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This essay deals with various problems concerning the interpretation of Adam of 
Bremen's description of Uppsala in "History of the Archbishops of Hamburg-
Bremen" (1070 AD). The essay emphasizes that Adam's Uppsala is described in 
a männer strikingly reminiscent of the information about the mythological land
scape given subsequently by Snorre Sturlasson and other Nordic bards. 
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Jag åberopar sanningen själv som vittne till att jag 
inte profeterar något utifrån mitt eget hjärtas ingi
velse och inte påstår något på lösa grunder. ... När 
det gäller detta arbete och detta vägstycke, skall alla 
veta, att jag varken vill prisas som historiker eller kri
tiseras som lögnare. 

Med dessa ord inleder Mäster Adam sin stora 
historik över Hamburgstiftet och dess biskopar, 
Gesta Hammaburgensis Ecdesiae Pontiftcum. 
Adams skrift, som förelåg i sin helhet i svensk 
översättning först 1984, är utan tvekan en av de 
viktigare källorna till den svenska historieskriv
ningen. Den är ett ovärderligt dokument, inte 
minst för religionshistoriker, historiker och ar
keologer. Framför allt är det Adams beskriv
ning av Uppsala (Ubsola) som tilldragit sig det 
största intresset. Här, och ingen annanstans, 
står att läsa om det guldprydda hednatemplet 
i vilket de tre gudarna Tor, Oden och Frö dyr
kades och hade sina bildstoder. Invid templet 
fanns en offerkälla och ett stort, evigt grönt 
träd. Där fanns också en helig lund, i vilken 
man offrade både djur och människor. Även i 
källan, berättar Adam, offrades människor. 

Vart åttonde år samlades alla svear till en stor 
gemensam högtidlighet, då dessa offerritualer 
ägde rum. 

Om det är något som har kastat långa, dystra 
skuggor över Gamla Uppsala så är det just det 
sätt på vilket de ytterst få skriftliga källorna har 
blivit hanterade när man har applicerat dem 
på det komplicerade komplex som Gamla 
Uppsala utgör. I synnerhet gäller detta Adam av 
Bremens beskrivning av Uppsala; det är allde
les uppenbar t att vetenskapen, Adams inled
ning till trots, har betraktat honom just som 
historiker eller som fullkomligt opålitlig kyr
koman. Ingen av dessa utgångspunkter är 
särskilt vetenskapligt hållbar. Inom ramarna för 
dessa okritiska eller hyperkritiska perspektiv 
har det inte funnits utrymme för en mer mång
facetterad bild av texten. 

Ingenting kan vara mer förödande. Det lig
ger i berättandets och beskrivandets psykologi 
att uppgifter sammanblandas och förlorar sitt 
ursprungliga »utseende». Saker förändrar 
form, tidsförlopp förskjuts, inbördes förhål
landen snedställs. I Adams fall fanns det en stor 
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risk för betydande informationsförluster efter
som han litade till en rad olika uppgiftsläm-
nare, varav säkert någon hade ett mycket fritt 
förhållande till verkligheten eller ville impo
nera och förse sin uppdragsgivare med blod
fulla händelser som bara delvis inträffat. För
växlingar, fantasier och felaktigheter måste 
man därför räkna med, och det är därför det är 
så riskabelt att utgå från att Adams Uppsa
laskildring är en exakt beskrivning av ett verk
ligt förhållande eller att han i alla avseenden 
har fel. 

Ett exempel på när Adam kan ha fel, men ändå 
rätt, är frågan om källkulten, kulten vid lunden 
och människooffret. Detta kan vara resultatet 
av en ren missuppfattning, avsiktlig eller inte. 
Den bland arkeologer så förhärskande tron på 
människooffret som en mer eller mindre van
lig hednisk kultakt härstammar till stora delar 
från Adams få rader. Dubbelbegravningar och 
mosslik uppfattar vi ofta som manifesteringar 
av sådana heliga akter, men det finns åtskilligt 
som talar emot en sådan okritisk och automa
tisk tolkning. Faktum är att de erbjuder ett vitt 
spektrum av tolkningsmöjligheter. Elisabeth 
Munksgaard menar att mossliken måste vara 
avrättade brottslingar. De gemensamma dra
gen dessa mosslik uppvisar är enligt Munks
gaard slående, de är sällan klädda utan endast 
invirade i skjortor eller skinn. Kvinnornas hår 
är ibland bortrakat, männen är skägglösa och 
korthåriga. Ibland ligger deras kläder slarvigt 
slängda intill dem. Vidare finns där ofta tecken 
på yttre våld, hängning eller dekapitering. Allt 
detta vittnar om skammens död (Munksgaard 
1984 s. 120 ff.; Ebbesen 1985 s. 10). En dia
metralt motsatt bild av mossliken bidrar Klavs 
Randsborg med: mossliken är offer, inte krimi
nella. De är begravda med respekt och seden 
att lägga deras vikta kläder intill dem och den 
»vård» de fått i samband med begravningen 
vittnar om omtanke (Randsborg 1986 s. 158). 
Vid en genomläsning av litteraturen i ämnet 
framgår det med andra ord rätt snart att tolk
ningssvårigheterna är betydande eller, om man 
vill, att tolkningsmöjligheterna är oändliga. 

När människooffer finns beskrivna i sagalit
teraturen sker det uteslutande för att misskre

ditera någon, människoffret beskrivs aldrig 
som en helig rit eller som en fromhetsyttring. 
I Eyrbyggjasaga 10 förkommer en passage om 
det isländska Vestfjordstinget, där en man, som 
en följd av tingsförhandlingarna, blev »dömd 
till blöt». Om vi får tro passagen befanns man
nen vara skyldig till ett allvarligt brott och där
för avrättades han och »gavs till gudarna». 
Adam av Bremen skildrar människooffer även 
bland västslaver (3:20 sk. 71 och 3:51), men här 
sker det under andra förutsättningar: det rör 
sig om ett rent straff av kyrkomän, vilka för
hörts, dömts till döden och offrats till Radegast. 
Denna, liksom Eyrbyggjasagans, inbördes ord
ning är viktig. I Gutasagans omnämnande av of
fer sätts det uteslutande samman med de större 
bloten, »hela landets» b l ö t O m detta »hela 
land» avser Sveariket eller Gotland kan disku
teras, men oavsett detta kan man dra slutsatsen 
att detta »huvudblot» i själva verket var en rätts
lig, social och politisk organisation. 

När Adam beskriver offret i Uppsala lämnar 
han ganska intressanta uppgifter om hur detta 
sker: kropparna hängs eller dränks. Detta får 
oss att omedelbart tänka på Tacitus' beskriv
ning av dödsstraffen hos semnonerna, men Ta
citus - opåverkad av kristna värderingar - ger 
inte dessa avrättningar någon religiös inne
börd. 

De sakrala elementen i dödsstraffen har dis
kuterats livligt. Denna sakralrättsliga teori 
grundar sig bland annat på föreställningen att 
de medelt ida dödsstraffen och deras avrätt
ningsformer går att härleda ur en förkristen 
kultritual och de offerhandlingar som där på
går (Ström 1972, s. 277). Teorin förutsätter 
med andra ord ett samband mellan rättsord
ning och kultgemenskap, på så sätt att ett straff 
blir en d d av kulten. Det är tydligt att teorin 
hämtat sitt huvudsakliga stoff från Tacitus' Ger
mania, trots att Tacitus inte gav människooffret 
bland semnonerna någon religiös betydelse. 
Det är just på dessa punkter som sakralteorin 
mer eller mindre faller. Karl von Amira, sakral
teorins främste företrädare, utgick från att vissa 
brott, s.k. nidingsverk, föll inom ett sakralt 
straffsystem. Men nidingsverken grundar sig 
snarare på moraliska värderingar, utan anknyt
ning till religiösa föreställningar (Ström 1972, 
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s. 277). Sakralteorins förespråkare brukade 
också peka på dödsstraffens »rituellt form
bundna» karaktär, dvs. de irrationella inslagen. 
Detta är ett ganska märkligt argument, efter
som avrättningsformerna under den tidiga me
deltiden, bland annat hängning och dränk
ning, framstår som ganska »praktiska» sätt att 
avrätta någon på, betydligt mer närliggande 
och lättillgängliga än dagens gaskammare och 
elektriska stolar (Ström 1972, s. 277). 

Det är tveksamt om vi definidonsmässigt kan 
uppfatta dessa avrättningar som offer. Att 
avrättningarna sedan varit spektakulära och 
kanske rent av populära inslag i en gemensam 
högtid som bland annat, men knappast uteslu
tande, hade religiös betydelse innebär inte att 
avrättningarna är människooffer. Att de avrät
tade sedan »gavs till Oden» uppfyller inte kri
teriet för begreppet »offer». Det ligger därför 
nära till hands att ifrågasätta människooffran
det som en mer eller mindre vanligt förekom
mande kultakt, där dödandet av en människa 
sker av uteslutande sakrala skäl. 

Men även på några andra punkter går det 
att spåra skenbara fel, missuppfattningar eller 
sammanblandningar. Detta gäller inte minst 
hednatemplets existens, men om templet har 
det redan sagts så mycket att jag avstår från att 
kommentera det. Jag nöjer mig med att kon
statera att få numer accepterar ett sådant främ
mande element i den skandinaviska, och för all 
del även den allgermanska, kulten. 

Men de riktigt stora frågetecknen dyker upp 
i Adams topografiska beskrivning av svearnas 
centralhelgedom. I den äldre litteraturen fin
ner man mer eller mindre häpnadsväckande 
kommentarer: någon skriver att den är en god 
beskrivning av Gamla Uppsala och någon an
nan menar att Uppsalatemplet ter sig just så 
som om Adams sagesman stått på slottsbacken 
i Uppsala (Lindqvist 1923, s. 92; Gellersledt 
1950, s. 195). Jag menar att det krävs en hög
gradig närsynthet för en sådan slutsats, ty den 
som någon gång befunnit sig på Uppsalaslät
ten kan inte bli särskilt övertygad. 

Ibland har dessutom Adams text blivit över
satt på ett tvivleaktigt sätt. Länge översatte man 
ordet montes, de berg som omringade templet, 
med »kullar». Man kan frestas att dra slutsat

sen att denna översättning är gjord för att 
bättre passa förhållandena i Gamla Uppsala, 
för Adam skriver inte kullar (colli), inte heller 
gravhögar (tumuli), han skriver berg (montes). 
Den springande källan (fons) får vi också svårt 
att finna, men däremot kan exempelvis den na
turliga sänkan som kallas Minnurs b runn möj
ligtvis utgöra den plats där man avrättade dem 
som befunnits skyldiga under tinget. 

Med detta i åminnelse - det ifrågasatta 
templet, den märkliga topografin m.m. - måste 
man ställa sig frågan; Vad är det i sådana fall 
Adam beskriver och varifrån har han fått det? 
Det finns några element i Gesta ... som kanske 
skulle kunna förklara några av dessa oklarheter. 

Främmande inslag? 

Oklarheterna i Gesta ... har fött lika många 
tolkningar som det finns kyrkohistoriker och 
arkeologer. Någon har föreslagit att Adam i 
själva verket velat skildra intrigerna och räv
spelet i Vatikanen, någon annan menar att hed
natemplet i själva verket varit en byzantinsk 
kyrka eller ett cluniacenserkloster under påven 
Gregorius VILs beskärm. En mer modest för
klaring stod Olaf Olsen, Harald Widéen och 
Wilhelm Holmqvist för, då de menade att 
Adams tempelbeskrivning kunde härledas ur 
Gamla Testamentets beskrivning av Salomos 
tempel i Första Konungaboken 6: 21: »Och Sa
lomo överdrog det inre av huset med fint guld. 
Och med kedjor av guld stängde han för koret; 
och jämväl detta överdrog han med guld.» 

Holmqvist menade att det inte är Adam, 
utan byggmästaren av templet som varit influ
erad av Salomos tempel. Tradit ionen kring 
tempelberättelsen i Gamla Testamentet kunde 
mycket väl vara känd för Uppsalakungen och 
dennes byggmästare. Templet, skriver Holm
qvist, växte fram »som en protest» mot den nya 
tron och därför att man behövde en sakral 
miljö, annan än den som tidigare utgjorts av 
det heliga trädet, lunden och källan. Holm
qvist, som dock varnar för yvigheten i sitt reso
nemang, menar att det finns slående likheter 
mellan tempelskildringen i Bibeln och Adams 
Uppsalatempel. (Widéen 1951, s. 127 ff.; Olsen 
1966, s. 119; Holmqvist 1981, s. 120 ff.). 

En sådan tanke är inte helt problemfri. Det 
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finns inga sådana slående likheter. Salomos 
tempel är visserligen klätt med guld och är här 
och var försett med gyllene kedjor, men temp
let ligger inte på slät mark, omgiven av berg, 
Salomos tempel ligger i själva verket på ett 
berg. Guldkedjan i Uppsala sitter enligt Adam 
på templets tak och inte inomhus eller i koret. 
Där finns ingenstans beskrivet ett evigt grönt 
träd, ingenstans en källa (visserligen skulle 
man kunna uppfatta Getsemane som en lund 
med källa, men förslaget är något krystat); fak
tum är att de överensstämmande elementen är 
mycket få - det är i stort sett bara kedjan som 
förekommer i de bägge berättelserna. De för
hatliga gudabi lderna i templet kan hur som 
helst inte svara mot en hebreisk helgedom med 
tanke på bildförbudet i mosaisk lag. Det är na
turligtvis tänkbart att Adam eller dennes sa
gesman haft kända helgedomar framför ögo
nen då man försökt åskådliggöra en helgedom 
som man bara har en svag aning om och dess
utom aldrig har sett. Det är också möjligt, men 
inte särskilt troligt, att templets byggmästare 
haft Salomos tempel som förebild när han 
byggde sin »sakrala miljö» men det är fullkom
ligt obegripligt varför han skulle göra detta när 
han hade andra sakrala miljöer på betydligt 
närmare håll, som dessutom stod i harmoni 
med syftet bakom tempelbygget: den nordiska 
mytologin. I själva verket verkar Adams skild
ring bättre sammanfalla med den nordiska my
tologin än med gammaltestamentliga eller an
tika företeelser. 

Det mytologiska landskapet 

Adams skildrar ett landskap bestående av en 
slätt som omges av berg, där står en guldglän
sande helgedom och invid denna en lund och 
ett stort, evigt grönt träd vid vars rötter det 
finns en källa. Ryckt ur sitt sammanhang skulle 
detta landskap lika gärna kunna vara hämtat 
ur Voltaires Eldoradoskildring i Candide. Lik
heter kan man dessutom utan svårighet finna i 
Koranens paradisbild (Al-Saffat Sura 37, Al-
Zuchruf Sura 43, Al-Rahman Sura 55, Al-Dahr 
Sura 76). Liknelsen är naturligtvis löjlig, men 
inte meningslös: det evigt gröna, eller det vida 
och höga trädet är inget unikt för fornnordisk 
mytologi utan går igen i ett flertal religioner. 

Trädet som skänker skugga, det framspring
ande vattnet vid dess rötter, lundens svalka och 
det praktfulla, guldbelagda huset är allmän
mänskliga urbilder. Symbolträdet, ofta ett vin-
tergrönt och alltid vitt utsträckt, är en ursymbol 
i åtskilliga kulturers kosmologi, vilket inte 
minst J. G. Frazer visade i Den gyllene grenen. Pa
radiset är j u ofta en lund eller en trädgård och 
kosmos liknas inte sällan vid ett träd. Sådana 
urbilder ger sig till känna inte minst i folksa
gor som, »opåverkade» av varandra, uppvisar 
identiska drag. Källor och spr ingbrunnar är 
också flitigt förekommande, och nästan alltid i 
samband med trädet, lunden eller trädgården. 
I hinduisk tro r inner fyra källor eller floder 
från foten av livsträdet på berget Meru, i den 
keltiska mytologin ger källorna tillträde till den 
andra världen, i judisk symbollära är Tohra en 
källa och i den kristna mytologin är källan eller 
springbrunnen vid Livets träd i paradiset upp
hovet till allt levande vatten. I Adams land
skapsbeskrivning finns alla dessa grundsymbo
ler, men vad mer är: de förekommer i ett så
dant sammanhang tillsammans att man måste 
ställa sig frågan om inte Adam i själva verket 
beskriver ett mytologiskt landskap, snarare än 
ett världsligt. 

Eftersom Adam beskriver en nordisk helge
dom ligger det nära till hands att börja söka i 
den nordiska mytologin. En sammanställning 
av grundtextens och skoliernas Uppsalatempel 
uppvisar slående likheter med beskrivningen 
av Valhall och andra byggnader från den nor
röna lit teraturen (Gimle, Sindreättens sal, 
Glitne, Valaskjalf, Gylfes synvillehall och Beo
wulfs Heorot) som alla är klädda i guld eller 
silver och av vilka många ligger på en slätt om
givna av berg (jfr Idavallen). Där finns det i två, 
möjligen tre fall ett evigt grönskande träd som 
liksom Adams träd har vidsträckta grenar. Sko-
Hets evigt gröna träd, som »ingen vet av vilken 
art det är» och »som sträcker ut sina grenar vitt 
och brett», skulle kunna ha sin direkta motsva
righet i Fjölsvinnsmåls beskrivning av Fröjas 
träd, Mimameid, vilket för övrigt står invid går
dens gullglänsande salshus: »Ingen vet vad rot 
det har runni t upp», eller Fjölsvinnasmål 13: 
«... vad kallas det trädet vars krona når ut över 
alla land», eller från skildringen av Yggdrasil: 
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«... grön står den asken vid Urs brunn alltid» -
ordalydelsen påminner direkt om Adams sko-
lietext Fortsätter vi i skolion 138 får vi också 
veta att det invid trädet finns en källa vilken 
skulle kunna motsvaras av exempelvis Urds 
brunn. Inte långt från templet låg en lund, be
rättar Adam. Låt oss titta närmare på motsva
righeterna i den norröna litteraturen: 

Völuspav. 19: 
En ask vet jag stå, Yggdrasil heter den, 
den höga stammen är stänkt med vitgrus; 
Dädan kommer dagg, som i dalarna faller, 
grön står den asken vid Urds brunn alltid. 

Grimnesmatv. 29: 
... då han far för att döma vid 
asken Yggdrasil; ... 
de heliga vattnen sjuda och välla. 

FjölsvinnsmaL v. 1315: 
... vad kallas det trädet vars krona 
når ut över alla land? 
Fjölsvinn kvad: 
Mimameid kallas det 
knappt någon vet 
ur vad rot det reser sig. 

Gylfaginning 14: 
Da sagde Gangtraet: 
Hvor er Gudernes Hovedsted eller Helligdom? 
Hoj svarede: Ved Ygdrasils Asken. Der skal 
Guderne hver 
Dag holde deres Domsting ... 
... Da sagdeJaevnhaj: 
j^sken er det starste og bedste af alle Traeer; 
dens Grene breder sig ud över hele Verden ... 
Tre Rodder opretholder Traeet... under den 
Rod, der 
gaar til Rimturserne, er Mimirsbrond, hvori 
der er Visdom 
og Mandevid ... Askens tredje Rod staar i Himlen 
og under den Rod er den Brond, 
som er hojhellig og hedder Urdsbrond; 
der er det Guderne har deres Domsted. 

Templet som är helt och hållet prytt med guld 
har också sina mytologiska förebilder. Guld
kedjan på, eller runt om templets tak, som strå
lar mot de ankommande på långt håll skulle 
mycket väl kunna vara av hednisk sagotradition 
där helgedomar, dvs Gudarnas hallar och salar, 
mycket ofta är prydda med guld och silver. Som 
framgår av exemplen nedan är denna guld
glans synlig på håll, liksom i fallet med Uppsa
latemplet. 

Völuspa v. 37: 
Där stod norrut pä nidavallar Sindre ättens 
sal av guld 

v. 64: 
Ett salhus ser hon, som solen sä fagert, täckt 
med guldtak på Gimle stå 

Grimnesmal\. 6: 
... där blida makter ha täckt 

salhusen med silver. 
Valaskjalf kallas den ... 

v. 8: 
Gladsheim är den femte, 
där grundfast står 
guldglänsande 
vidsträckta Valhall 

v. 15: 
... Glitne, med guld är den stöttad, 

av silver 
är salhusens tak." 

Fjölsvinnsmal\. 5: 
... av guld glänsa ju 

gårdens salhus. 

En stor likhet med Gesta ... uppvisar också 
Snorres Gylfaginning, första delen av hans 
Edda. Där återfinns återigen Adams detaljer -
den väldiga sakrala salen med sitt gyllene tak, 
de tre gudarna på sina högsäten: 

Da han traadte ind i Borgen, saa han der en 
Hal saa hoj, at man naeppe kunde se op över den; 
dens Tag var belagt med gyldne Skjolde 
(lagvis) som et Spaantag. 

När Gylfe kommer in i salen stängs dörren 
bakom honom. Han blir varse att det är många 
män inne i salen, några dricker, några »leker», 
andra slogs med vapen. Inne i salen finns mot
svarigheten till Adams tre troner: 

Gylfe saa 3 Hojsaeder ... i hvert af dem sad der 
en Mand 

De beskrivna gudasalarna är alltså hus med tak 
eller takdetaljer av guld, där finns också det 
evigt gröna, vida trädet (vars art ingen känner, 
som i fallet med Mimameid), där finns också, 
vid trädet, en eller flera källor. Bergen i bak
g runden är också antydda i de nordiska käl
lorna, Idavallen exempelvis omges ju av berg. 
Av intresse är också den heliga lunden »Glä
ser» som reser sig invid Valhall. 
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Vad beror denna likhet på, är likheten till
fällig? Kanske kan svaret ligga i hur Adam fått 
sina informationer och hur han sammanfattat 
dessa. Kan det vara så att det Uppsala Adam 
tror sig beskriva i själva verket är en samman
blandning av svearnas centrala kultplats och 
mytologiska helgedomar? Kan det möjligen 
vara så att när Adams sagesman blivit ombedda 
att beskriva svearnas helgedomar, har de följ
aktligen redogjort för sina mytologiska helge
domar, dvs. Gimle, Glitne, Sindreättens sal eller 
Valhall? 
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Summary 

This essay treats various problems inherent in 
the interpretation of Adam of Bremen's History 
of the Archbishops of Hamburg-Bremen. Adam's 
Uppsala comprised a well, a grove, and a 
temple. References in the old Icelandic sagas to 
temple buildings are often due to an incorrect 
translation of the words Hof or Statplats. Since 
Adam of Bremen is the only author to mention 
the temple at Uppsala a critical approach to his 
information is essential. Temples are wholly 
unknown in the Nordic countries. Ancient eul
tie buildings, other than hov and harg, are not 
known in Sweden, Norway or Denmark. 

In 1926 Professor Sune Lindqvist excavated 
parts of the church at Old Uppsala. Under a 
layer of mörtar and other materials from the 
construction of the stone church he found re
mains of Christian burials, indicating the poss
ible existence of an older, wooden chapel in its 
vicinity. The oldest layer yielded some post-

holes and a very small piece of a mould which 
Lindqvist described as belonging to a lOth cen
tury bronze clasp. Since the historical cum ar
chaeological tradition fixed the pagan temple 
on the church plateau, the 16 postholes were 
interpreted as the remains thereof. Neither the 
16 postholes nor any other finds can be ac
cepted as reliable evidence of Adam's pagan 
temple. 

The putative well cult in Old Uppsala may 
have resulted from a misunderstanding, espe
cially since there are no sparkling wells (Lat. 
fons) in Old Uppsala. Adam's informant, or 
Adam himself, interpreted the deaths in the 
well and the grove as human sacrifices. But 
judging by their location they call to mind ex
ecution rather than an ritual act. This type of 
problem results from the early translation of 
the old Nordic word blotkelda as "well of sacri
fice", which is false since bbotkelda means quag-
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mire or bog. In this case, the Minnurs brunn, a 
shallow, natural depression between the 
mounds and the church, could have been the 
place for such a "sacrifice". 

The belief in human sacrifice as a more or 
less common religious act derives from a few 
notes in Adam's Gesta .... "Duo graves" or Peat 
burials have been discussed as the outcome of 
such sacred acts. Although this condusion is 
widespread, it is primarily based upon surmise. 
Human sacrifice also appears in the Icelandic 
sagas, but the sagas are not very trustworthy 
concerning the pagan cult. The iconographical 
material is even more doubtful, since the ma
terial (i.e picture stones) can be interpreted in 
many different ways. Adams's informant, who 
saw 72 carcasses hanging in the sacred grove, 
may have witnessed executions of criminals or 
prisoners-of-war. Such death penalties (hang
ing and drowning) correspond very well with 
die information about punishments among the 
German "Semnonias" given by Cornelius Taci
tus. 

Adam of Bremen's information on Uppsala 
cannot without great difficulty be applied to 
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Old Uppsala. There are no hills surrounding 
Uppsala, there is no well etc. Some scholars 
pointed out that Adam was influenced by, and 
drew on, the description of SamueEs Temple in 
the Old Testament, while writing his Gesta .... 
Although common, this is an implausible con
dusion. 

The spreading evergreen tree and the well 
at its roots, the plain surrounded by hills, the 
grove, the gilded temple are all archetypes in 
different cultures around the world. The com
bination ofall these elements, and the männer 
in which they are described, correspond very 
well to Nordic, pagan mythology. 

AdanTs story is very similar to the old 
mythological narratives of gilded halls (Valhall, 
Gimle, Glitne), the spreading, evergreen tree 
(Yggdrasil, Mimameid, Läråd), die well (Urdal, 
Minnur) and the grove (Gläser). 

This leads us to the condusion that Adam, 
probably unwittingly or spontaneously, de
scribed a mythological landscape, with the hall 
of the gods, the plain, the grove, the well and 
the tree. 

Fornvännen 92 (1997) 




