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HEDNATEMPLET I GAMLA UPPSALA 

Av Ni l s Gellerstedt 

Uppland , sveaväldets kärnland, har allt sedan äldsta tider varit 
en framstående bygd. Arkeologien visar att hit och särskilt till 
Uppsalatrakten koncentrerat sig de rikaste fornfynden, redan 
från bronsåldern, sedan från folkvandringstiden och de där
efter följande århundradena samt icke minst från vikingatiden. 
(Gamla) Uppsala var under långliga tider huvudsätet för Yng
lingaättens och vikingatidens storkonungar. Betydande gravfält 
och främst de väldiga kungshögarne vittna vältaligt om platsens 
betydelse. 

Här var den förnämsta platsen för hednisk kult i Norden, här, 
vid offerlunden, firades »så stora blöt att aldrig har större fun
nits i Nordanlanden». Här uppfördes det härliga med guld utan 
och innan smyckade gudatemplet, den hedniska tidens mest 
glänsande insats i byggnadskonsten. 

Templet uppfördes troligen redan vid mitten av 900-talet. 
Det tillkom antagligen för att hävda den gamla gudatron mot 
den allt mer framgångsrikt förkunnade kristna läran. Tidigare 
anses något tempel ej ha funnits i Uppsala; kulten hade då för
siggått under fri himmel, vid offerlunden och brunnarne. Temp
let nedbröts efter kristendomens seger och antagligen vid tiden 
för Blotsvens död, i slutet av 1000-talet.1 

Snorre Sturlason säger bl. a.: »I Svithiod var gammal sed att 
1 Ovan anförda data, liksom efterföljande utdrag från den forntida 

litteraturen, vilka som inledning intagits i denna uppsats, hava till 
huvudsaklig del hämtats från Sune Lindqvist, Hednatemplet i Uppsala, 
Fornvännen 1923. — Dens., Gamla Uppsala fornminnen, Svenska forn-
minnesplatser nr 12, Sthlm 1929. — Birger Nerman, Sveriges första stor
hetstid, Sthlm 1942. — Dens., Gamla Uppsala, Svearikets hjärtpunkt, 
Sthlm 1943. 
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så länge landet var hedniskt skulle huvudbloten ske i Uppsala, 
i Göje månad. Dithän skulle allt folk komma från hela Svithiod 

och många konungar infann sig.» 
Den förnämsta och nästan enda samtida skildringen av Upp

sala och dess hednatempel har emellertid lämnats oss av den 
lärde kaniken Adam av Bremen. I den fjärde och sista boken 
av hans stora verk om stiften i Hamburg och Bremen, från bör
jan av 1070-talet, finnes en ganska utförlig och i huvudsak 
trovärdig beskrivning av de nordiska länderna. Hans framställ
ning av de geografiska förhållandena och om folkslag och seder 
i Sverige är klar och sakrik och i väsentliga delar riktig. 

Man märker att han haft goda källor att tillgå. Rörande Upp
sala och den hedniska kulten därstädes nämner han sålunda 
kristna män, som besökt platsen. Som sin förnämsta sagesman 
framhåller emellertid Adam den danske konungen Sven Estrid-
son, vid vars hov han en tid vistades. Denne hade tidigare i 12 
år gjort krigstjänst hos Uppsalakonungen Anund Jakob och 
hade därvid gjort vidsträckta resor i både Sverige och Norge. 

Särskilt de av Adam anförda uppgifterna om Uppsala, om 
dess hednakult och tempel, verka vederhäftiga och trovärdiga. 

Ur Adams bekanta skildring har till erinran gjorts nedan
stående utdrag, varvid medtagits endast de delar, som för vårt 
ämne äro av särskilt intresse. 

Adam skriver bl. a. följande: 
Kap. XXVI. »Detta folk» (d. v. s. Svearne) »har ett mycket 

ansett tempel, som kallas Ubsola, beläget ej långt från staden 
Sictona. I detta tempel, som helt är smyckat med guld, dyrkar 
folket belåten av tre gudar. Den mäktigaste av dem, Thor, skall 
ha säte mit t i hallen, Wodan och Fricco (d. v. s. Oden och Frö) 
äro placerade på ömse sidor . . . » 

Kap. XXVII. »At alla dessa sina gudar hava de anställt präs
ter, som frambära folkets offer. Om pest eller hungersnöd hotar, 
offras åt Thor, om krig är för handen åt Wodan, om bröllop 
skall firas offras åt Fricco. Vart nionde år plägar en för alla 
Sueonias landskap gemensam högtid firas i Ubsola. Denna s. k. 
högtid får ingen undandraga sig. Konungar och folk, alla och 
envar, sända sina gåvor till Ubsola. Offret tillgår sålunda: av allt 
mankön offras nio individer med vilkas blod gudarne blidkas. 
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Men kropparne upphängas i en lund, som finnes inpå temp
let. Och denna lund är så helig för hedningarne, att de enskilda 
träden tros ha erhållit guddom genom de offrades död eller blod. 
Där hänga hundar och hästar jämte människor. 

Härtill äro knutna skolies, vilka anses vara nedskrivna senare 
än huvudtexten och av Adam själv. 

Skol. 141. »I nio dagar firas helgen med gillen och dylika 
offer. Varje dag offra de en människa jämte övriga varelser 
vilket på nio dagar gör 72 offrade varelser. Detta blöt sker om
kring vårdagjämningen.» 

Skol. 138. »Nära templet är ett stort träd med vitt utsträckta 
grenar, alltid grönt, sommar och vinter, ingen känner av vad 
slag det är. 

I kap. XXVIII berättas om huru en av Uppsalatemplets präs
ter, som blivit blind, återfick sin syn vid en uppenbarelse av 
jungfru Maria, som därvid yttrade: 

»Var förvissad om, att denna plats, där så mycket oskyldigt 
blod utgjutes, inom kort skall helgas mig till ära. Åter-
vinn i namn av Kristus, som är min son dina ögons ljus . . .» Av 
denna vackra legend synes man kunna draga den slutsatsen, att 
man på kyrkligt håll i Bremen vid denna tid räknat med att 
Uppsala tempel skulle nedbrytas och platsen helgas genom upp
förande där av en kristen kyrka. 

Beträffande själva templet anför Adam i Skol. 139. »En kedja 
av guld» (eller en gyllene kedja) »omger templet, hängande ovan 
husets branta tak och på långt håll glimmande mot dem, som 
nalkas, ity att själva helgedomen, belägen på en öppen plan, 
har kullar omkring, liggande så, att de liksom bilda en teater.» 

Av Adams beskrivning framgår således, att templet hade ett 
brant tak och att det var så högt, att guldkedjan syntes på långt 
håll och över kungshögarne. Alldeles på så sätt ter sig som be
kant Gamla Uppsala kyrka t. ex. från slottsbacken i Uppsala 
eller från kungshögarne, där dess översta delar avteckna sig 
mot horisonten. 

Fig. I,2 som är uppritad från en nyligen tagen fotografi av 

' De här införda bilderna av byggnader och rekonstruktioner hava, för 
att underlätta jämförelse, återgivits i samma skala som för planen av 
utgrävningarna, d. v. s. i 1:500. 
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Fig. 1. Gamla Uppsala kyrka från Frö» hög (mellanhögen). — Kirche in Alt-
Uppsala von Frös Grabhiigel (Zwischenhugel). 

kyrkan sedd från Mellanhögen (Frös hög), visar de nu framför 
kyrkan befintliga täta trädbestånden, som skymma hela låg
kyrkan och större delen av tornet. Det är med hänsyn till vad 
som ovan anförts, antagligt att hednatemplet, som enligt u t 
grävningarnas vittnesbörd varit beläget på kyrkans plats, haft 
en med denna jämförbar höjd. 

Adams sällsynt pregnant formulerade uppgift om en kedja, 
som omgav templet och hängde ovan husets branta tak har varit 
en hård nöt att knäcka för alla, som sökt upprät ta förslag till 
•rekonstruktion av templet. De synas icke ha funnit en takform, 
som möjliggjort en riktig tolkning av Adams beskrivning av 
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kedjans placering, och därför sökt tyda uppgiften om kedjan så, 
att den skulle kunna betyda en kedjeliknande anordning ovan 
taket, nämligen en genombruten och förgylld takkam avslutad 
i vardera ändan med snett uppåt riktade djurhuvuden. En sådan 
takavslutning — dock icke förgylld — känna vi bl. a. från de 
norska stavkyrkorna, t. ex. Borgund, Gol och Fortun3 '4 och 
från relikskrinen i form av miniatyrtempel, som finnas bevarade 
från tidig medeltid, t. ex. Eriksbergsskrinet i Statens historiska 
museum. De gapande drakhuvudena visa ett typiskt drag av 
nordisk konst under vikingatiden och man torde därför kunna 
säga att stora sannolikhetsskäl tala för att ett takkrön av nu 
antydd art funnits även å templet i Uppsala. Därav följer emel
lertid icke att denna byggnadsdetalj kan identifieras med guld
kedjan. 

Att templet varit byggt i trä är a priori klart, och någon när
mare motivering härför torde ej vara behövlig. Från vikinga
tiden finnes endast obetydliga rester av dennas arkitektur be
varade. Vi måste därför i första hand som jämförelsematerial 
begagna stavkyrkorna. Dessa, av vilka ett trettiotal finnas beva
rade i Norge, ett par i Sverige (förutom rester av ytterligare ett 
femtiotal i Norge3 och ett tiotal i Sverige5) samt enstaka i andra 
länder, äro visserligen samtliga senare än uppsalatemplet, men 
denna byggnadskonst har sina rötter århundraden tillbaka i 
tiden. Mest utpräglat framgår detta då man betraktar en fullt 
utvecklad, således treskeppig norsk stavkyrka. Ett citat från 
Emil Ekhoff,6 den framstående kännaren av denna arkitektur 
må anföras: »Man ser genast, att man här står inför en skapelse, 
som ej uttänkts på en gång, utan vilken är resultatet av en lång 
utvecklingsserie, inför något som har gamla anor långt ned 
genom tiderna, något som dröjt sig kvar från den avlägsna forn
tiden.» Vissa forskare ha visserligen ansett sig kunna påvisa, 
att stavkyrkornas formgivning och särskilt ornamentiken rönt 
vissa inflytelser från stenarkitekturen hos engelska och nor-

3 L. Dietrichson, De norske stavkirker, Kristiania 1892 
* H. Munthe, Die Holzbaukunst Norwegens, Berlin 1893. 
' Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under Medeltiden, Sthlm 

1940. 
' Emil Ekhoff, Svenska stavkyrkor, Sthlm 1914—16. 
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mandiska katedraler, men kvar står dock det faktum att stav
kyrkorna utvisa slutresultatet av en självständig i Norden ut
vecklad framstående träarkitektur. 

Ett gott exempel på huru dessa kyrkor voro konstruerade 
visar sektionen av långhuset i Hurums kyrka (fig. 2), och en 
typisk fasad — Fortuns kyrka — återgives å fig. 3. 

Den äldsta, och även vanligast förekommande typen är emel
lertid den enskeppiga, med enkelt sadeltak försedda stavkyrkan, 

vilken vi bäst känna i Sverige från 
gavelfasaden av Hemse kyrka i Sta
tens historiska museum och Heda
reds kyrka i Västergötland. Vid upp
görande av förslag till rekonstruk
tion av Uppsalatemplet bör man 
kunna utgå från att det haft en ar
kitektur, som kunnat jämföras med 
dessa kyrkors. 

Ett citat från professor Gerda 
Boéthius är belysande: »De svenska 
stavkyrkorna utgöra den felande län
ken mellan järnålderns byggnads

konst och den medeltida norska. De äro direkta arvtagare till 
den hedniska arkitekturen.»7 

För fullständighets skull vill jag i korthet och mera som 
kuriosa omnämna några förslag till rekonstruktion av Uppsala
templet, som under tidigare århundraden sett dagen. 

Redan Olaus Magnus gjorde i mitten av 1500-talet en dekora
tiv förslagsritning i form av en stor tornbeprydd stenkyrka. 
Han förlägger templet till Trefaldighetskyrkans plats i nuva
rande Uppsala. 

Striden om Uppsalatemplets belägenhet fördes med stor 
bitterhet under 1600-talet mellan Olof Verelius och Olof Rud
beck d. ä., vilka voro övertygade om att templet legat på 
(Gamla) Uppsala kyrkas plats och professor Schefferus, som 
höll på »Bondkyrkans» plats i nuvarande Uppsala. Frågan har 
nyligen återupptagits till diskussion av landsantikvarien Nils 

Fig. 2. Långhuset i Hurums 
stavkyrka, Valdres, sektioner. 
Efter L. Dielrichson. — Das 
Langhaus der Slabkirche von 
Hurum, Valdres, Schnilte. Nach 

L. Dielrichson. 1:500. 

Gerda Boéthius, Hallar, tempel och stavkyrkor, Sthlm 1931. 
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F/g. 3. Fortuns stavkyrka, Sogn, nu på Fanlofl vid Bergen. Efter L. Dielrichson. 
Stabkirche in Fortun bei Bergen. Nach L. Dielrichson. 

Sundquist, som i en uppsats i Uppsala Nya Tidnings julnummer 
1949 pläderar för att hednatemplet legat på Uppsala domkyrkas 
plats, varefter professor Lindqvist d. 4 jan. 1950 i ett inlägg i 
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samma tidning på ett övertygande sätt bevisat, att såväl den 
uråldriga kultplatsen som templet varit i (Gamla) Uppsala. 

Särskilt framhåller han, att det nuvarande Uppsala under 
1000-talet ej hette så utan (östra) Aros. Adams »Ubsola» måste 
därför vara identiskt med Gamla Uppsala. 

Olov Rudbeck intog 1672 i sin Atlantica ett tempelförslag, 
också i sten. Slutligen finnes i Svecia Antiqua en vacker gra
vyr från 1694 över Gamla Uppsala med ett ståtligt tempel, för
sett med ett dussin torn. Det uppges vara uppfört »vid pass 246 
efter syndafloden», och påstås vara ritat »enligt en teckning 
förvarad i Sankt Birgittas hus i Rom». 

Det, så vitt jag vet, första rekonstruktionsförslaget från vår 
tid uppgjordes 1923 av Sune Lindqvist och Olov Thunman. För
slaget, som återgivits i Birger Nermans »Gamla Uppsala, Svea
rikets hjärtpunkt», s. 87, visar en fasad, som närmast påmin
ner om en treskeppig stavkyrka. Taket har försetts med en 
genombruten takkam och drakhuvuden. Denna takavslutning 
avser tydligen att symbolisera guldkedjan. Låt vara att en så
dan förgylld takkam kan ge illusion av en gyllene kedja, men 
något hårdragen måste man dock säga att denna tolkning av 
Adams ord är, särskilt vad beträffar att kedjan skulle hänga. 
Man skulle väl hellre vilja säga att den ligger på taknocken. 
Någon lösning av uppgiften att kedjan även »omgav» templet 
erhålles ej alls. Förslagsställarne kunna därför ej sägas ha lyc
kats lösa kedjans gåta. 

Låt oss nu se vad utgrävningarna på platsen kunna upplysa 
oss om. I samband med restaurering av Gamla Uppsala kyrka 
verkställdes åren 1926—27 utgrävningar under kyrkans golv 
och å området närmast norr om denna, av dåvarande amanuen
sen, nuvarande professorn i Uppsala Sune Lindqvist.8 Därvid 
iakttogs tre olika mark- eller golvnivåer, alla äldre än katedra
lens första golf. Underst var den gamla, delvis stensatta mark
ytan. Den andra nivån bildades av påförd hårdstampad lera av 
intill t rekvarts meters mäktighet. Ytan var jämn och tämligen 
vågrät och hade påtagligen utgjort golv för en större byggnad. 

8 Sune Lindqvist, Uppsala hednatempel, gamla och nya spekulationer. 
Ord och Bild, Sthlm 1927 (visar även bilder av äldre rekonstruktions-
förslag). 
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Denna härledde sig från vikingatiden, vilket framgår av i eller 
under lerlagret gjort fynd, som kan dateras till 900-talet. I ler
golvet fann man igenfyllda hål, och visade det sig, att man i den 
gamla markytan hade grävt gropar genom gruset ned till ett 
fast lerlager. I dessa gropar hade ställts grova lodräta stolpar 
med planskuren bas, kring vilka förutnämnda lerlager tillstam-
pats. Sedermera ha stolparna uppdragits och hålen igenfyllts. 
Större delen av de ursprungliga stolphålen synes hava gått för
lorade vid byggandet av kyrkan och genom gravläggningar, av 
vilka en stor del härröra från tiden före katedralbygget. De vid 
grävningarna återfunna stolphålen äro till antalet 16 och deras 
belägenhet och dimensioner äro angivna å fig. 4. Planen har här 
återgivits i samma obetydliga skala, som den av Lindqvist pub
licerade ritningen, nämligen i 1 : 500. 

Antagligt är att man här funnnit spåren efter det gamla 
hednatemplet. Ofta uppfördes nämligen de första kyrkorna på 
de gamla kultplatserna och största sannolikhet talar för att så 
även varit fallet här. Den segrande kristendomen har låtit ned
bryta avgudatemplet och på dess plats — på tredje nivån — 
uppfört en träkyrka. Av en sådan har visserligen inga rester 
påträffats, men torde detta kunna förklaras genom att den an
tagligen var en stavkyrka, uppförd på en bädd av syllar, som 
vid rivningen ej lämnade några spår efter sig. Snart därefter, 
omkring 1150, påbörjades det stora katedralbygget, varav den 
nuvarande kyrkan är en återstod. 

Lindqvist har med streckade linjer å fig. 4 antyt t huru enligt 
nans åsikt grundplanen för templet skulle kunna tänkas hava 
varit beskaffad. Linjerna torde — ehuru de ej noggrant göra det 
— avse att gå genom stolphålens mitt. Han har på så sätt fått 
fram en inre kvadrat med enligt linjerna närmare 9 m sida, 
omgiven av en stor fyrkant om ca 22,5 m i nord—sydlig och 
24,5 m i öst—västlig riktning. Den inre fyrkanten ligger dock 
ej fullt centralt. Avstånden till de yt t re linjerna äro på nord
sidan ca 7,4 m mot på sydsidan 6,1 m och på västsidan 9,6 m mot 
på ostsidan 6,3 m. Planen företer således nog så uppseendeväc
kande egendomligheter. 

Lindqvist anser emellertid att templet skulle ha upptagit hela 
den stora fyrkanten och således ha haft jättelika dimensioner, 
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under det att den inre fyrkanten utvisade det allra heligaste, 
den hall där gudabilderna varit uppställda. Han framhöll där
vid att planen nära påminner såväl om den framgrävda planen 
för vendertemplet i Arcona på Rugen, som om vissa av våra 
gamla klockstaplar, såsom Häverö i Uppland. Detta är riktigt, 
dock endast om man ej tar hänsyn till skalan. Uppsalatemplets 
areal var nämligen enligt Lindqvists förslag dubbelt så stor 
som Arconas och 15 gånger så stor som Häverös. 

202 



11 E D N A T E M P L E T I G A M L A U P P S A L A 

mm 
nm 

Fig. 5. Sektioner av förslag till rekonstruktion av Uppsala tempel enl. S. Lind
qvists plan. Efter Gerda Boéthius. — Schnitte zur Rekonstruktion des Uppsala 

Tempels nach S. Lindqvists Plan. Nach G. Boéthius. 1:500. 

Ett övertäckande av templet på sätt, som använts vid klock
staplarna, låter sig av tekniska skäl ej genomföra, enär man 
kommer till orimligt stora höjdförhållanden. Ej heller är jäm
förelsen med vendertemplet genomförbar, såsom dr Åke Ohl-
marks i en utförlig och övertygande avhandling" närmare på
visat. 

Man har emellertid även genom upprättande av rekon
struktionsförslag sökt tolka planen i anslutning till de treskep
piga norska stavkyrkorna. Sålunda publicerade professor Gerda 
Boéthius i »Hallar, tempel och stavkyrkor» år 1931 ett förslag 
till sektioner av templet (fig. 5), vilket beträffande konstruktio
nerna närmast ansluter sig till de norska stavkyrkorna, såsom 
framgår av en jämförelse med fig. 2. Förslagsritningarna synas 
emellertid endast vara att betrakta som skisser; så t. ex. hava de 
liggande sidobjälkarna gjorts två och en halv meter grova, vilket 
ju ej kan ha varit meningen. Förslaget har underkastats en 
mycket hård kritik av Ohlmarks,10 där han hänvisar till en 

" Åke Ohlmarks, Alt-Uppsala und Arkona, Vetenskaps-Societeten i 
Lund årsbok 1943, Lund 1943; — Dens., Alt-Uppsala und Urnas, Lund 
1945. 

10 Åke Ohlmarks, Aftonbladet 16. 7. 1949. 
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specialist,11 vilken anser att 6 m längd å fribärande bjälkar skulle 
vara det största mått man vid ifrågavarande tid kunde tänkas 
hava arbetat med. Takkonstruktionen för ytteromgångarnas 
valmade tak enligt det ifrågavarande förslaget visar emellertid 
icke understödda bjälkar av betydligt större längd och språng
bjälken i nordväst är t. o. m. 12 m lång. En beräkning för snö
tryck visar också, att man måste tillgripa så kraftigt mått som 
14 tum i fyrkant (nära motsvarande »Gudahusets» grova spiror) 
för språngbjälken ifråga, och att det oaktat påkänningarna bliva 
väsentligt större än vad man nu för tiden anser tillåtligt. 

En jämförelse mellan stavkyrkorna och den Lindqvistska 
planen haltar dessutom betänkligt. Kyrkorna hava sålunda som 
regel avlång planform under det att Lindqvists är nära kvadra
tisk; de äro vidare mycket mindre, med breddmått varierande 
mellan 6 och 9 m, under det att Uppsalatemplet skulle vara nära 
24 m brett. Lindqvists plan, med de yttre pelarna väsentligt kle
nare än de inre och med omgångarna nästan lika breda som 
gudahallen går ej heller på något sätt i lås med de treskeppiga 
stavkyrkornas jämngrova pelare och mycket smala omgångar. 

En av Anders Bagge gjord perspektivskiss och en av Allan 
Fridell gjord modell av templet12 enligt de Boéthiusska sektio
nerna synes också påtagligt visa, att det icke kunnat göras i 
arkitektoniskt hänseende acceptabelt. Särskilt ofördelaktigt är 
därvid mitteltomets osymmetriska placering. 

En av Anders Bugge gjord förändring av förslaget,13 genom 
borttagande av tornet utvisar en ännu mindre tilltalande arki
tektur. 

Ytterligare en modifikation av förslaget har gjorts av Allan 
Fridell, visande templet sett från nordost inplacerat i miljön.14 

Slutligen har professor Lindqvist nyligen i Uppsala universi-

" M. v. Rudolph, Germanischer Holzbau der Wikingerzeit, Neumiinster 
1942 (Utgrävningar i Stellerburg). 

12 Allan Fridell, Rekonstruktioner av Uppsala Hednatempel. Tor 1948. 
Meddel. fr. Uppsala univ. museum för nordiska fornsaker, Uppsala 1948. 

1:1 Anders Bugge, Oslo, Modifikation av Boéthius' förslag till rekonstruk
tion av Uppsala tempel, Acta archaeologica VI, Khvn 1935. 

14 Sune Lindqvist, Modifikation av Boéthius' rekonstruktionsförslag av 
Uppsalatemplct, med bild av Allan Fridell, Svenskt Forntidsliv, Sthlm 
1944. 
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Fig. 6. Förslag lill rekonstruktion av Uppsala tempel av S. Lindqvist efter modell 
av A. Fridell. Perspektivbild från Frös hög av Nils Gellersledt. — Vorschlag zur 
Rekonstruktion des Uppsala 'Tempels von S. Lindqvist nach Modell von A. Fridell. 

Perspektivbild von Frös Grabhugel von Nils Gellersledt. 

tets museum för nordiska fornsaker låtit uppställa en modell till 
nytt rekonstruktionsförslag av templet1'' (fig. 6).1" Han bygger 
därvid fortfarande på sin gamla plan, men har nu övergivit de 
valmade taken och övertäckt den stora byggnaden med ett väl
digt sadeltak med 45° vinkel. Bilden visar en ståtlig arkadför-

15 Tor 1948, s. 122. 
18 Templet har från nyssnämnda bild av modellen framkonstruerats, 

sett från Mellanhögen, för att få full jämförelse med övriga förslag. 
Trädbestånden ha inritats enligt fig. 1. 
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sedd gavelfasad, och således ett mera tilltalande utseende än de 
tidigare förslagen. Även fäster man sig vid att takfallets 18 m 
långa bjälkar i gavelväggarna fått väl behövligt stöd av de av 
pålhål markerade grova spirorna. Däremot ser man ej huru de 
betydande dragspänningar, som komma att uppstå i dragban
dets riktning då det 24 m breda taket blir utsatt för snöbelast
ning och vindtryck, skulle kunna upptagas? Har månne för
stärkningar med järnband varit påtänkt? Sådana förekommo 
visserligen enligt Beowulfkvädet i hallen Hjort, men här, ehuru 
med säkerligen mycket större mått och påkänningar, vågar man 
väl icke ifrågasätta någon sådan konstruktion. Om de bakom 
västgaveln befintliga takstolarna, vilka ej kunna understödjas 
så som dennas, skulle kunna givas en användbar konstruktion, 
är ej möjligt att avgöra, då några plan- och sektionsritningar 
ej publicerats, men då bjälklängderna här bliva ännu större än 
i Boéthius förslag är påtagligt att så stora svårigheter före
finnas, att de sannolikt icke kunnat övervinnas. Beträffande 
detaljerna kan även anmärkas på att den på gudahusets gavel 
synliga spiran visar en längd ovan jord av 30 m och således 
knappast har varit möjlig att uppbringa. Den är även olämp
ligt placerad, mitt framför guden Tors beläte. 

Redan de fyra centraltornet flankerande spirorna med 18 m:s 
längd ovan jord äro på gränsen av det möjliga. Den å gavel
fasadens mitt placerade, för den föreslagna takkonstruktionen 
oundvikliga pelaren medför även den olägenheten att, i stället 
för en mittportal måst upptagas två portar och hela tempel
fasaden på så sätt erhållit fyra ingångar, vilket knappast kan 
ha varit av behovet påkallat. 

Huru Lindqvist tänkt sig den gyllene kedjan framgår ej av 
ritningen, men torde han liksom tidigare avse, att den skulle i 
stiliserad form representeras av den ovan tornets tak antydda 
takkammen med drakhuvuden. Denna motsvarar dock, såsom 
förut framhållits, icke Adams beskrivning om kedjan, som 
hängde och omgav templet. 

Några år tidigare, 1943, hade emellertid dr Åke Ohlmarks 
publicerat ett på helt nytt uppslag baserat rekonstruktionsför-

17 Återgivet i Tor 1948, s. 122 och Pl. 55 a. 
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Fig. 7. Efter »Rekonstruktionsversuch des Uppsalatempels» i »Alt-Uppsala und 
Arkona» av Åke Ohlmarks. Perspektivbild från Frös hög av Nils Gellersledt. — 
Nach »Rekonstruktionsversuch des Uppsalalempels» in »All-Uppsala und Arkona» 

von Åke Ohlmarks. Perspektivbild von Frös Grubhugel von Nils Gellersledt. 

slag,17 (fig. 7).18 Han använder sig därvid visserligen liksom öv
riga förslagsställare av Lindqvists plan, men anser att den lilla 
inre fyrkanten anger hela templet och att den yttre endast ut
visar en inhägnad kring en öppen, templet på alla sidor om
givande ej övertäckt »gudahage» eller »skidgård», till vilken 
den i norra delen av västsidan av stolphål markerade ingången 
eller »stigluckan» ledde. 

Genom detta nya uppslag har Ohlmarks fört fram frågan, 
om huru stolphålen skola tydas, ett långt stycke. Hans projekt 
verkar mycket mera sannolikt än de andra förslagsställarnas 
jättetempel. Enligt Ohlmarks tolkning av Lindqvists plan eli-

" Tempelanläggningen har, från bilderna i Tor 1948, för jämförelse 
med Lindqvists förslag, framkonstruerats, sedd frän Mellanhögen. Träd
bestånden enligt bild 1 visar att templet ej alls var synligt ovan dessa. 
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mineras sålunda alla konstruktiva svårigheter, som vidlåder de 
stora templen och ej heller generar den osymmetriska belägen
heten av den inre fyrkanten. Man ställer sig dock tveksam om 
Ohlmarks funnit en slutgiltig lösning av problemet. Denna 
tvekan gäller i första hand templets allt för anspråkslösa stor
lek. Är det antagligt att det vittberömda templet i Uppsala 
endast skulle ha en planareal av ca 81 kvm, då motsvarande 
siffror för templen i Bollnäs och Arcona äro ca 261, resp. 320 
kvm. Enligt Ohlmarks förslag skulle dessutom hela höjden till 
taknocken endast utgöra ca nio m, vilket på intet sätt stämmer 
med de väldiga dimensioner å den bärande konstruktionen, 
som stolphålen utvisar, och ej heller med Adams uppgift om 
den gyllene kedjan, som glimmade på långt håll ovanför kungs
högarna. Denna utsago pekar, som förut nämnts, på en med 
Gamla Uppsala kyrkas mera jämförbar höjd (fig. 1). 

Dennas torn är 17,5 m till takfoten och till nocken 30 m; 
lågkyrkan är till nocken ca 22 m. Att ingången till tempel
området skulle vara förlagd i ena hörnet i stället för mitt för 
templet verkar även förbryllande. Slutligen kan omnämnas 
att stigluckan av Ohlmarks givits en så oväntat stor bredd räk
nad mellan stolparnas mitt som drygt 4 m. Han har därvid ej 
haft användning för ett mellan dessa befintligt stolphål. Hans 
förklaring — att detta stolphål skulle ha tillhört en här tidigare 
befintlig inhägnad, som borttagits vid en förflyttning av stig
luckan hit från ett ursprungligt läge mitt för templet — verkar 
ej trovärdig. Man förstår ej varför stigluckan skulle ha förflyt
tats från ett naturligt till ett onaturligt läge. 

Då enligt vad ovan anförts viktiga anmärkningar kunnat rik
tas mot sannolikheten av varje av de framlagda rekonstruk
tionsförslagen, framställer sig frågan; beror ej detta på att grun
den för dem alla — Lindqvists planritning — måste vara fel
aktig. 

En närmare granskning av planen resulterar även i att man 
kommer till en helt annan tolkning än hittills om vad stolp
hålen i verkligheten vittna om. Om man sålunda, till skillnad 
mot vad som förut skett, noggrant inritar linjer genom stolp
hålens mitt på sätt å utgrävningsplanen, bild 4, med prickade 
linjer angivits, erhåller man en från Lindqvists plan med unge-
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fär 6° motsols vriden plan. Genom denna nya riktning av lin
jerna upptäcker man även ett särdeles egendomligt, hittills ej 
observerat förhållande. Den norra av de två parallella linjer, 
som dragits genom de tre grövsta centralt belägna och »guda
hallen» markerande stolphålen, träffar nämligen utdragen 
västerut, exakt i centrum av ett i västra ytterlinjen befintligt 
grovt stolphål. Detta kan näppeligen bero på en slump. Man 
får närmast den tanken, att en plan, som grundar sig på ett 
sådant förhållande, måste vara i hög grad sannolik. 

Den enligt min åsikt naturliga slutsatsen blir då att det 
egentliga templets plan markeras av dessa fyra grova stolphål 
och att det på tre sidor omgivits av en öppen, genom de kle
nare stolphålen markerad »skidgård», vilken omgivits av en 
inhägnad. Hela anläggningen visar sig ha nära kvadratisk form, 
eller med noggrant mått 23,25 X 23,75 m:s sidor. Till skid
gården leder den av särskilda stolphål vid norra delen av 
västra sidan markerade stigluckan. Dimensionerna å stolphålen 
åskådliggöras av en särskilt i större skala utförd ritning (fig. 8), 
vilken även upptar en jämförelse med nutidens största bjälkar. 

Om man r i tar upp templets väggar, i anslutning till vad 
som nyss sagts, å planen (fig. 9), får man förutom en östlig, 
av de t re grövsta stolphålen markerad hall, med innermått 
ca 8 X 9 m, där de t re gudabilderna böra ha varit placerade, 
väster om detta ett för åskådare avsett förrum. Templets yt ter-
mått utvisar en bredd av 9,6 m och en längd av 17,5 m och har 
således lagom stora dimensioner, varken för stora eller för små, 
och, vad som även är viktigt, templet har ej kvadratisk utan av
lång form, med lämpligt förhållande mellan längd och bredd. 
Tänkas kan dock, att templet haft större längd, genom tillbygg
nad i väster och möjligen även i öster. Något vittnesbörd härom 
hava vi emellertid icke från utgrävningarna. 

En jämförelse med några typiska stavkyrkors storlek i plan 
kan då vara av värde: Hedareds stavkyrka är 5,8 X 10 m, kor 
medräknat. Stavkyrkan S:ta Maria Minor i Lund hade en bredd 
av ca 10 m, omgången medräknad. Borgunds stavkyrka är 
6,1 X 10,7 m, kor, men ej ytteromgång medräknade. Urnas stav
kyrka är 6,8 X 12,4 m, kor medräknat, och långhuset i Hurums 
kyrka 6,3 X 7,5 m. 
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Av intresse är även den av dr Gustaf Hallström 1923 upp-
grävna grunden till en vikingatidsbyggnad i Onbacken i Boll
näs, vilken synes visa at t en gudabild där varit uppställd, och 
bl. a. därför kan betraktas som ett tempel. Måtten voro där 
ungefär 9 X 29 m. 

Härtill kan nämnas att Gamla Uppsala kyrka har innerrnått 
11 X 27 m, och att Theseustemplet i Aten är ca 7 X 19 m, 
kolonnomgången ej medräknad, samt, för att taga ett modernt 
exempel, att Operakällarens i Stockholm stora matsal är 
11 X 21 m. 

Uppsalatemplet hade således enligt mitt förslag en plan av 
liknande storleksordning och proportioner, som de ovannämnda 
byggnadernas. 

Arealen av templet var enligt min plan 168 kvm och således 
drygt dubbelt så stor som Ohlmarks 81 kvm, men knappt en 
tredjedel av Lindqvists 550 kvm. 

Rörande planens detaljer kan anföras följande. Gudahallen 
var något bredare i nord—sydlig än öst—västlig riktning, detta 
kanske med hänsyn till att, såsom Adam förtäljer, här tre guda
bilder varit uppställda vid sidan av varandra. Några stolphål 
mellan hörnpelarna ha ej återfunnits vid hallens öst- eller 
västsida. Antagligt synes emellertid vara att på dessa sidor 
funnits två mellanpelare, mot en å de andra sidorna. En för
stärkt konstruktion har nämligen här varit motiverad av det 
större breddmåttet , vartill kommer det i arkitektoniskt hän
seende olämpliga i att placera en ensam pelare i väggens mitt. 
Den ena pelaren hade då, på ett störande sätt, kommit rät t bak
om guden Tor och den andra hade förstört interiören och an
blicken från förrummet mot gudarne. Med den anordning som 
visas å planen inramas däremot gudarne av pelare på ett för 
åskådarne tilltalande sätt. På förrummets norra och södra sida 
bör, på ungefär fyra meters avstånd från gudahallen, ha funits 
mellanpelare, vilka dock endast behövt hava tämligen klena 
dimensioner. 

Ett par meter från templets västra sida finnes vid norra väg
gen ett stolphål. Detta visar att här funnits en tvärvägg, som 
bildar ett vindfång. Detta, som möjligen även använts som 
vapenhus, är orsaken till gudahusets tidigare omförmälda för-
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skjutning österut. Förutom den på västsidan anordnade huvud
portalen är antagligt att en eller två dörrar funnits för förbin
delse mellan templets förrum och skidgården. 

På grundval av den, enligt stolphålens vittnesbörd, på sätt 
förut nämnts, framkomna planen har jag, som ett bidrag till 
frågan om huru Uppsala hednatempel en gång kan ha sett ut, 
vågat mig på att, ehuru ej arkeo- a 

log av facket, göra ett försök till 
rekonstruktion av templet. 

Vid uppgörande av ett sådant 
förslag till templets uppbyggnad 
och formgivning kan man givetvis 
ej räkna med att komma till ett 
resultat, som till alla delar blir 
oantastbart, men man har dock 
möjlighet att på grundval av de 
kända premisserna och genom 
borteliminering av mindre sanno
lika alternativ, resonera sig fram 
till ett förslag som har sannolik
hetens prägel. 

Som förut framhållits synes det 
vara motiverat, att vid uppgöran
det av förslag till rekonstruktion 
av hednatemplet, använda sig av 
de konstruktioner och former, som 
stavkyrkorna och deras arkitektur 
har att upvisa, om också 900-
talets tempel knappast haft så ut
vecklad träarki tektur som dessas. 

De vanliga små enskeppiga stavkyrkorna äro täckta med ett 
enkelt sadeltak, med låg höjd. Templet måste dock, enligt 
Adams uppgift om kedjan, ha rest sig till avsevärd höjd. En 
högre resning än vad som är vanligt å de enskeppiga, ha de 
treskeppiga stavkyrkorna, men då något spår efter nära yt ter
väggarna placerade pelare, som dessa kyrkor hava, icke vid 
uppgrävningarna konstaterats, har templet icke kunnat vara 
treskeppigt. 

7 0« 

i 

Fig. 8. Sektioner av pålhål i tem
pelgrunden i Gamla Uppsala. Av 
Nils Gellersledt. a = pålhål, ca 8 
dm diam. för de grövsta spirorna i 
»Gudahuset», b = pålhål, ca 7 dm 
diam. för de klenare spirorna i 
»Gudahuset», c = pålhål 5,5 dm 
diam. i västväggens hörn, d = pål
hål 3,5 dm diam. för inhägnadens 
stolpar, e = pålhål 3 dm diam. för 
sligluckans bjälkar, f = nutida 
grövsta stolpar 7 X 10 tum. — 
Schnitte von Pfostenlöchern des 
Tempels in Alt-Uppsala, f = heu-
tiger grösster Balken, nach Nils 

Gellersledt. 
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Lå oss då se om ett närmare studium av stolphålens dimen
sioner, såsom de visas å fig. 8, kan ge oss någon upplysning huru 
templet kan ha varit uppbyggt. De tre grövsta, centralt i om
rådet belägna stolphålen äro av mycket stora mått, utvisande 
hörnpelare av ungefär 8 dm genomskärning vid marken och 
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TEMPLET* VÄGGAR OCH BÄRANDE SP1R0B-

f ™ FÖRESLAGNA INHÄGNADER OCH SUGLUCKOR, 

Fig. 9, Förslag till rekonstruktion av planen för hednatemplet i Gamla Uppsala av 
Nils Gellersledt. — Vorschlag zur Rekonstruktion des Planes des Heidentempels 

in Alt-Uppsala von Nils Gellersledt. 

mellan dessa något klenare pelare om ca 7 dm och således i båda 
fallen av bjässar, som man numera näppeligen får skåda, och 
vilka säkerligen även under vikingatiden varit svåranskaffbara. 
Det fjärde vid västväggen belägna pålhålet är visserligen stort, 
med ungefär 5,5 dm diameter, men dock avsevärt klenare än 
de förutnämnda. 

Då givetvis de byggmästare, som fått sig anförtrott uppdraget 
att utföra det förnämliga tempelbygget, varit kunnigt och prak
tiskt folk med erfarenhet i sitt fack, måste man antaga att de 
anskaffat och utvalt byggnadsmaterialet på förståndigt sätt. De 
ha således för de längsta och av vindtryck mest ansträngda 
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spirorna utsökt de kraftigaste stammar, som kunde uppbringas 
och för de pelare, som hade mindre påkänningar, använt kle
nare virke, eller omvänt, de största pålhålen visar att bygg
naden där varit högst och en mindre dimension motsvarar en 
lägre byggnadshöjd. Även är naturligt att för den höga »guda-

SKALA 1 500 

Fig. 10. Förslag lill rekonstruktion uv hednatemplet i Gamla Uppsala, fasad och 
sektion, av Nils Gellersledt. — Vorschlag zur Rekonstruktion des Heidentempels in 

Alt-Uppsala, Fassade und Längsschnitt, von Nils Gellersledt. 

hallens» mellanpelare kunnat användas något klenare dimen
sioner än för de i hörnen belägna mest utsatta spirorna. 

Huru långa dessa voro kan naturligtvis ej exakt bestämmas, 
men, då byggnadsmaterialet antagligen var furu, synes en 
längd av dessa av storleksordningen högst 15 m vara sannolik. 
Den motsvaras av ett toppmått för hömspirorna av 6 dm och för 
de mellan dessa stående av 5 dm, vilket ju ej är dåligt. För den 
lägre byggnadskroppens hörnspiror om 5,5 dm diameter vid 
rotändan har förslagsvis antagits en längd av ca 10 m såsom 
även för byggnadens arkitektur lämplig. Det motsvarar drygt 
4 dm i toppändan. 

Då entrén till templet måste ha varit i väster, närmast offer
lunden, är naturligt att man först kom in i ett förrum för menig
heten, som därifrån kunde få beskåda gudarna, vilka tronade 
i den egentliga gudahallen. Denna måste således vara förlagd 
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till templets östra del, d. v. s. till den av de grövsta pålarna 
markerade delen. Gudahallen, som således av pålarnas vittnes
börd, var templets högsta del, har härigenom fått sin förnämliga 
betydelse ytterligare poängterad. 

Det framför gudahallen befintliga mindre förnämliga för
rummet har såsom förut nämnts haft en avsevärt mindre höjd. 

-\C 
Fig. 11. Förslag till rekonstruktion av hednatemplet i Gamla Uppsala. Perspektiv-
bild från Frös hög (det nuvarande trädbeståndet framför kyrkan har ej inritats) av 
Nils Gellersledt. — Vorschlag zur Rekonstruktion des Heidentempels in Alt-Uppsala. 
Perspektivbild (der jetzige Baumbestand vor der Kirche jedoch nicht mit eingezeich

net) von Nils Gellersledt. 

Å fig. 10 har med utgångspunkt från ovannämnda förutsätt
ningar inritats ett förslag till gavelfasad och en längdsektion av 
templet. 

Å fig. 11 har från dessa framkonstruerats huru anlägg
ningen i sin helhet skulle ha tett sig sedd från Frös hög. De 
framför templet antagligen befintliga täta trädbestånden (se 
fig. 1) hava å bilden tänkts borttagna. 

Av bilden finna vi att templet i stort sett varit uppbyggt av 
en lägre och en högre del, såsom förhållandet även är med 
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många av de kristna stenkyrkorna. En olikhet, förutom bygg
nadsmaterialet, är emellertid att templet har tornet i öster un
der det att de allra flesta med torn försedda kyrkor har tornet 
i väster. De få undantagen från denna regel, de s. k. östtorns-
kyrkorna äro till huvudsaklig del att finna i Sigtunatrakten, där 
Skånella, Husby-Erlinghundra, Norrsunda och Färentuna kyr
kor med torn i öster äro belägna. Dessa kyrkor hava anor från 
tiden för striderna mellan de kristna och hedniska religionerna, 
här representerade av Sigtuna och Uppsala.19 

Man kan då framkasta det spörsmålet om ej denna överens
stämmelse mellan östtornskyrkorna och det nu rekonstruerade 
hednatemplet kan bero på gemensamt ursprung av byggnads
traditioner från tidig vikingatid eller rent av om icke temp
lets uppbyggnad med torn i öster, kunnat tjäna som förebild 
för dessa kyrkors placering av sina torn. 

Om vi nu återgå till gudahallen har, såsom synes av r i t
ningarna på det egentliga taket anbringats en takryt tare med 
sadeltak, vilket försetts med takkam och drakhuvuden. Detta i 
anslutning till vad som är fallet på de större stavkyrkorna såsom 
Borgund, Gol och Fortun. Dessa detaljer hava påtagligt hednisk 
karaktär och synas väl passa ihop med vikingatidens stil, detta 
i motsats till den på samma kyrkor befintliga, från den egentliga 
takryt taren uppväxande tornspiran. Denna synes nämligen visa 
på kristna former och har därför ej medtagits i förslaget. Den 
på så sätt angivna tomavslutningen motsvarar visserligen, om 
man sätter på förgyllning, det hittills vanliga sättet att tolka 
Adams orakelspråk om guldkedjan, men ger dock ingen till
fredsställande lösning av gåtan. Jag har emellertid genom an
bringande av denna takryt tare fått möjlighet att under dennas 
tak anbringa en kedja av guld, som bokstavligen och fullstän
digt motsvarar Adams i verkligheten klara beskrivning. 

Ritningarna visa sålunda huru här kunnat finnes en förgylld 
kedja eller rent av en verklig »kedja av guld, som omger temp
lens översta del), hängande» (eventuellt i kedjor på takryttarens 
tak) »ovan husets branta» (huvud-)»tak, och på långt håll glim
mande emot dem som nalkas», etc. 

19 Henrik Cornell, Sigtuna och Gamla Uppsala, Sihlm 1920. 
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Kedjan hänger på drygt 22 ms höjd, d. v. s. den befinner sig 
på samma höjd som taknocken på Gamla Uppsalas lågkyrka 
eller 5 meter högre än takfoten på kyrktornet. Detta synes vara 
en mot Adams beskrivning av kedjans synlighet »på långt håll» 
passande höjd, vilken även går bra i lås med den förut omtalade 
antagliga höjden å Gudahallens bärande spiror. 

En sammanställning av några höjduppgifter kan här vara på 
sin plats: 

Templets största höjd till nocken (de ca 3 m höga drakhuvu-
dena således ej medräknade) är: 

enligt Boéthius' förslag ca 29 m 
» Lindqvists sista förslag » 31 » 
» Ohlmarks förslag » 9 » 
» Gellerstedts förslag » 28 » 

Gamla Uppsala kyrkas torn är till nocken 30 m. 
Templets väggar kunna ha varit utförda antingen av liggande 

plank mellan pålarna, s. k. skiftesverk, vilket anses vara an
tagligt med hänsyn till att pålarna voro nedgrävda, eller också, 
som fallet är med de allra flesta av stavkyrkorna, av stående 
»stavar» mellan pålarna och på en bädd av syllar. Om, vad 
som för Uppsalatemplet varit det mest sannolika, tvista nu 
som bekant de lärde. 

Då Lindqvist ej omnämner sig ha iakttagit märken i lergolvet 
efter nedslagna stavar mellan pålarna, synes mig mest sanno
likt vara att skiftesverk använts för Uppsalatemplet. Jag har å 
fasaden angivit detta alternativ för de nedre delarna av templet 
och av arkitektoniska skäl uppbyggt tornets övre del med stå
ende stavar. 

Av sektionen, som visar hur templet har kunnat konstrueras, 
får man en uppfattning om de diagonal- och hörnförsträvningar, 
som äro behövliga för att giva byggnaden stadga och för upp
tagande av vindtrycket. Väggarnas, liksom även takstolarnas 
konstruktion har uppgjorts i anslutning till vad som finnes ut
fört i norska stavkyrkor. Då det visat sig att dessa anordningar 
naturligt och följdriktigt motsvara vad som är konstruktivt 
riktigt, synes det möjligt, att liknande konstruktioner ha an
vänts vid templets uppbyggnad. 
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Sektionen visar även hur interiören skulle sett ut och huru 
särskilt hörnförsträvningarna ingå som ett led i arkitekturen. 
Här har även gudabilderna angivits, tronande på högsäten på 
en förhöjd plattform. Alternativt kan även tänkas, att (på sätt 
Ohlmarks i »Alt Uppsala und Urnas» utförligt motiverat) en
dast guden Tor varit sittande, flankerad av Oden och Frö i 
stående ställning. 

Tempelportalen var antagligen hög och rundbågad, såsom 
fallet är i Hemse och i många av de norska stavkyrkorna. Den 
har säkerligen varit försedd med förnämligt utförda sniderier 
med drakslingor och djurornamentik i stil med vad vi känna 
från t. ex. Osebergsfynden och från stavkyrkorna. 

Om vi nu till sist vända oss till den templet på norra, östra 
och södra sidan omgivande »skidgården», veta vi att den var 
omgiven av en kraftig inhägnad med stolpar av tre å fyra dm:s 
diameter, placerade på ett avstånd sinsemellan av ca 2,5 m. 
Vad det inhägnade området använts till känna vi ej . Den närmast 
till hands liggande tanken att hit förlägga offerlunden, där off
rens kroppar upphängdes kan emellertid icke vara riktig, då i 
Lindqvists beskrivning om utgrävningarna intet finnes om
nämnt om här påträffade hål eller rester av t rädstammar eller 
rötter. 

Sannolikt måste området ha haft någon funktion i samband 
med de icke blott vart nionde år utan även årligen firade blots-
festerna. Dessa bestodo av offer förbundna med kultgille och 
kultisk måltid, vilka icke ha hållits i själva templet."0 

Till skidgården ledde norr om templet en av stolphål tydligt 
markerad ingång, en stiglucka med ca 3 ms bredd och 1,5 ms 
djup. Den har varit något ovanligt konstruerad med snett pla
cerade och parvis anordnade stolpar, vilket dock, såsom planen 
visar, ej omöjliggör en antagbar konstruktion. Den norra av 
stolparna i inhägnadens linje har enligt Lindqvists ritning varit 
grövre än de övriga, ungefär 5 dm i diameter. Detta något egen
domliga förhållande torde antingen ha berott på en tillfällighet, 
så att man använt en något grövre stolpe, som blivit över, eller 
också kan ett något kraftigare stöd här ha ansetts behövligt för 

m Thede Palm, Uppsalalundcn och Uppsalatemplet, Vetenskaps-Socie-
teten i Lund årsbok 1941. 
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stigluckans stabilisering. Då templet avskiljer skidgårdens norra 
del från dess södra är sannolikt att även söder om templet fun
nits en liknande stiglucka. 

Härmed är beskrivningen avslutad, över huru Sveriges äldsta 
från samtida litteratur kända byggnad, det vittberömda hedna
templet i Uppsala, skulle ha sett ut enligt mitt rekonstruktions
förslag. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Nils Gellersledt: Der Heidentempcl in All-Uppsala. 

Der Aufsatz handelt tiber die verschiedenen Vorschläge zur Rekon
struktion von »Schwedens ältestem aus der zeitgenössischen Literatur 
bekannten Gebäude», dem weitberiihrnten Heidentempel in Alt-Uppsala. 

Der Verfasser stellt in erster Linie fest, dass der Tempel nicht in dem 
heutigen Uppsala gelegen hat, wie von gewissen Verfassern angenommen 
worden ist, sondern auf dem jetzigen Platz der Kirche in Alt-Uppsala, 
wo die Ausgrabungen 1926 Pfostenlöcher festgestellt haben, die den Plan 
eines Wikingerzeit-Gebäudes zeigen (Abb. 4), welches durch Funde unter 
der als Fussboden angewendeten Schicht von gestampftem Lehm als 
im 10:ten Jahrhundert errichtet bestimmt worden ist. Es wird ange
nommen, dass der Tempel beim Siege des Christentumes Ende des l l : ten 
Jahrhunderts niedergerissen worden ist. 

Der gelehrte Domherr Adam von Bremen hebt in seinem grossen 
Werk Anfang der 1070-er Jahre hervor, dass die Swear ein sehr be-
riihmtes, ganz mit Gold geschmucktes Tempelhaus hatten, genannt 
»Ubsola». Er sagt weiter: »Eine Kette von Gold umgibt den Tempel, 
oberhalb des steilen Daches des Hauses hängend und von weit her 
glänzend gegen jeden, der sich nähort, weil das Heiligtum, gelegen auf 
einem offenen Platz, um sich herum Hiigel hat» (die Königsgräber aus 
der Zeit der Völkerwanderung). Diese Beschreibung beweist, dass der 
Tempel eine Höhe vergleichbar mit der der jetzigen Kirche gehabt hat, 
welche auch durch die davor jetzt befindlicben Baumbestände verdeckt 
wird (Abb. 1). 

Den Tempel, der in Rekonstruktionsvorschlägen vom 16. und 17. Jahr
hundert als Steinbau dargestellt worden ist, glaubt man nunmehr in 
einem Stil ausgefuhrt, der sich an eine uralte nordische Holzbaukunst 
anschliesst, deren Endresultat in den s. g. Stabkirchen bewahrt worden 
isl (Abb. 2, 3). 

Der Verfasser beschreibt die sieben friiheren Vorschläge zur Rekon
struktion des Tempels aus den letzten 50 Jahren, die bisher entstanden 
sind und welche sich sämtlich an den Stil der Stabkirchen anschliessen. 
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Eingehendere Kritik wird an drei hier abgebildeten Vorschlägen aus-
geubt, welche sämtlich auf Professor Lindqvists Plan basieren (Abb 4). 
Der Verfasser weist die nahezu unlösbaren Schwierigkeiten nach, die 
in konstruktiver Hinsicht den grossen Tempeln anhaften, in sowohl 
Professor Boéthius' Vorschlag (Abb. 5) als auch in dem Lindqvistschen 
(Abb. 6), welche beide darauf hinausgehen, das ganze durch die Pfosten
löcher markierte Tempelgebiet zu iiberdecken. Besonders der erslge-
nannte ist ausserdem in architektonischer Hinsicht undenkbar, zumal 
im Hinblick darauf, dass das innere Viereck — das »Götterhaus» — im 
Verhältnis zu dem äusseren unsymmetrisch plaziert worden ist. 

Dr. Ohlmarks Vorschlag (Abb. 7) löst die genannten Schwierigkeiten, 
die den grossen Tempeln anhaften, dadurch, dass er erklärt, dass das 
»Götterhaus» der ganze Tempel ist und von einem nicht iiberdeckten 
»Göttergehege» umgeben sei. Dieser Vorschlag verfällt jedoch dadurch, 
dass der Tempel viel zu anspruchslose Dimensionen erhalten hat und 
auch, wie das Bild zeigt, Adams Aussage bezgl. der Goldkette wider-
spricht, die »von weit her glänztc». 

In den genannten Vorschlägen wird die Kette nur durch eine ketten-
artige Dekoration mit Drachenköpfen auf dem Dachfirst wiedergegeben, 
bezgl. welcher jedoch der Verfasser darauf hinweist, dass sie auf dem 
Dachfirst liegt und nicht den Tempel umgibt. 

Der Verfasser hat dadurch, dass er auf dem Plan — Abb. 4 — genaue 
Linien durch die Mitte der Pfostenlöcher gezeichnet hat, naehgewiesen, 
dass ein in der Westwand befindliches grobes Pfostenloch genau in die 
Verlängerung der nördlichen Wand des »Götterhauses» passt, weshalb 
der Tempel mit grösster Wahrscheinlichkeit mittels eines fiir die All-
gemeinheit vorgesehenen Vorraumes (Abb. 9) sich bis zur Westwand 
erstreckt hat, wobei das sonstige Tempelgebiet nicht iiberdeckt worden 
ist. Durch Studium der Dimensionen der Pfostenlöcher (Abb. 8) hat der 
Verfasser einen Vorschlag zur Rekonstruktion des Tempels herzustellen 
versucht, der sich darauf stiitzt, dass die sehr groben Pfostenlöcher beim 
»Götterhaus» eine grosse Höhe desselben nachweisen, während das spär-
lichere Loch in der Westwand andeutet, dass der Vorraum niedrigere 
Höhe gehabt hat. Der so entstandene Vorschlag, der ebenso wie die 
vorigen sich dem Stil der Stabkirchen anschliesst und in Abb. 10 und 11 
gezeigt wird, ist oberhalb des steilen Daches des »Götterhauses» mit 
einem Dachreiter versehen worden, der eine buchstäbliche Deutung der 
Aussage von Adam bezgl. der Goldkette ermöglicht, welche hier den 
obersten Teil des Tempels umgibt und oberhalb seines steilen Haupt-
daches hängt. Die Höhe der Kette iiber der Erde ist 22 m. oder dieselbe 
wie die des Dachfirstes der niedrigen Teile der Kirche in Abb. 1. 
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