
rör sig om högstatusbebyggelse eller ej varierar inom landet, men de jämtländska
bebyggelserna med namn på Hov avser enligt Vikstrand ”stora och viktiga gårdar
vilka sannolikt uppburit centrala funktioner i lokalbygden”. 43
Ortnamnselementet hov har enligt Vikstrand en västlig spridning i Norden med
85 förekomster i Norge och 35 i nuvarande Sverige, från Bjäre till Ångermanland.
Vikstrand tror att betydelseutvecklingen från ett ord för ’höjd’ till ’gård på höjd’/
’gård med sal för offerfest’ och vidare till ’helgedom’ ägt rum i Västnorden och att
ordet med denna redan specialiserade innebörd ’helgedom’ därifrån spritts till
Östnorden. Vikstrand anser att det mesta tyder på att de norrländska hov-namnen
har sammanhang västerut mot Norge, och han tycker sig se ett slags komplementär distribution mellan de östliga vi-namnen och de västliga hov-namnen. De norrländska hov-namnen har enligt Vikstrand betydande ålder; i Jämtland skulle de
höra samman med den fasta bebyggelsens etablering och sannolikt liksom namnen
på -hem och -vin bero på ett västligt kulturinflytande under äldre järnålder. Vikstrand anser att -hov-namnen är mycket äldre i Norrland än i Uppland.44

Andersson 1986, 2 f.; 1992, 85; jfr dock Vikstrand 2001, 265.
Andersson 1986, 2 ff., 7 ff.; 1992, 85 ff.
39 Andersson 1986, 4 ff.; 1992, 87.
40 Vikstrand 1992; 1993, 53 ff., 63 ff., 77; 2001, 253 ff.
41 Vikstrand 2001, 261 ff., 266.
42 Vikstrand 2001, 258 ff.
43 Vikstrand 1993, 63 ff.; 2001, 261.
44 Vikstrand 1993, 54.
37
38

183

Namn som utgörs av det enkla Hov finns på två ställen i Hälsingland.45 I Medelpad finns två, och bägge är belägna i centralbygden i öster. Det ena Hov (i
Hoffwj 1365 avskr., i hoff 1453)46 är beläget i Selångers socken, och det andra, Hovid
(i hoff 1535),47 finns i Alnö socken; detta senare namn har stelnat i sin dativform,
Hovi, och härtill har senare lagts ett oetymologiskt -d.48

Fig. 1. Den mellannorrländska utbredningen av namn på -vi (fylld triangel) och -hov (fyrkant). Ofylld triangel symboliserar Vissland och kryss i fyrkant de båda Höven.

I Ångermanland finns två säkra Hov.49 En by Hov (?i hof 1502 avskr.,50; Hoff
1535)51 har funnits på Härnön, där Härnösands centrum nu är beläget. Det andra

Brink 1990a, 467 ff. Brink betonar lokalernas centrala läge samt att det inte på någondera platsen finns
en kulle e.d., som namnet skulle kunna åsyfta.
46 MÄU, 51, 89.
47 MÄU, 201.
48 Nordlander 1892–1905, 234 f.; Flemström 1959, 106. En av Gösta Bucht 1920, 4, framförd idé, enligt
vilken namnet skulle innehålla ordet huvud, kan på språklig grund avfärdas; jfr Brink 1990a, 467.
49 I landskapet finns ytterligare två orter med detta namn. Prästgården i Häggdångers sn bär namnet
Hov, men här är det enligt T. Bucht fråga om uppkallelse efter Hov på Härnön; det var nämligen till
Häggdånger som bönderna från Hov och Fågelsta på Härnön lokaliserades, när staden Härnösand
45
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namnet Hov (Håf 1527 avskr., Hoff 1542 osv.)52 bärs av prästgården i Torsåkers sn
vid Ångermanälvens mynningsvik. Dessa båda bebyggelser måste sägas ha haft ett
synnerligen centralt läge. Hov i f.d. Härnö sn var beläget nära den gamla hamnen
och marknadsplatsen. Byn Hov i Torsåkers sn har enligt T. Bucht omfattat kultplatsen, själva ”Torsåkern”, vilken givit namn åt socknen.53
I Ångermanland finns två omdiskuterade namn Höven. Det ena Höven (Hoffuom 1559–1615, Hoffuan 1563, 1568, Höffuan[n] 1578–1589, Höffuen[n] 1599)54 är ett
redan före 1700 ur bruk gånget gammalt namn i Nora sn i Höga kusten-området,
avseende en del av kyrkoherdebostället. Något genuint uttal av detta namn är ej
känt. Ett annat, mindre centralt beläget Höven h22-øvêN (äldre), h22-øvEn (yngre) (Höffön
1535, Höven 1542–1544)55 finns i Resele sn vid Ångermanälven. Enligt T. Bucht är
Höven i Nora ett namn på -vin ’äng’ e.d., ett fsv. Høfvin med i-omljud, närmast att
jämföra med norska namn av typen Hofvin, vilka dock saknar omljud. T. Bucht
uppfattar Höven i Resele i första hand som ett på samma sätt bildat -vin-namn, och
han diskuterar om ett ”hov” funnits i byn eller om namnet avsett en äng tillhörig
ett på annat ställe beläget ”hov”. Han utesluter dock inte att Höven i Resele kan
vara uppkallat efter det säkert mycket gamla Höven i Nora sn.56 En härledning av
detta slag – med i-omljud på grund av en senare led -vin – medför att åtminstone
det ena namnet Höven finge räknas som tillhörande ett tidigt skikt av namnen på
-vin, en av de äldsta bebyggelsenamnstyperna.
Enligt Valter Jansson är de två Höven emellertid inte namn på -vin. Han understryker att de ångermanländska -vin-namnen i alla säkra fall numera slutar på -a i
såväl skriftform som uttal, såsom Hämra, Gräta, Tävra m.fl. Enligt Jansson skulle
Höven vara utvecklat direkt ur ett osammansatt Hov, närmare bestämt ur dativ
singularis bestämd form, (i) Hovinu. I denna form skulle dels ett slags sentida ”iomljud” har inträtt, dels skulle slutvokalen ha fallit. Jansson jämför bl.a. med det
vanliga ortnamnet Bölen, utvecklat ur den bestämda dativformen av Böle.57
Torsten Bucht anser att den av Jansson antagna utvecklingen saknar paralleller.58 Stefan Brink godtar däremot Janssons etymologi utifrån ett enkelt Hov, och
han räknar därför med att åtminstone Höven i Nora kan höra till de sakrala Hovnamnen.59

grundades. Namnet Hov följde då med, se SOVn 1, 18, 105. Vidare finns ett sent belagt Hov i Anundsjö
sn; se SOVn 4, 7, där namnet bedöms som ett säkert fall av uppkallelse.
50 MÄU, 156. Enligt MÄU skulle Hov i Häggdånger kunna avses; jfr dock SOVn 1, 18.
51 SOVn 1, 105.
52 SOVn 2, 59.
53 SOVn 2, 56, 59, 61.
54 SOVn 1, 33.
55 SOVn 2, 38.
56 T. Bucht 1944, 25 f., 47 ff.; SOVn 1, 33 f.; 2, 38 f.; se härtill Hesselman 1945, 36.
57 Jansson 1951, 24 f.,
58 SOVn 1, 34.
59 Brink 1990a, 467.
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Att anta att en bestämd dativform av ortnamnet Hov skulle uppträda i Hövennamnen förefaller mig mindre tilltalande. Bestämd form förutsätter att det antagna
*Hov stod nära ett likalydande appellativ, men frågan är om man kan man räkna
med ett levande appellativ *hov i dialekten vid slutet av medeltiden, vid den tid då
den bestämda formen börjar tränga in i ortnamnsformer som stod nära appellativ.60 Att jämföra med Bölen (< [i] Böleno) är inte rättvisande, då böle var ett levande
ord och ett vanligt ortnamnselement. Inte heller är den sena omfärgningen av förledsvokalen, ”i-omljudet”, alldeles trolig, så länge inga paralleller andras. Att
dessutom samma mycket speciella utveckling skulle äga rum i två geografiskt vitt
skilda namn verkar mindre troligt.
Godtar vi däremot Buchts etymologi, har vi ett eller två gamla -vin-namn där
efterleden har en oväntad, ålderdomlig form. När det gäller det tidigt ur bruk
gångna Höven i Nora är detta inget problem – namnet kan ha stelnat i en gammal
skriftform som avspeglar ett äldre uttal. Uttalet av det levande Höven i Resele kan
emellertid inte förklaras så. Med allt sammantaget förefaller mig dock Buchts härledning vara den troligare av de två.
Vi finner alltså i Ångermanland två säkra namn Hov och ett eller två troliga
-vin-namn, där förleden är hov i någon betydelse; alla dessa namn pekar västerut.
Däremot finns, som nämnt, inga namn på det ”östliga” -vi. Detta förhållande överensstämmer med ett mönster som man tidigare har sett, nämligen att Ångermanland i sitt ortnamnsskick inte sällan visar drag som förefaller västliga i det att de
har sina närmaste anknytningspunkter i Norge.61
I Jämtland finns det osammansatta Hov på fem ställen, nämligen i Alsens,
Frösö, Hackås, Norderö och Ås snr, överallt i centrala lägen. 62 Per Vikstrand anser
att de fem säkra Hov-bebyggelserna i Jämtland liknar dem i övriga Norrland, men
han betonar att de jämtländska är ännu starkare knutna till kyrkplatser – alla ligger
i ”omedelbar anslutning” till medeltida kyrkor. 63 Den jämtska knytningen av Hovnamn till medeltida kyrkplatser betraktas likaledes av Johannessen & Ringstad,
vilka jämför med norskt material, som osedvanligt stark. 64 Alla fem Hov ligger
också i anslutning till eller i närheten av Storsjön. 65 Vikstrand daterar de jämtländska namnen på Hov tidigt; de flesta bör enligt hans mening ha kommit till
Det är svårt att tänka sig att en association till ’furstehov, (kungligt) hov’, den enda i fsv. och fda.
belagda betydelsen, här kan ha gjort sig gällande. Det må också nämnas att beläggserierna för de säkra
namnen av typen Hov i Mellannorrland inte uppvisar tendenser till bestämd form.
61 Se Edlund 1996, 370 f. Om distributionen av -vi- respektive -hov-namn se Vikstrand 1993, 53 f.; för
utbredningskarta se Brink 1990a, 460.
62 Vikstrand 1993, 53, 63 ff. Stefan Brink 1990a, 462 f. m. hänv. nämner tveksamt ägonamnen Hovslägden
och Hovsåkern i Lits sn, vilka antagits kunna vittna om ett försvunnet *Hov. Per Vikstrand 1993, 55 finner
namnen problematiska; han slår dock fast att ett eventuellt *Hov på denna plats skulle ligga utanför den
förhistoriska bygden och ej vara jämförbart med Jämtlands övriga bebyggelser med namnet Hov. För
utbredningskarta se Vikstrand 1993, 60.
63 Vikstrand 1993, 53.
64 Johannessen & Ringstad 2011, 155.
65 Se karta hos Vikstrand 1993, 60.
60
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redan i samband med den fasta bebyggelsens etablering och tillväxt under ett sent
skede av romersk järnålder och under folkvandringstid.66 Tecken tyder dock enligt
Vikstrand på att ortnamnselementets sakrala innebörd var känd och har använts
upp i vikingatid i Jämtland.67
De mellannorrländska Hov-namnens sakrala karaktär har veterligen ej ifrågasatts. En betydelse ’höjd’, ’gård på/vid höjd’ är sakligt sett ofta tänkbar, men det är
normalt att äldre bebyggelser finns i höjdlägen, och landskapet är i sig kuperat.
Någon metod att undersöka, huruvida betydelsen ’gård (i allmänhet, utan sakral
anknytning)’ skulle kunna föreligga, torde vara svår att finna. För utbredningen av
namnen på Hov i Mellannorrland, se fig. 1.
Ett annat ortnamnselement som måste diskuteras i de mellannorrländska sakrala sammanhangen är harg, eller närmare bestämt två biformer till ordet, det uomljudda horg, som motsvarar fornvästnordiskans h˛o rgr m., och det endast i ortnamn uppträdande *harv, vilket enligt Allan Rostvik har utvecklats ur harg, fsv.
*hargher.68 Fvn. h˛o rgr är, liksom det antagna fsv. *hargher, troligen utvecklat ut ett
substantiverat adjektiv urg. *haruʒa- ’stenig’, en avledning till det ord som föreligger i sv. dial. har ’sten, stengrund’ o.d.69 Harg med biformer är ett icke ovanligt
ortnamnselement, spritt över Norden; äldre bebyggelsenamn uppträder i Sverige
från Ångermanland till Skåne, och naturnamn, ”ofta halvappellativiska benämningar på stenbundna eller på annat sätt oländiga områden”, finns i Götaland. 70 I
Norge uppträder i ortnamnen genomgående den u-omljudda formen Horg(Hørg-).71 Appellativet är ej känt från fornsvenska eller forndanska, men det är
spritt i svenska dialekter inom främst Dalsland, Västvärmland, Östergötland och
Småland liksom på norska Vestlandet. Dess vanliga, profana betydelse som terrängord är ’stenbacke, stenröse, gryt, stenrammel, stenbunden mark’; från norska
Vestlandet finns betydelsen ’fjälltopp (ofta med branta sidor)’. Ordets grundbetydelse har ansatts som ’stenhop’, ’klippa’ o.d. 72 Per Vikstrand har emellertid dragit
betydelsen ’klippa’, ’berghäll’ i tvivelsmål. Den stöds bäst av västnorskt material,
som dock enligt Vikstrand kan uppvisa en särutveckling. Enligt hans uppfattning
är ”betydelserna ’stenbunden mark; röse’ de som når längst tillbaka i tiden och
också de som i första hand bör övervägas för ortnamnsmaterialet”.73
Från fornvästnordiskan är jämte den profana en sakral betydelse känd hos appellativet h˛o rgr m. Norrøn ordbok anför ’opplødd, oppkasta steinhaug el. steinal-

Vikstrand 1993, 54.
Vikstrand 1993, 54 räknar med att Hov i Alsens sn kan vara tillkommet under vikingatid.
68 Rostvik 1969.
69 Se utredning hos Vikstrand 2001, 207 f.
70 Rostvik 1967, 14. För en karta över de före 1600 belagda bebyggelsenamnen i Skandinavien, se Rostvik 1967, 65. Denna karta tar inte upp Harv-namnen, som Rostvik först 1969 kunde föra till gruppen.
71 Rostvik 1967, 52.
72 Rostvik 1967, 74 ff., 89 ff., 94; Andersson 1992, 83.
73 Vikstrand 2001, 215.
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tar; gudehus av stein el. tre; fjell’.74 En sakral betydelse är den enda belagda hos
ordets motsvarigheter i västgermanska språk. Det fornhögtyska harug översätter
de latinska orden lucus och nemus, som avser heliga lundar, delubrum och fanum,
som avser tempel och helgedomar, ara ’altare’ och capitolium, Capitolium, tempelkullen i Rom. Det fornengelska hearh, hearg används på samma sätt som fhty. harug
men kan dessutom användas om gudabilder.75 Man har av tradition räknat med att
en sakral betydelse kan uppträda i de svenska ortnamnen på Harg, -harg med biformer.
Allan Rostvik, som studerat det fornvästnordiska appellativet som en grund för
sitt studium av ortnamnen på Harg, bedömer den sakrala betydelsen som sen och
betingad av kristet inflytande.76 Följdriktigt är han inte benägen att se sakral innebörd i de svenska ortnamnen på Harg, -harg, särskilt som han anser att namnen kan
förklaras utifrån terrängförhållandena. 77 När det gäller det fullständiga utmönstrandet av den sakrala betydelsen har han inte fått stort gehör, men klart är dock att
ett betydande antal av namnen på harg låter sig tolkas utifrån ett ord avseende
ovan nämnda terrängförhållanden. Problemet har varit att skilja profana, terrängbeskrivande namn från de eventuellt sakrala. Thorsten Andersson framhåller, att
förekomst av sten- och klippformationer på en plats inte kan ge oss rätt att välja en
profan tolkning och utesluta en sakral: ”Kanske är det så att vissa harg-formationer
befunnits särskilt lämpade för kultiskt bruk”. 78 Han föreslår att man på platser,
vilkas namn tämligen säkert åsyftar sakrala ”hargar”, såsom Odensala (othinshargh
1286) i Uppland och Torshälla (Datum Thorsharchum 1252) i Södermanland, borde
kunna finna de stenformationer som varit aktuella.79
Per Vikstrand, som undersökt platserna, finner emellertid ej den gemensamma
nämnaren, och vidare ifrågasätter han huruvida de enligt hans mening inte helt få
sakrala namnen på -harg i Mälarlandskapen verkligen har avsett stenhelgedomar.80
Han påpekar att den sakrala betydelsen hos appellativet förefaller vara mycket
gammal och att de företeelser, som benämns h˛o rgr i fornvästnordiska källor och
där nämns i samband med förkristen kult, kunnat bestå av ”stenbildningar eller
stenkonstruktioner” men även kunnat utgöras av byggnader. 81 Vikstrand diskuterar betydelsen av harg i Mälarlandskapen och utesluter inte att alla ortnamn på
-harg där kan vara sakrala; en sakral betydelse kunde förklara varför ordet trängts
undan i områdets dialekter. De många sockennamnen på -harg i Mälarlandskapen
Norrøn ordbok, 221. Betydelsen ’fjell’ anges härröra från skaldediktningen.
Andersson 1992, 83.
76 Rostvik 1967, 87 ff., 94 ff.
77 Rostvik 1967, sammanfattande 94 ff. Rostvik 1967, 21 ff., 27 f. undantar två klart teofora namn, Odensala (Ecclesie othinsharg 1286) i Uppland och Torshälla (Datum Thorsharchum 1252, i thorshargy 1279) i
Södermanland, men anser att dessa namns sakralitet beror på gudanamnen, inte på efterlederna.
78 Andersson 1992, 85.
79 Andersson 1992, 84 f.
80 Vikstrand 2001, 216 ff., 225.
81 Vikstrand 2001, 210 ff.
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och många -harg-namns enligt hans mening relativt låga ålder tyder enligt Vikstrand på att ”hargen” som kultplats varit känd och levande i detta område inemot
kristen tid.82

Fig. 2. Namnen på –harv insatta på ett utsnitt ur Allan Rostviks karta över de före 1600 belagda –harg-namnen (Rostvik 1967, 65). Icke omljudda former symboliseras av ofylld ring
(typen -harg) respektive fylld fyrkant (typen –harv). Harvom symboliseras av ofylld fyrkant.
U-omljudda former (typen –horg) symboliseras av kors omslutet av ring.

I sin diskussion av eventuellt sakrala harg-namn i Norrland nämner Stefan
Brink från Hälsingland Hårga (de horghum 1324, ij horga 1540)83 i Hanebo sn och
82

Vikstrand 2001, 224.
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Harv (i Harffs 1542, Harff 1543)84 i Forsa sn, men liksom Rostvik85 bedömer han
bägge dessa namn som profana.86 Så ser även Vikstrand på det hälsingska Hårga.87
Ortnamnselementet finns i olika former även i Medelpad och Ångermanland
och har diskuterats i sakrala kontexter. Den u-omljudda biformen ingår som förled
i Hurjom, (Hörghijm, Herghijöm 1535, Horgem, Hurgem, o. likn. 1542 osv.),88 f.d.
by, Överlännäs sn, Å.89 Senare leden är -hem. Hurjom motsvaras formellt av det
norska Horgjem i Romsdalen.90 T. Bucht anser det rimligast att förleden syftar på
”den av sten(block) och hällar uppfyllda terrängen i byn (eller på det ovanför byn
liggande berget)” och ej på ”någon forntida kultplats”.91 Häri instämmer Allan
Rostvik,92 och även Stefan Brink ser namnet som profant.93
Biformen *harv uppträder enligt Rostvik förutom i Hälsingland även i Medelpad och Ångermanland samt i Finland. 94 Harv-namnen utfyller på ett intressant
sätt Rostviks karta över namnen på -harg och understryker ytterligare Vikstrands
iakttagelse att harg-namnen klart ansluter till ”det östsvenska kulturområdet”.95
Formen *harv uppträder osammansatt som Harv (i Harfue 1451, Harff 1543, 1545)96
i Attmars sn, M, och som Harv (Harff 1535)97 i Torsåkers sn, Å. Dessa bägge namn
har jämförelsevis sent kunnat dras in i harg-diskussionen, eftersom ljudutvecklingen till *harv utreddes först 1969 av Allan Rostvik.98 Rostvik nämner att Harv i Attmar ligger på en åssträckning och bedömer namnet som profant. 99 David Palm,
som diskuterar bebyggelsehistorien i Attmars sn, uppfattar byn Harv, belägen vid
en sjö något söder om Attmars huvudbygd, som den troligen äldsta byn i sin
bygd.100 Bygden kring Harv tycks ha de åldersmässiga förutsättningar som krävs
för att ett förkristet sakralt namn skall kunna diskuteras. 101 Det andra Harv är ett

Rostvik 1967, 14.
Rostvik 1969, 75.
85 Rostvik 1967, 14 med bild 15; 1969, 75, 78.
86 Brink 1990a, 483.
87 Vikstrand 2001, 224.
88 SOVn 2, 74.
89 Hurjom har blivit avhyst och underlagt Holms säteri, se SOVn 2, 74 f.
90 Se SOVn 2, 74 f.; Rostvik 1967, 64. Enligt Johannessen & Ringstad, 2011, 165 avser horg i detta namn
det ovanför gården liggande fjället; jfr Rostvik 1967, 64. Troligen är även ett annat norskt namn, Horjem i
Snåsa, en formell motsvarighet till Hurjom, så Rostvik 1967, 66 m. hänv.
91 SOVn 2, 74.
92 Rostvik 1967, 14 med bild s. 15.
93 Brink 1990a, 483.
94 Rostvik 1969, 76 ff. För de finländska namnen jfr dock Suomalainen paikannimikirja, 71, art. Harrström
m. hänv.
95 Rostvik 1967, 65; Vikstrand 2001, 209.
96 Rostvik 1969, 75.
97 SOVn 2, 58.
98 Rostvik 1969; se även Fries 1975, 21, 25.
99 Rostvik 1969, 77 f. Brink 1990a, 483, uttalar sig något tveksamt om bl.a. detta namn.
100 Palm 1937, 48.
101 Selinge 1977, 262, 266, 299.
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bynamn i Torsåkers sn. T. Bucht, som skriver 1965, innan Harv-namnen var tolkade, anser att läget ”vid ett kilformat bergsparti” är det kännetecknande för detta
Harv.102 Rostvik anser emellertid att denna kilformighet inte syns på platsen; det
karakteristiska är enligt hans mening byns läge vid ”den oförmedlade övergången
från nästan plan åker till brant berg”. Han bedömer namnet som profant.103 Enligt
Stefan Brink kan emellertid Harv i Torsåker vara sakralt: bebyggelsen ligger centralt, nära Hov och kyrkan, och platsen är enligt Brink inte stenig.104
Harv ingår vidare som första sammansättningsled i det med -hem sammansatta
Harvom (i harfföm 1535)105 avseende en by i Indals sn, M, belägen ”på en avsats i
sluttningen mot Indalsälven”106 ca 1 km från Indals kyrka. Rostvik ser liksom senare Brink Harvom som profant.107 För utbredningen av namnen på Harg-, -harg med
biformer, se fig. 2.
Diskussionen om de mellannorrländska harg-namnen och inte minst Harv i
Torsåker visar mycket tydligt svårigheten att fånga innebörden hos ortnamnselementet harg.108 För terrängordet är en mycket vid tolkningsram ansatt – något som i
viss mån framgår av lägesbeskrivningarna ovan – och denna tolkningsram kritiseras som nämnt av Vikstrand, som anser att snart sagt alla platser kan fås att passa
inom den.109
Det kan av resonemangen kring harg-lokalerna ofta förefalla som om den sakrala betydelsen med någon grad av säkerhet kan ansättas endast då platsen ej karakteriseras av sten eller stengrund eller ligger vid eller på en åssträckning. Men ett
dylikt läge eller rentav karakteristiska stenformationer på en plats med Harg-namn
kan, som Andersson framhåller (se ovan), inte ge rätt att utesluta den sakrala betydelsen.
Förekomsten av såväl Harv som Hov i Torsåkers sn är intressant. Ortnamnen i
Torsåkers sn och dess närområden uppvisar tydliga anknytningspunkter till det
östsvenska kulturområdet, vilket Hellberg påvisar, 110 och här passar ett ortnamn
Harv (< *Hargh-) in. Ångermanland visar annars språkligt sett en tydlig anknytning
västerut, och här skulle Hov kunna passa in (se ovan). Harv och Hov erinrar för
övrigt på ett intressant sätt om det sakrala ordparet h˛o rgr ok hof i fornvästnordiska
källor.111

SOVn 2, 58.
Rostvik 1969, 77 f.
104 Brink 1990a, 466, 483.
105 MÄU, 203.
106 Rostvik 1969, 77.
107 Rostvik 1969, 76 ff.; Brink 1990a, 483.
108 Se härtill T. Buchts diskussion av svårigheterna att finna gemensamma drag för lokalerna med Harvnamn, i SOVn 2, 58.
109 Vikstrand 2001, 214 ff.
110 Hellberg 1984, 140.
111 Se Vikstrand 2001, 210, 264 f.
102
103

191

Av gammalt har man i Norden räknat med ett ortnamnselement *al i namn som
Motala, Götala och sockennamnen Friel (Frøial 1305) i Västergötland, Fryele (de
Frøal ca 1220) i Småland och Fröjel (Frøale 1300-tal, avskrift) på Gotland.112 Detta
*al, som oftast uttytts ’helgedom’, skulle vara en nordisk motsvarighet till en i gotiskan och västgermanskan känd ordgrupp, till vilken hör substantiv för ’tempel’
men även för ’gård, hus’. Till gruppen hör även det fornengelska verbet ealgian
’skydda’. Som substantivets grundbetydelse brukar sättas ’skydd’. I de nordiska
fornspråken är något mot detta antagna ortnamnselement *al svarande appellativ
ej belagt.113
Från gotiskan är ett alhs f. ’tempel’ känt, vilket har motsvarigheter i fornengelska ealh m. och fsax. alah m. ’tempel’, det senare från Heliand. Utomgermanska,
etymologiskt besläktade ord finns i fornlitauiskans elkas, alkas m. ’helig lund, helig
plats, ställe på en höjd där offer förrättas’ samt lettiskans elks ’gudabeläte’, @2elka
kalns ’tempelberg’.114
På forntyskt område möter emellertid inte endast en sakral betydelse, utan alah,
alach glosserar i Lex Salica latinets villa ’gård’, casa ’hus’ och basilica ’kyrka’; den
sistnämnda betydelsen finns endast i en yngre redaktion av lagen. Detta förhållande har tytts som att betydelsen ’kyrka’ o.d. skulle kunna vara en yngre, oursprunglig betydelse i germanskan.115
Thorsten Andersson anser att det samlade germanska materialet tydligt pekar
mot att ordet haft en ganska allmän betydelse ”med tonvikt på bebyggelsernas
genom inhägnad rättsligt skyddade, fredade status”; enligt hans mening talar det
mesta för att denna allmännare betydelse ligger till grund för användningen om
’tempel’. Han utesluter dock inte att en gammal betydelse ’helgedom’ kan ha förelegat; på en sådan tyder det baltiska materialet.116
Per Vikstrand tolkar det germanska appellativa materialet annorlunda och uppfattar den sakrala betydelsen som bäst betygad. Det finns enligt Vikstrands mening
inte skäl för att betrakta denna som en yngre utveckling. Han påpekar vidare att
betydelserna ’skyddad’ och ’helig’ står nära varandra. Vikstrand ser den profana,
bebyggelsebetecknande innebörden som avvikande gentemot det sammantagna
materialet från germanska och baltiska språk och enklast förklarlig utifrån innebörden ’skydd(ad plats)’, en grundläggande betydelse hos ordet. 117
Stefan Brink har i samband med sin diskussion av främst tre hälsingska namn,
det gamla bygdenamnet Alir och sockennamnen Norr- och Söderala, sökt alternativa
förklaringar till det ortnamnselement *al, som traditionellt uppfattats som sakralt.

SOL, 18 art. al, 80 ff. art. Friel, Fryele, Fröjel, 214 art. Motala.
För diskussionen av ordet se Andersson 1992, 88; Brink 1992; Vikstrand 2001, 191 ff.; Elmevik 2004.
114 Vikstrand 2001, 191 m. hänv.
115 Vikstrand 2001, 191 m. hänv.
116 Andersson 1992, 88 m. hänv.
117 Vikstrand 2001, 192.
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Han har då framför allt sökt förklara ortnamnen utifrån ord som inte är besläktade
med ordgruppen kring got. alhs.118
Lennart Elmevik tar upp de ovan nämnda sockennamnen Friel, Fryele och Fröjel,
vilka ansetts innehålla gudinnenamnet Fröja och betyda ’Fröjas helgedom’ och som
utgjort ett starkt stöd för antagandet av ett sakralt ord *al på nordisk botten. Han
lägger fram skäl för att förleden i dessa namn inte är genitiv av gudinnenamnet
utan att den är adjektivet sv. dial. frö, fgutn. froy (< *fraiwia-) ’fruktbar, frodig’.119
Efterleden *al betraktar han som en formell motsvarighet till det gotiska alhs och
det västgermanska alah, men ser ingen sakral innebörd i det nordiska ortnamnselementet. Han anser att det ur en grundbetydelse ’skydd, värn’ utvecklats en betydelse ’stängsel, inhägnad’, och han föreslår att ”den betydelse ortnamnen avspeglar varit ’skyddad, inhägnad plats’, naturligt utvecklad ur den av ’inhägnad,
stängsel’”.120
Jag tänker mig att *al betecknat en med stenmurar och/eller träpalissader omgärdad lokalitet som tjänat som samlingsplats för folket inom en bygd för aktiviteter av olika slag, sannolikt främst rätts- och kulthandlingar, men kanske
också som tillflyktsort i ofredstider.121

Elmevik anser att förleden i det ovannämnda Friel m.fl. syftar på ”frodig växtlighet
inom det med *al betecknade området”. Han tänker sig att *al i dessa fall avsett ett
slags tillflyktsort för folket i en bygd, dit man antagligen fört med sig boskap. ”Särskilt god tillgång till bete har säkert varit något som uppmärksammats och kunnat
få genomslag i namngivningen.”122
Ortnamnselementet *al är i mellannorrländskt sammanhang av intresse främst
eftersom det i Dals sn, Å, en grannsocken till Torsåker, har funnits ett bebyggelsenamn Frea (Fröal 1546–49) med Frealsmyren, Frealsåkern. Detta namn har liksom
Friel m.fl. uppfattats som en sammansättning av gudinnenamnet Fröja och en senare led *-al ’helgedom’.123
Att Frea hör till ”Frøal-namnen” torde trots de sena beläggen vara klart. Någon
tydlig anledning att i fallet Frea tänka sig uppkallelse kan jag inte se. Den – även
bortsett från Frea – vitt spridda namngruppen bör, särskilt om den inte är teofor,
innehålla en i språket lexikaliserad förbindelse, något som enligt min uppfattning
inte omedelbart pekar mot en innebörd ’frodig, skyddad plats’.
Byn Frea har legat synnerligen centralt i sin bygd, mycket nära kyrkplatsen,
mitt i den dal som sockennamnet åsyftar. Freas läge nere i dalen talar för att plat-

Brink 1992.
Elmevik 2003, 7 ff.; 2004; 2012, 124; jfr Laur 2001, 42 f., 87.
120 Elmevik 2004, 41 ff., 51.
121 Elmevik 2004, 51 f.
122 Elmevik 2004, 52; 2012, 124.
123 SOVn 2, 15 f.
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sen har kunnat bära frodig gräsväxt. Den ligger dock öppet och oskyddat, och det
är svårt att tro att bygdens folk skulle ha tagit sin tillflykt dit i orostider. Det kan
nämnas att fornborgar finns i grannsocknarna, två i Torsåker och en i Ytterlännäs.124
Freas läge är väl förenligt med tanken på en central samlingsplats för bygden.
Lennart Elmeviks förslag om en plats för ”främst rätts- och kulthandlingar” är
intressant. Jag har emellertid svårt att se en klar skillnad mellan en sådan plats och
en ”helgad”, ”fridlyst” plats. Om *al har använts om centrala platser för företrädesvis rätts- och kulthandlingar, ligger det mycket nära att tänka sig att ortnamnselementet haft en sakral färgning.
Ett sakralt *al skulle enligt T. Bucht kunna ingå i Sångal (Svngall 1542, Svngal
1543, 1544), som avser en by i Sånga sn, Å, nära kyrkan och kyrkbyn Sånga (in
Sungu 1303), men Bucht föreslår i första hand att senare leden är hali ’svans’, avseende någon ”svans- eller stjärtliknande terrängbildning”, kanske en bergsformation i byn.125 Det är svårt att ta ställning till vad efterleden i det sent belagda namnet är.126
Ett *al kan alternativt ingå i Odensala < *Odens-al- i Östersund liksom i Onsala i
Halland samt i några norska namn av likartad byggnad. 127 Dessa namns senare led
kan givetvis alternativt vara ortnamnselementet -sal, (< *Odens-sal-); se om sal nedan.
Namnen på -vi och -hov utgör de två stora grupperna av sakrala namn i Norrland.
Av dessa är ett namn, det försvunna *Ullvi i Jämtland, ett teofort namn, d.v.s. ett
namn som innehåller namnet på en gud. Detta kan man säga trots det sena belägget, eftersom namnet faller väl in i en grupp namn av typen fsv. *Ullarvi, där genitiv *Ullar- av gudanamnet Ull utgör förled. Namnet *Ullvi är enligt Brink det enda
någorlunda säkra exemplet på detta gudanamn från Norrland.128
Det finns ett antal teofora ortnamn i mellersta Norrland (se fig. 3). Stefan Brink
finner Frös namn i Frösten (Frøstena 1483, Ffröstuna 1543), kyrkbyn i Jättendals sn i
Hälsingland, och han tolkar namnet som en sammansättning med efterleden
-tuna.129 I Jämtland finns det bekanta Frösön, namn på en stor ö i Storsjön; socknen

Se om borgarna Selinge 1977, 384 f.
SOVn 2, 55. Ett *al kunde möjligen ingå i det ångermanländska Forsal, avseende en nu försvunnen by
nära Frea i Dals sn. Enligt T. Bucht kan efterleden dock ”ej gärna vara densamma, som torde ingå i
Frea”. Han föreslår att Forsal innehåller hali ’svans’, syftande på några långsmala moränkullar, se SOVn
2, 14; jfr dock Brink 1990b, 269.
126 Om svårigheten att sakligt motivera en efterled hali, se Brink 1990b, 269.
127 Vikstrand, 1993, 56 m. hänv.
128 Brink 1990a, 476. Brink nämner här även ett Ullberg (vllebergghe 1472, i vlleberg 1500, båda avskr.,
MÄU, 73, 144)i Njurunda sn, M, som ej på språkliga grunder kan avfärdas. Det kan nämnas att Hedblom 1958, 76 m. hänv. från Gästrikland anför ett otytt Ullanda och ett eventuellt uppkallat Ulleråker.
129 Brink 1984, 59 f.; 1990b, 355.
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heter Frösö socken. Frösön (til Fræseyiar, före 1263)130 avser, liksom det likaledes
teofora önamnet Norderön (se nedan), enligt Vikstrand en av Jämtlands äldsta och
viktigaste bygder. Här finns bygd från romersk järnålder. De bägge önamnen är
gamla namn, kanske jämngamla med landnamet: ”Sammantagna frammanar de en
bild av ett samhälle där de religiösa föreställningarna var av stor betydelse; bygden
namngavs efter gudarna.”131

Fig. 3. Ortnamn i Mellannorrland som antagits innehålla ett gudomsnamn. 1 Norderön,
2 Frösön, 3 Odensala, 4 *Ullvi, 5 Frea, 6 Torsåker, 7 Fröstland, 8 *Torsåker, 9 Frötuna, 10 Frösten.

Till de teofora namnen hör vidare med all sannolikhet Fröstland (i fröslunda
1500 avskr., i ffreslwndh 1519 avskr., j ffrøsland 1520), 132 avseende en by i Bjärtrå
sn, Å, vid Ångermanälvens långa mynningsvik. Namnet har varit omdiskuterat, 133
men sedan nya belägg från MÄU andragits av Brink,134 framstår namnet som en
ursprunglig sammansättning *Frøslund- av gudanamnet Frö och den i teofora namn
icke ovanliga efterleden -lund. Namnet pekar snarast söderut mot Svealand, där

Vikstrand 1993, 51.
Vikstrand 1993, 51 f.
132 MÄU, 143, 171, 174.
133 Se SOVn 1, 6 m. hänv; Flemström 1972, 54.
134 Brink 1990a, 476.
130
131
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Fröslunda uppträder flera gånger i västra Mälardalsområdet. 135 I Medelpad finns
inget ortnamn som säkert innehåller Frös namn. 136
Tors namn ingår med säkerhet i Torsåker (De Thorsakir 1314 avskr. 1344, de
Thorsaker 1345),137 som är sockennamn i Ångermanland, för övrigt i en mycket
intressant miljö, där såväl Hov som Harv uppträder (se ovan). Som nämnt finns en
uppgift om ett Torsåker från Torps sn, M, avseende en centralt belägen plats, nära
den nuvarande kyrkan.138 Brink framhåller att uppgiften är sen, och han tar inte
upp det medelpadska namnet på sin karta över teofora ortnamn i Norrland.139
Uppgiften förefaller dock inte osannolik. Torsåker är ett ”väntat” namn; det uppträder på flera håll i Sverige, bl.a. i Södermanland, Uppland, Gästrikland och som
nämnt i Ångermanland, överallt i centrala lägen men mer sällan avseende bebyggelse.140 I Torps sockens centrala delar kring Ljungan tyder bebyggelsenamnen på
att bygden har hög ålder, och ett Torsåker där skulle inte överraska.
Efterleden i Torsåker är intressant, då det bör röra sig om något slags helig åker.
Namn innehållande gudanamn i genitiv sammansatta med åker är vanliga i Sverige, och åkern bör ha haft någon funktion inom kulten. 141 Det visar sig att flera av
Ångermanlands kyrkor och prästgårdar är byggda på eller i omedelbar anslutning
till en bebyggelse eller äga med namn på -åker, något som har tytts som att de
byggts på eller intill en äldre kultplats;142 se vidare nedan.
Odens namn finns bara säkert belagt på ett ställe,143 nämligen i Odensala, by, förr
i Brunflo sn, nu i Östersund. Efterleden kan som nämnt ovan vara -sal eller *-al, och
Bertil Flemström är tveksam inför valet.144 Per Vikstrand diskuterar alternativen;
enligt hans mening bör det i bägge fallen ha rört sig om en byggnad. 145 Samma
problem beträffande efterleden uppträder vid andra namn med strukturen Odensal(a); namn av detta slag uppträder några gånger västligt i Skandinavien. 146
Ett teofort namn är vidare det nämnda Norderön (j nærdrø 1438),147 namn på en
grannö till Frösön och liksom detta sockennamn, Norderö socken. Enligt Vikstrand
Se Vikstrand 2001, 58, 62. Hellberg 1984, 138 kopplar samman Lunde i Jättendal, H, med ett belägg
Frös Lundha 1535; jfr Brink 1990a, 477.
136 Brink 1990a, 477 nämner med tvekan att Fröst, skrivet ffrössetther 1535, namn på en by i Alnö sn,
Medelpad, skulle kunna innehålla gudanamnet Frö. Detta framstår dock som synnerligen osäkert; se
Flemström 1959, 105.
137 SOVn 2, 56.
138 Hülphers 1771, 52.
139 Brink 1990a, 474 f.
140 Se Vikstrand 2001, 146.
141 Se Vikstrand 2001, 366 ff., 384 f.
142 SOVn 1, 68; 2, 9, 56, 69 f.; 3, 55; 4, 84. Se om Åkre-namn i Hälsingland Brink 1990a, 470.
143 Mycket osäkert ter sig det hälsingska Onsäng (Onsänge 1542, Ondensänge 1557), by, Ljusdals sn. Se
Brink 1990a, 477.
144 Flemström 1972, 162 f. Det finns ett gårdnamn Sal eller Salgården i Odensala, men Flemström tror ej
att detta bevisar något om efterleden i Odensala; häri instämmer Vikstrand 1993, 56.
145 Vikstrand 1993, 56.
146 Andersson 1992, 90 m. hänv.; Vikstrand 1993, 56 m. hänv.; 2001, 196.
147 JHD 1, 241.
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utgör Norderön liksom den tidigare nämnda Frösön en av Jämtlands äldsta och
viktigaste bygder.148 Det har diskuterats om den gudom, som namnet åsyftar, är
den från fornvästnordiska källor kände, manlige Nj˛o rðr eller en kvinnlig gudom
med, etymologiskt sett, samma namn. Detta gudinnenamn skulle vara identiskt
med det hos Tacitus nämnda, germanska gudinnenamnet Nerthus. Huruvida det i
Norderön ingående namnet fvn. Nj˛o rðr, fön. Niordh-/Niærdh- avser en manlig eller
en kvinnlig gudom, kan inte på språklig väg avgöras. 149 Niordh-/Niærdh- ingår för
övrigt inte i norrländska ortnamn; de närmaste säkra förekomsterna finns i Uppland. Namnets isolering understryker enligt Vikstrand Jämtlands särprägel.150
De ovan nämnda Friel, Fröjel och Fryele, en grupp till vilken det sent belagda
ångermanländska Frea säkerligen hör, har betraktats som de säkraste exemplen på
teofora ortnamn bildade till Fröja. Senare leden har uppfattats som det ovan
nämnda, omdiskuterade ortnamnselementet *al.151 Utifrån uppfattningen att förleden är genitiv av gudinnenamnet, har namn av denna typ betraktats som ett viktigt argument för existensen av ett sakralt eller ”sakralt färgat” *al, se ovan.152
Tolkningen av förleden har starkt ifrågasatts av Lennart Elmevik. Elmevik anser
att förleden i dessa namn inte är genitiv av gudinnenamnet utan att den är adjektivet sv. dial. frö, fgutn. froy (< *fraiwia-) ’fruktbar, frodig’.153
Till de ortnamn som av gammalt antagits vara eller kunna vara sammansatta
med gudinnenamnet Fröja hör vidare några namn av typen Frötuna.154 I Medelpad
finns ett Frötuna (j ffrøtwnom 1409, avskr. 1513)155 i Ljustorps sn. I socknens ganska
trånga centralbygd finns en ålderdomlig namnmiljö med bl.a. två -tuna-namn,
Tuna och Frötuna.156 Bertil Flemström, Lars Hellberg och Stefan Brink räknar med
att gudinnenamnet Fröja ingår i Frötuna.157 Lennart Elmevik tänker sig däremot att
det medelpadska Frötuna är uppkallat efter Frötuna-namn i de centrala sveabygderna.158
Frötuna är emellertid beläget i ett område, östra Medelpad, där bebyggelser
med tuna-namn ligger ganska tätt. Frötuna skiljer sig från de övriga fem Tunaorterna i Medelpad, som alla i de äldsta källorna bär det osammansatta namnet. En
förklaring kan vara behovet av att skilja det från Tuna i samma socken.159 Karl Axel
Holmberg påpekar att alla de medelpadska tuna-orterna ligger i gammal bygd, och
Se Vikstrand 1993, 51 ff.
Se Vikstrand 1993, 51 ff.; 2001, 101 f., 113 f.; Laur 2001, 85 f. m. hänv.; Elmevik 2008, 42; 2012, 121 f.
150 Vikstrand 1993, 53.
151 SOVn 2, 15.
152 SOL, 18; Laur 2001, 43.
153 Elmevik 1997, 111 ff.; 2003, 7 ff.; 2012, 126.
154 Vikstrand 2001, 79 ff. m. hänv.; jfr Elmevik 1997; 2012, 122 ff.
155 MÄU, 166.
156 Se om Ljustorp Flemström 1959, 121 f.; Hellberg 1984, 139 m. hänv.; Nyman 2010a, 36.
157 Flemström 1959, 105; Hellberg 1984, 139; Brink 1990a, 474 med karta 475.
158 Elmevik 1996, 47; 2012, 122 f.
159 Två orter med namnet Tuna har visserligen funnits även i Tuna sn, M, men mellan dem är det hela
7 km, se Holmberg 1969, 46.
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han anser att de inte skiljer sig särskilt mycket från de mellansvenska. 160 Frötuna är
i sitt sammanhang en betydande by; den är jämte Tuna den fornlämningsrikaste
byn i sin socken.161 Någon särskild anledning att just i fallet Frötuna anta uppkallelse kan jag inte se.
Per Vikstrand förmodar att (en äldre form av) namnet Frötuna ingått i det sveafärgade tuna-namnsförrådet.162 Frötuna i Ljustorp bör vara en utlöpare av detta
svealändska namnskick, och det förefaller mig säkrare att här tänka sig mönsternamngivning än uppkallelse; klart är i alla fall att namnet pekar söderut.
Lennart Elmevik har emellertid bestritt att Fröjas namn alls skulle ingå i något
av de svenska Frötuna-namnen, och han framhåller för övrigt att detta gudinnenamn inte kan visas säkert ingå i n å g o t svenskt ortnamn.163 Elmevik understryker att inga av de svenska ortnamn, vilkas förleder antagits innehålla genitiv av
Fröja, uppvisar några säkra rester av genitiven, trots att tidiga belägg finns. 164 Enligt Elmeviks mening utgörs förleden av adjektivet sv. dial. frö (< *fraiwia-) ’fruktbar, frodig’.165
Per Vikstrand dryftar ljudhistoriskt och kontextuellt de namn där en förled innehållande Fröjas namn diskuterats, däribland Frötuna-namnen, och kommer fram
till att den teofora möjligheten kvarstår:166
Enligt min mening är frågetecknen i detta problemkomplex alltför många för
att man på ljudhistoriska grunder ska kunna räkna bort möjligheten av att
gudinnenamnet Fröja kan uppträda med en genitivform fsv. *Frø- i svenska
ortnamn.167

Bertil Flemström håller öppet för att bynamnet Fröland (i ffrölandh 1535)168 i Timrå
skulle kunna innehålla Fröjas namn, men han menar att namnet lika gärna kan
innehålla adjektivet frö(d) ’frodig’ och betyda ’det frodiga landet, det frodiga området’.169 Detta sent belagda namn kan naturligtvis inte bära några resonemang.
Några mellannorrländska namn har föreslagits kunna innehålla en sakral förled
Gud-.170 Det namn som främst diskuterats är det ångermanländska bynamnet, ur-

Holmberg 1969, 44.
Selinge 1977, 375.
162 Vikstrand 2001, 80.
163 Elmevik 1996, 48; 1997, 108 ff.; 2012, 122 ff. m. hänv.
164 Elmevik 2012, 123 ff. m. hänv. Om de diskutabla Friel, Fryele, Fröjel, se Elmevik 2012, 123.
165 Elmevik 2003; 2012, 124 ff.
166 Vikstrand 2001, 72 ff. m. hänv. Se även Særheim 2012, 193 m. hänv.
167 Vikstrand 2001, 75.
168 MÄU, 202.
169 Flemström 1959, 105.
170 Om det i sammanhanget intressanta bynamnet Gårdnäs g'-ÖN-1Es, g-2ÖN'E-s, g-2ÖN-'æs (Godhenes 1535, Gvnes
1542, Gånes 1545, Gornäs 1641, Gårnääs 1690) i Sånga sn, Å, skriver T. Bucht i SOVn 2, 52: ”Bet[ydelsen]
av f[örra] led[en] är dunkel. De äldsta skrivningarnas Godh-, Gv- o.d. beteckna knappast, att forntida
160
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sprungligen ånamnet Gådeå, g2-Öa (yngre: g-2åda) (Ghodhoo 1535, Gådå 1542, Gåddå
1542, Gåda 1545), avseende en by i Säbrå sn vid ån Gådeån. 171 Torsten Bucht föreslår ett Gådeån hetat *Guþ-ā, ett namn med med paralleller i Norge, Gudaaen,172
något som enligt Bucht styrks av att vattendraget, som rinner genom flera sjöar,
längst upp i systemet har sjön Gussjön (härtill bynamnet Gussijö 1535)173 i Stigsjö sn,
vilken bär ett namn som enligt Bucht förefaller vara sammansatt med gud. Bucht
påpekar vidare att det vid den nedersta sjön i systemet finns en by med namnet
Helgum, vilket kunde vara en sammansättning av helig och hem; detta ortnamn ser
han som ett indicium på sakralitet. Han nämner emellertid att ånamnet skulle
kunna vara bildat till ett verb gåda ’stimma, stoja, svamla’, känt från ångermanländsk dialekt. Detta dialektala gåda kan dock, menar Bucht, vara ett ungt och
ljudhärmande verb, vilket skulle tala emot härledningen.174
Lennart Elmevik har behandlat flera namn Gussjön och liknande. Att härleda
förleden i det ångermanländska namnet ur gudh ’gud’ ser han som språkligt möjligt, men han anger ett antal alternativ, bl.a. det av Bucht nämnda verbet gåda, för
vilket han som ursprungligare betydelse anger ’ånga, ryka’. Elmevik håller för
troligt att Gussjön kommer av ett *Gudhusior, där förleden är genitiv av ett ånamn
*Gudha, vilket skulle ligga till grund för Gådeå. Detta *Gudha skulle enligt Elmevik
troligen vara bildat till verbet gåda ’ånga, ryka’.175 Att anta att ett ånamn med denna betydelse ligger till grund för namnkomplexet Gådeå – Gussjön förefaller vara en
rimlig lösning, och namnen kan alltså ej räknas till de någorlunda säkert sakrala.
Det finns mellannorrländska namn som innehåller adjektivet helig. Namn på
helig, eller svag form helga, bör uttrycka något slags sakralitet, helgd, kanske fridlysthet. Ett exempel är det spridda namnet Helgö,176 som har en representant i Hälsingland177 men veterligen ingen i Mellannorrland i inskränkt bemärkelse. I Medelpad och Ångermanland finns emellertid fyra byar med namnet Helgum (Häljom), en sammansättning av helig och hem, nämligen Häljom (i helgym 1439
avskr.)178 i Njurunda sn, M, det nyss nämnda Helgum (Helghum 1535)179 i Säbrå sn,
Å, Helgum (Helgom 1542–1545)180 i Gudmundrå sn, Å, samt Helgum (Helgom 1543–
1570)181 i Helgums sn (Helghijöm 1535),182 Å, vilket lämnat sitt namn till socknen.183
gudsdyrkan utövats på platsen. Möjligen föreligga bristfälliga skrivningar för ett uttal med N [...], motsvarande det nutida.”
171 SOVn 1, 70 f. För fler belägg se SOVn 1, 70.
172 NE, 85.
173 SOVn 1, 61.
174 SOVn 1, 70 f.; se även T. Bucht 1966, 143.
175 Elmevik 1999, 65 ff.
176 Se Calissendorff 1964; Andersson 1999.
177 Se Brink 1990a, 480.
178 MÄU, 80.
179 SOVn 1, 71.
180 SOVn 1, 109.
181 SOVn 3, 23.
182 SOVn 3, 22.
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Per Vikstrand jämför namnet Helgum med Viad (j wiem 1407) i Södermanland, förutsatt att Viad betyder ’den heliga boplatsen’ (och alltså ej ’boplatsen med helgedomen’).184 Helgum-namnen pekar västerut. De har sina närmaste motsvarigheter i
Norge.185 Bebyggelserna med Helgum-namn är alla centralt belägna i sina respektive trakter, och misstanken, att *hælghahem, som förefaller ha varit en fast förbindelse i språket, har avsett platser som haft någon speciell funktion, ligger nära186 (för
utbredningen se fig. 4).

Fig. 4. Namn av typen Helgum. 1 Häljom, Njurunda sn, 2 Helgum, Säbrå sn, 3 Helgum,
Gudmundrå sn, 4 Helgum, Helgums sn.

Stefan Brink nämner att namnet Hellberg, Järvsö sn, H, vilket avser en sedimentkulle centralt belägen vid kyrkan, skulle kunna innehålla helig och avse ”en
fredad samlingsplats för kultiska eller rättsliga ändamål e.d.”.187 Tveksammare
uttrycker sig Bertil Flemström om ett jämtskt Hälleberg, avseende en by i Alsens sn;
detta namn kunde enligt hans mening möjligen innehålla helig, men han ser det
som troligare att det innehåller genitiv av mansnamnet Hælghe.188

Flemström 1959, 106, 124; SOVn 1, 71, 109; SOVn 3, 23.
Vikstrand 2001, 333.
185 Se NSL, 203, 206.
186 Se Nyman 2010b, 91 f. m. hänv.
187 Brink 1984, 38 m. hänv. Se även Brink 1990a, 480 f. m. hänv.
188 Flemström 1972, 105 f.
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I Dals sn, Å, nämnd i samband med det intressanta ortnamnet Frea, finns en by
med namnet Hällsjö (Helghessÿö 1535, Helgesiö 1542–1555).189 Byn ligger vid (Lillsjön och) Hällsjön (Hällsjösjön). Torsten Bucht anser att detta namn torde innehålla
adjektivet helig.190
Per Vikstrand diskuterar mansnamnet fsv. Hælghe, egentligen ’den helige’ och
nämner att detta namn har ansetts vara utvecklat – troligen via ett binamn – ur en
beteckning för en funktionär inom den förkristna kulten. 191 Denna möjlighet öppnar för en intressant diskussion av gamla ortnamn sammansatta med *Hælgha-,
men naturligtvis är här största försiktighet av nöden.
Lars Hellberg gjorde sig känd som en orädd förespråkare för sakrala tolkningar
av ortnamn, även då kännbar motvind blåste. Något som han bl.a. hävdade var
existensen av vad han kallade ”hedniska prästgårdar”. I ortnamn som de mellansvenska Vivelsjö och Vivelsta såg han inte det i och för sig betygade mansnamnet
Vivil(l) utan en kultfunktionärsbeteckning *vivil(l), ’hednisk präst’. Beteckningen
ligger enligt Hellbergs mening till grund för personnamnet. 192 Stefan Brink har
intressant nog i Tuna sn, M, påvisat ett Vivsta (i wivestadhe 1460, j vivisstadh ca
1480, Wiwilstadha 1483 avskr.),193 som tycks vara en norrländsk motsvarighet till
Vivelsta. Brink påpekar att Vivsta är närmsta granne till byn Vi.194
Här, nära Ljungans utlopp, finns det en hel del ortnamn som tyder på samband
söderut mot kärnområdena i svearnas välde; bl.a. finns tre olika bebyggelser med
namnet Tuna. Namnet Vi på en helig plats passar bra in i detta sydliga-östliga
mönster,195 och Vivsta sätter, med Brinks tolkning, så att säga pricken över i.
Efterlederna i de teofora namnen Fröslunda, Odensala och Torsåker leder in på namn
och namnelement som normalt har en profan betydelse men som kan ha sakral
referens. Ett sådant namnelement är åker, vilket ingår i ett eller två namn Torsåker i
Mellannorrland (se ovan). Här bör det röra sig om något slags helig åker. 196 Namn
innehållande gudanamn i genitiv sammansatta med åker är vanliga i Sverige, och
åkern bör ha haft något slags funktion inom kulten.
Flera av Ångermanlands kyrkor är byggda på eller i omedelbar anslutning till
en bebyggelse eller äga med namn på -åker.197 Torsten Bucht har uppmärksammat
ett samband mellan kyrkor/prästgårdar i Ångermanland och ortnamn på -åker:
SOVn 2, 13.
SOVn 2, 13. Hållsätter (Helgesätter 1543 osv.) i samma socken kan enligt T. Bucht innehålla mansnamnet Hælghe, SOVn 2, 13. Om vattennamn på Helg(e)- i Jämtland, se Vikstrand 1993, 50.
191 Vikstrand 2001, 389 f. m. hänv. För andra förkristna nordiska kultfunktionärsbeteckningar, se Vikstrand 2001, 386 ff. Se härtill Hellberg 1986, 64.
192 Hellberg 1986, 63. Se om vivil-, Vivil-namn Vikstrand 2001, 393 f., 395 f.
193 MÄU, 92, 111, 119.
194 Brink 1990a, 472 n. 5.
195 Se Hellberg 1984, 138 f.
196 Se Vikstrand 2001, 366 ff.
197 SOVn 1, 68; 2, 9, 56, 69; 3, 55; 4, 84.
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Namn på -åker stå i Ång[ermanland] ofta i förbindelse med kyrkor och ecklesiastika boställen eller beteckna byar nära dessa, t. ex. namnen på socknen
Torsåker (SOVn 2: 56), prästboställena Byåker i Säbrå (SOVn 1: 68), Västerhällan
och Storåkern i Boteå samt byarna Nordan- och Sunnanåker i Ytterlännäs (SOVn
2: 9, 69 ff.).198

Vidare nämner Bucht Näsåker i Ådalslidens sn avseende en by nära kyrkan199 samt
Bredåker i Sidensjö sn.200
Detta ångermanländska material kan jämföras med Stefan Brinks iakttagelse
från Hälsingland, nämligen att bebyggelser med namn på -åker, stundom stelnade i
typen Åkre, ofta är mycket centralt belägna och inte sällan avser den by som ligger
närmast kyrkan.201 Brink nämner också ett Åkre i Arbrå, H, vilket ligger som närmaste granne till en by med namnet Hov, ett namn som enligt Brink pekar mot
kult.202
Att heliga lundar spelade en stor roll i förkristna sakrala sammanhang i Norden
är väl känt.203 Det är inte ovanligt att sammansatta ortnamn på -lund har ett gudanamn som förled,204 såsom det ovan nämnda Fröstland (< Fröslund-). Frågan är huruvida andra ortnamn innehållande lund kan förmodas åsyfta just heliga lundar.
Från Jämtland är det tydligaste exemplet Lunderänget, en gård i Norderö sn. Denna
bebyggelse är speciell utifrån sitt läge, såväl topografiskt som ägomässigt.205 Här
utgörs förleden av genitiv lundar till det singulara fsv. lunder m.
Vissa enkla namn Lund/Lunde har tolkats sakralt utifrån sitt läge nära sockencentra. Så betraktar Stefan Brink i anslutning till Hellberg ett Lunde (Lwnda 1535) i
Jättendal, H.206 Lund, by, Hällesjö sn, J, som tidigare setts som möjligtvis sakralt,
har visats ligga utanför järnåldersbygden, vilket gör en sakral tolkning mindre
trolig.207
Från Medelpad anför Bertil Flemström två Lunde, ett i Timrå sn och ett i Tuna
sn, vilka han anser vara möjliga men ingalunda säkra sakrala namn. 208 Stefan Brink
betraktar Lunde i Tuna som en trolig kandidat, då byn är ovanligt fornlämningsrik.209

SOVn 3, 55.
SOVn 3, 55.
200 SOVn 4, 84.
201 Brink 1990a, 470. Brink hänvisar till liknande förhållanden i bl.a. Centralsverige.
202 Brink 1990a, 467, 470.
203 Se Vikstrand 2001, 278 f.
204 Se Vikstrand 2001, 274 f., 280.
205 Flemström 1972, 142, 1983, 41 f.; Brink 1990a, 477; Vikstrand 1993, 70 ff., där även kartskiss finns.
206 Hellberg 1984, 138 hänför ett belägg Frös Lundha hit; jfr Brink 1990a, 477; 1994, 58.
207 Flemström 1983, 41 f.; Vikstrand 1993, 49.
208 Flemström 1959, 106, 129, 130.
209 Brink 1990a, 477.
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I Ångermanland finns åtminstone två gamla bynamn av samma typ. Ett av
dessa är Lunde (Lundhe 1535), by, Gudmundrå sn, om vilket T. Bucht emellertid
uttalar: ”Ingen känd omständighet talar för att Lunde i hednisk tid varit en helig
lund.”210 När det gäller Lunne, som avser en by i Arnäs sn, Å, diskuterar Bucht inte
en eventuell betydelse ’helig lund’.211 Lunne har dock haft ett centralt läge på
grund av grannskapet till Ström, där det funnits en viktig hamn och en marknadsplats.212
Namnelementet sal213 saknar samband med det ovan diskuterade *al, men det
torde vara omöjligt att säkert avgöra vilket av namnelementen som uppträder som
efterled i en sammansättning, där förleden slutar på -s, såsom t.ex. i Odensala (se
ovan). Sal brukar förklaras som ’hus med ett rum’, men ett sådant hus kan, vilket
ofta påpekats, vara allt från en enkel bod e.d. till ett hus som utgör en gästabudssal. Åsikten att sal i danska och norska ortnamn kan ha en betydelse ’kulthus, helligdom’ har framförts.214
Torsten Bucht nämner i samband med eventuell kult tre ångermanländska
namn, där sal är sammansatt med en senare led -hem, nämligen Salom i Nora sn (de
Saleme 1314 avskr, Salem 1535),215 Salom i Torsåkers sn (i Salem 1489),216 och Salum
i Ullångers sn (Salöm 1535, Salim 1542–15).217 Han nämner även ett jämtländskt
Salom i Hackås sn. Bucht yttrar efter vissa reservationer: ”Salom-byarnas läge i närheten av orter, som trol[igen] varit gamla hemvist för heden kult, kan möjl[igen]
tyda på att namnen haft samband med denna.” 218 Detta försiktiga förslag är ganska
otydligt utformat, och det är inte alltid klart vilka ”hemvist för heden kult” som
Bucht avser.
Det jämtska Odensala kan som nämnt innehålla sal, men efterleden kan å andra
sidan vara *al. Sammantaget har det enligt min uppfattning inte företetts några
starka indicier för att sal i mellannorrländska ortnamn skulle kunna ha en sakral
färgning.
Som ovan framgått är Mellannorrland (vartill jag nu inte räknar Hälsingland)
ojämnt undersökt när det gäller sakrala ortnamn, och många av arbetena som det
ovan hänvisas till är ganska gamla. Det är bara för Jämtlands del som det har gjorts
mer genomarbetade studier av sakrala ortnamn. För Ångermanlands del finns ett
gott råmaterial av bebyggelsenamn, men en systematisk genomgång av de gamla
bygdernas mer eller mindre säkert sakrala ortnamn i ett bebyggelsehistoriskt
SOVn 1, 111.
SOVn 4, 29.
212 SOVn 4, 33 f.
213 Se om sal och sakralitet Andersson 1992, 89 f.
214 Se Andersson 1992, 89 ff.; Vikstrand 1993, 56 m. hänv., 78; Christensen 2011, 13 ff.
215 SOVn 1, 36.
216 SOVn 2, 61.
217 SOVn 1, 85. Bucht nämner i SOVn 2, 61 även ett på samma sätt bildat Salom i Hackås sn, Jämtland,
men kommenterar ej vidare detta namn.
218 SOVn 1, 36.
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sammanhang har inte företagits. Medelpad framstår som ett mycket intressant
landskap när det gäller sakrala ortnamn, men här saknas grundforskning i hög
grad.
En fråga, som alltid inställer sig beträffande Mellannorrland, gäller områdets
kulturella och språkliga sammanhang med det centrala sveaområdet i söder och
med Tröndelagen i väster, förbindelser som säkert varit olika starka i olika delar av
området och som bör ha skiftat i styrka under tidernas lopp. De sakrala namnen
har, som ovan framgått, diskuterats i dessa sammanhang, och detta studium kan
sannolikt drivas längre.
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Förkortningar
avskr. = avskrift
f. = femininum; följande
fda. = forndansk
fgutn. = forngutnisk
fhty. = fornhögtysk
fsax. = fornsaxisk
fsv. = fornsvensk
fvn. = fornvästnordisk
got. = gotisk
H = Hälsingland
J = Jämtland
M = Medelpad
m. = maskulinum
m. hänv. = med hänvisningar
n. = neutrum
runsv.= runsvensk
sn, snr = socken, socknar
sv. dial. = svensk dialekt
ty. = tysk
urg. = urgermansk
Å = Ångermanland

209

De medverkande
Maths Bertell, fil. dr, Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet, Härnösand.
maths.bertell@miun.se
Torsten Blomkvist, teol. dr, Högskolan Dalarna. tbm@du.se
Birgit Falck-Kjällquist, docent, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Institutet för språk och folkminnen. birgit.falck-kjallquist@sofi.se
Staffan Fridell, professor, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
staffan.fridell@nordiska.uu.se
Anders Hultgård, professor emeritus, Teologiska institutionen, Uppsala universitet. anders.hultgard@relhist.uu.se
Peter Jackson, professor, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet. peter.jackson@rel.su.se
Jörgen Magnusson, docent, Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet, Härnösand. jorgen.magnusson@miun.se
Andreas Nordberg, docent, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet. andreas.nordberg@rel.su.se
Eva Nyman, professor, Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet, Härnösand.
eva.nyman@miun.se
Olof Sundqvist, professor, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet. olof.sundqvist@rel.su.se
Per Vikstrand, docent, Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen. per.vikstrand@sofi.se
Torun Zachrisson, docent, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. torun.zachrisson@ark.su.se

211

Serien ”Skrifter från Avdelningen för humaniora”
1. Erik Nydahl & Magnus Perlestam (red.), Från legofolk till stadsfolk. Festskrift till
Börje Harnesk, 2012.
2. Jan Samuelson (red.), Norrländsk kyrkohistoria i ett komparativt perspektiv, 2014.
Serien ”Skrifter från Avdelningen för humaniora” är därmed avslutad, men den
ersätts av ”Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet”.

Serien ”Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet”
1. Eva Nyman, Jörgen Magnusson & Elżbieta Strzelecka (red.), Den heliga platsen.
Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011, 2014.

213

215

