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Forskningen om fornnordisk religion har sällan
varit så vital som den är idag. Till stor del beror
det på en gynnsam utveckling i Skandinavien,
där religionshistoriker, arkeologer, ortnamnsfors-
kare och filologer gemensamt bidrar med olika
perspektiv och fackkunskaper.Mångsidigheten i
ämnesområdenaöverträffas bara av den fornnor-
diskareligionsforskningsomägderumunder1900-
talets första fem decennier, då betydande bidrag
även producerades inom den (idag i princip av-
vecklade) historiska folkloristiken. Under denna
första storhetstid kunde forskningen också verk-
ligen kallas tvärvetenskaplig, till skillnad från da-
gens mer multidisciplinära förhållande, där fors-
kare från de olika disciplinerna arbetar parallellt
och tar intryck av varandras forskning, men fort-
farande inte på ett genomgripande sätt har börjat
integrera olika källmaterial, forskningstraditio-
ner, problemställningar och vetenskapliga fall-
gropar.

Tänkvärt nog sammanfaller det övergripande

intresseområde somstod i fokus förden tvärveten-
skapliga forskningen under 1900-talets början i
stor utsträckning med dagens stora uppmärksam-
het på rituella handlingar, kult och kultplatser.
Detta antyder att det råder ett viktigt ömsesidigt
förhållande mellan olika källmaterial och discip-
liner, som bäst kommer fram i sambandmed frå-
gor som berör dessa sidor av den förkristna reli-
gionen. Så kan till exempel de skriftliga källornas
fokus på föreställningsvärldar – i sig ett utomor-
dentligt viktigt forskningsfält – kompletteras på
ett förträffligt sätt med arkeologiskt, onomas-
tiskt och folkloristiskt material, som mer kan
berätta om till exempel religiösa handlingar och
religionens sociala dimensioner. Dessa sidor av
religionen existerade både parallellt och sam-
manlöpande och därmed är det också så som
forskare idag bör förhålla sig till dem. Allt detta,
menar jag, illustreras inte minst av de senaste två
årtiondenas forskning om förkristna kultplatser,
som idag är en i högsta grad kollektiv insats.
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Vad är en kultplats?
Så vad är då en kultplats?Man kanmed rätta tyc-
ka att svaret på denna fråga är ganska självklart:
en kultplats är en plats där det utförs kult, alltså
religiösa ritualer i olika former. Man kan också
tycka att frågan är så omfattande och komplex att
den inte kan ges ett definitivt svar. Till att börja
med är inte ens betydelsen av termen plats helt
självklar (Vikstrand 2001, s. 17 ff) och vad inne-
börden av begreppen religion, kult och ritual be-
träffar har frågan diskuterats i så många hyllme-
ter text att en uttömmande genomgång är när-
mast omöjlig att göra.

Man bör också skiljamellan ord som kultplats,
offerplats och helig plats. 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 de tre begrep-
pen olika betydelseomfång. Exakt vari skillna-
derna ligger är dock ofta svårt att avgöra och inte
sällan glider termernas funktionella betydelser
delvis ihop.Låtmig taett exempelmedrelevans för
fornnordisk religion. Den romerske historikern
Tacitus (Germania kap. 40) berättar om ett antal
nordgermanska folk som dyrkadeNerthus. Den-
na gudinnamanifesterade periodvis sin närvaro i
en lund på en avskild och helgad ö, som ingen
vanligmänniska hade tillträde till (en helig plats).
Även om Tacitus inte uttryckligen säger detta, är
det rimligt att tro att Nerthus då sågs som in-
karnerad i en fysisk sinnebild av något slag (kan-
ske en idol eller gudabild i trä), som förvarades i
lunden. I samband med den aktiva kulten av gu-
dinnan hämtades hon (idolen, gudabilden?) ut
ur lunden av en särskilt invigd kultofficiant, som
visste när gudinnan var närvarande. Gudinnan
kördes sedan runt i bygderna i en helig vagn dra-
gen av kor (antagligen mellan olika kultplatser),
innan hon fick återvända till den heliga lunden.
Därefter tvagades vagnenochkultrekvisitan (ido-
len, gudabilden?) rituellt av särskilt utvalda trä-
lar, som sedanoffrades i denheliga sjön (en offer-
plats).

Kategorier som helig plats, kultplats och offer-
plats ingår således ofta i ett gemensamt religiöst
ritualkomplex. För religionsforskare med inrikt-
ning på förhistoriska religioner kan det ofta vara
svårt för att inte säga omöjligt att bestämt fastslå
om kult och offer utspelades på en viss helig plats

eller inte. Naturligtvis kan närvaron av arkeolo-
giska belägg tjäna som positiva bevis för kultiska
aktiviteter. Däremot utgör frånvaron av arkeolo-
giska belägg inte nödvändigtvis bevis på motsat-
sen. Oräkneliga antropologiska jämförelser visar
att religiösa ritualer, även mycket komplexa och
omfattande sådana, i regel bara avsätter högst
fragmentariskamateriella spår. För att bara näm-
na ett exempel ägnar den brittiske antropologen
Victor Turner, som verkade bland ndembufolket
i nordvästra Zambia, närmare 40 sidor åt att be-
skriva komplexiteten i en ritual kallad isoma, vars
syfte var att driva bort vissa andar som troddes
göra kvinnor infertila (Turner 1969, s. 6-43). De
arkeologiska spåren efter denna ritual uppgick
dock i princip bara till två härdar och två större
gropar i marken. Hur skulle vi som arkeologer
förstå sådana otydliga spår, tusen år senare eller
mer? Tänkvärda skandinaviska paralleller till
denna problematik är inte svåra att finna: vi vet
till exempelmycket omden förkristna kulten och
den religiösa symboliken i de ceremoniella hal-
larna tack vare främst skriftliga källor, medan de
arkeologiska avsättningarna efter dylika samman-
komster är avsevärt mycket mer sparsamma och
tystlåtna (Enright 1996; Dillmann 1997; Her-
schend 1998; Sundqvist 2002, s. 186 ff;Nordberg
2003, s. 85 ff, 151–195).

Ett annat, alltid lika aktuellt exempel är
studiet av de förkristna gravskicken och föreställ-
ningarna om döden och tillvaron hinsides (t.ex.
Nordberg 2003; 2008m. ref.), där det arkeologis-
ka materialets förhållandevis begränsade infor-
mation ombegravningsriterna inte ensam är jäm-
förbar med den rituella dynamik och komplexi-
tet som kommer till uttryck exempelvis i Ibn Fad-
lans utförliga ögonvittnesskildring av en (sanno-
likt) skandinavisk begravningsritual på Volgas
strand omkring 922 efter Kristus (övers.Wikan-
der 1978).

Ett ytterligare problem är att spår efter kul-
tiska aktiviteter som faktiskt låter sig dokumen-
teras i det arkeologiska materialet i regel inte
låter sig tolkas på ett enkelt sätt, eftersom ritual-
handlingar vanligen är fyllda av symbolik och
meningsinnehåll som går långt bortom kultrek-
visitans striktmateriella sidor. Blandnuerfolken,
för att ta ett ytterligare afrikanskt exempel, anses
oxar utgöra det finaste offret. Men eftersom få
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individer har råd att offra oxar offras i stället
gurkor somomdevore oxar.Vadgäller social sta-
tus finns det påfallande skillnader mellan dessa
båda varianter, men i religiös mening är båda
offergåvorna likvärdiga (Evans-Pritchard 1956, s.
128, 133, 141 f.). Liknande symboltänkande fanns
nog inom den fornnordiska kulten. Vid Lunda
utanför Strängnäs, exempelvis, hade man spritt
små hartskulor över kultplatsen (Andersson
2006). Rimligtvis var kulorna symboliska repre-
sentationer av något slag, men av vad kan vi idag
inte veta.

Ävenomdekorta afrikanska exemplen inte är
direkt applicerbara på förkristen religion i Skan-
dinavien kan vi nog förmoda att förhållandetmel-
lan å ena sidan de förkristna kultbrukens kom-
plexitet och mångtydighet, å andra sidan de ma-
teriella spår som de lämnat till eftervärlden, inne-
fattar precis samma typ av svårigheter i vår del av
världen.Detman somarkeolog i realiteten stude-
rar är inte ritualerna i sig, utan materiella läm-
ningar av vissa fragment av ritualerna. De ma-
teriella spåren säger oftast ingenting om ritualer-
nas multivalenta symbolspråk, kodsystem, ges-
ter, danser, sånger, böner och religiösa före-
ställningsvärldar. Ofta säger de inte ens något
om ritualernas egentliga syften och betydelser.
Vi får därför inte ha en naiv inställning till vårt
källmaterial (vilken kategori det än tillhör) och
tro att allt är vad det ytligt synes vara (jfr Svan-
berg 2007, s. 250 f, 301). Vi kan inte förutsätta att
frånvaron av belägg på kultiska aktiviteter på en
plats som i övrigt väcker ett religionshistoriskt
intresse bevisar att religiösa ritualer inte har före-
kommit där. Vi kan heller inte förutsätta att be-
fintliga men anspråkslösa arkeologiska belägg
visar att också kulten och den religiösa föreställ-
ningsvärlden var enkel och okomplicerad. Reli-
gion kan vara ytterst komplex oavsett om dess
materiella sida visar spår av det eller inte (om
denna problematik, se även Insoll 2004).

Kultplatser och forskningsperspektiv
Vad innebär då detta för frågan vad som känne-
tecknar enkultplats?Till att börjamed är det vik-
tigt att alltid ha klart för sig att moderna kate-
gorier som till exempel offerplats, kultplats och helig
plats inte direkt avspeglar faktiska dåtida förhål-
landen, utan hur vi som sentida forskare tolkar

och kategoriserar en förfluten verklighet utifrån
såväl de källmaterial som står oss till förfogande,
somvår egenofta outtalade och etnocentriska för-
förståelse om sakernas egentliga tillstånd. Det är
med andra ord våra begrepp och det är vi som
implicit eller explicit väljer hur de ska användas
och definieras. Märkligt nog har diskussionen
om vad begrepp som de tre nämnda egentligen
avser varit påfallande oansenlig. Termerna är till
exempel inte enskilda uppslagsord i Nationalen-
cyklopedin trots att flera andra uppslagsord be-
skrivs med dessa begrepp. I Svenska Akademiens
Ordbok (1949) förklaras offerplats truistiskt som
en »plats där offer (bruka) förrättas». Kultplats
ges (1938) ingen definition alls. Emellertid har
religionshistorikerna Håkan Rydving och Rolf
Kristoffersson (1993, s. 197) diskuterat de tre be-
greppen inom samisk religionsforskning.Deme-
nar att man som heliga platser bör räkna alla
lokaler till vilka det knutits någon form av reli-
giösa traditioner, medan man som offerplatser
ska räkna lokaler där det bevisligen förekommit
offer, och somkultplatser sådana lokaler därman
kan belägga att det förekommit någon form av
kult, det vill säga religiösa riter. Till kultplatser
räknar de därför både offerplatser och platser där
annan form av kult utfördes, som till exempel
begravningsriter. Denna definition är formellt
fullt rimlig. Funktionellt är den emellertid svår-
använd åtminstone i arkeologiska sammanhang,
eftersom man där – visserligen inte helt oprob-
lematiskt – normalt skiljer mellan kultplatser
och platser för begravningar.

Hur begreppet kultplats ska definieras är såle-
des inte helt självklart.Dock är de flesta ord funk-
tionella oavsett om det existerar en precis defini-
tion eller inte. Vi använder till exempel ord som
stol och fåtölj regelbundet, utan att vi för den skull
känner behov av att precisera hur orden ska
definieras eller vad exakt skillnaderna mellan en
stol och en fåtölj är. Det viktigaste är oftast inte
begreppens teoretiska avgränsningar utan hur de
tillämpas i praktiken.

Så vad brukar man då mena med ordet kult-
plats i arkeologiska och religionshistoriska sam-
manhang? Med risk för att övergeneralisera min
allmänna slutsats, förefaller det som om begrep-
pet i praktiken har två olika betydelsenivåer, som
också delvis tycks höra samman med vilka käll-
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material en viss forskare använder. Å ena sidan
syftar begreppet framför allt på den rent rums-
liga och materiella sidan av kultplatsen. Då bru-
kar kultplatsen beskrivas som en helig, geogra-
fiskt markerad och avgränsad plats för kult- och
religionsutövning, ofta lokaliserad till källor, sjöar,
höjder, klippor, lundar eller särskilda träd, etc.
Ofta men inte alltid finns där också byggnader
och konstruktioner av olika slag. Ibland ingår
dessa »kultbyggnader» som delar i större och i
regel aristokratiska gårdskomplex.När religions-
utövning diskuteras i anslutning till detta rums-
liga och materiella perspektiv brukar fokus ligga
på lämningarna efter riterna: vilken offermate-
rian var, hur denna varierade över tid, hur offer-
gåvorna deponerades, vilka statusimplikationer
som kan ha funnits, om eld används i kulten, om
det förekom rituella måltider, och så vidare. Vid
studiet av denna materiella sida av kulten och
kultplatsen har man till övervägande del använt
arkeologisktochonomastiskt källmaterial (se t.ex.
Arbman 1945; Hagberg 1967; Olausson 1995).

Å andra sidan har man också diskuterat kult-
platsensmer»metafysiska»och fenomenologiska
konnotationer. Inom ramen för detta perspektiv
har en central fråga varit hur kultplatsen inter-
agerade med den religiösa föreställningsvärlden
och vad kultplatsen och dess enskilda komponen-
ter symboliskt,mytologiskt, kosmologiskt och all-
mänreligiöst kan ha haft för betydelser. Utgångs-
punkten är oftast att kultplatsen uppfattades som
enmikrokosmisk avbild avmakrokosmos och att
kultplatsens komponenter därför manifesterade
det sanna, riktiga och heliga i kosmos. Premisser-
na för detta perspektiv har framför allt hämtats i
skriftligt och komparativt religionsfenomenolo-
giskt källmaterial. Angreppssättet som sådan har
en lite märklig forskningshistorisk bakgrund. Det
fick ett utomordentligt stort genomslag genom
den framstående religionsforskarenMircea Elia-
de (t.ex. 1957).Men Eliade gav tolkningen en del-
vis ontologisk och teologisk prägel, som gjorde
att senare generationer av religionsforskare har
ställt sig tveksamma till hans rön. Eliade byggde
dockmerparten av sitt resonemang på arbeten av
den finske folkloristen och religionshistorikern
Uno Holmberg (Harva), som inte kan belastas
med samma kritik som Eliade. Han hade utifrån
både egna fältarbeten och annat antropologiskt

material lagt märke till att föreställningar om
kultplatsen somkosmiskmodell var vanliga bland
finsk-ugriska, cirkumpolära och eurasiska folk
(Holmberg 1922). Redan 1917 hade Holmberg
också visat att liknande idéer tycktes finnas även
i den fornnordiska föreställningsvärlden. Likaså
har, för att bara nämna några, till exempel reli-
gionshistoriker somCarlMartin Edsman (1944)
och Åke Hultkrantz (1996) studerat föreställ-
ningskomplexet på semitiskt respektive arktiskt
område. Inte heller dessa forskare berörs av den
kritik som kom att ansätta Eliade.

I det kosmologiska perspektivet kankultplat-
serna betraktas som kosmiska centra. Begreppet
kosmiskt centrum har förvisso ingen inhemskmot-
svarighet i den förkristna vokabulären. Det intro-
ducerades av Eliade som en vetenskaplig sam-
lingsbeteckning för sådana platser där man före-
ställde sig att gudarnas,människans ochde dödas
världar sammanstrålade och där det heliga trod-
des varamanifesterat i den profana världen. Som
ett heuristiskt redskap fungerar begreppet väl
inte minst inom fornnordisk religionsforskning.
I den nordiska mytologin framställs kosmos ofta
som ett träd, där grenverket representerar him-
len och gudarnas värld medan stammen är den
länk som förenar denna med människans värd
och det underjordiska dödsriket. I andra varian-
ter hålls himmelskupolen uppe av en pelare eller
ett berg. Under världsträdet eller i världsberget
är ofta en källa belägen, somvanligtvis sägs inne-
hålla livets vätska och i vilken ödet är förborgat.
Det kosmiska trädet, berget och pelaren är i detta
sammanhang varianter av en så kallad axis mun-
di eller världsaxel. Eftersom världsaxeln binder
samman de kosmiska regionerna är den också en
sinnebild för kontakten med det heliga. Därför
manifesterades den i regel på kultplatserna gen-
om till exempel särskilt helgade träd, uppresta
pålar och pelare, eller stenar och klippor. På sam-
ma sätt brukade även en helig brunn eller källa
ingå i kultplatsens utformning, och i den mån
kulthus och andra byggnader fanns på kultplat-
serna sammanföll de ofta i det mytiska perspek-
tivet med gudarnas boningar i gudavärlden. De
avgränsande staket, band eller murar som i regel
omgav kultplatserna och avskärmade det heliga
rummen från det profana motsvarade på samma
sätt kosmos omgivet av kaos.
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Ett lysande exempel på hur världsaxelföreställ-
ning och kultisk replik kunde sammanfalla i en
germansk religiös kontext finner vi i en rad skild-
ringar av en kultstolpe kallad Irminsûl, »världens
stötta», som hölls helig bland de saxiska stam-
marna. Irminsûl omtalas flera gånger i skriftliga
källor, den första gången år 806. År 865 förkla-
rade munken Rudolf från klostret i Fulda varför
saxarna kallade sin kultstolpe för »världens stöt-
ta». Den bar detta namn emedan saxarna trodde
att denvar»enkosmiskpelare, somhöll uppeuni-
versum» (universalis columna, quasi sustinens om-
nia; Rudolf 1925, s. 676).

I fornnordisk religion finns också ett närmast
klassiskt exempel på denna utformning av »kos-
miskacentra».AdamavBremenskildradepå1070-
talet kultplatsen i Gamla Uppsala, där bland
annat en offerlund eller offerträd och en helig
källa uppgavs ha helt centrala betydelser (bok IV,
26–27, scolion 138). Adams text är mycket om-
diskuterad, inteminst för att han beskriver offer-
trädet i Uppsala på ett sätt som liggermycket nära
de norröna myternas gestaltningar av världsträ-
det. I båda fallen sprider trädet sina grenar vitt
och brett, det är grönt sommar som vinter, ingen
vet av vilket slag det är. Just den här passagen har
angripits kraftfullt av vissa forskare (t.ex. Alkarp
1997) sommenar att Adam inte kan ha beskrivit
ett verkligt offerträd i Uppsala, utan måste ha
baserat sin skildring på hur världsträdet gestaltas
i vissa fornnordiska myter. Märkligt nog har vis-
sa av dessa forskare i andra sammanhang också
hävdat att de norröna mytologiska texterna över
huvud taget inte är relevanta för den förkristna
föreställningsvärlden, eftersom de skrevs först
under 1200-talet på Island, då skandinaverna
officiellt hade varit kristna i ett eller ett par sek-
ler. Hur Adam, som besökte Danmark under se-
nare delen av 1000-talet, kunde beskriva ett kult-
träd i det förkristna Sverige genom att kalkera
texter som skulle ha skrivits på Island först 150
till 200 år senare, framgår dock inte.

Nu är förvisso en hyperkritisk inställning till
källmaterialet ofta lika ovetenskaplig som en di-
rekt frånvaro av källkritik. Om man i stället ser
till jämförbara förhållanden i andra kulturer och
religioner så finner man att mytiska motiv som
primärt hör samman med världsträdet ofta fästs
vid de kultiska träden, därför attmytpassager om

världsträdet reciteras i samband med riter kopp-
lade till kultträden. Detta är också en rimlig för-
klaring till likheterna mellan det mytologiska
världsträdet och offerträdet i Adams Uppsala-
skildring. Sannolikt var detta dessutom vanligt
på andra kultplatser i Skandinavien, även omkäll-
läget är sådant att det är svårt att belägga påståen-
det idag. I Hans Nielsen Strelows Cronica Guthi-
landorum från 1633 finns emellertid en intressant
uppgift, men med ett svårbedömt källvärde, om
en hög ask som stod på Vareberg på Gotland.
Asken kallades Vareasken och uppgavs – liksom
världsträdet och kultträdet i Uppsala – vara grön
både vinter och sommar. År 1452 lät enHerr Iver
Akselssen gräva upp asken och plantera den vid
Visborgs slott, men då vissnade trädet och dog.
Invånarna kring Varebergmenade dock att deras
heliga plats hade vanhelgats och reste nu i stället
ett stort kors på platsen (Bugge 1889, s. 499).

I ett jämförande perspektiv är dylika mytiska
beskrivningar av kultträdenvarkenkonstiga eller
svårförklarliga. De jämförande exemplen kan för-
modligenockså förklara varförAdamvacklarmel-
lan offerträd och offerlund, som ibland har fram-
hållits som en anledning att betvivla hans redo-
görelse. I många religionsetnografiska redogörel-
ser för heliga lundar hos andra folk framgår att
offerträdet eller det heliga trädet inte sällan var
ett särskilt utmärkande träd i den heliga lunden
(jfr. fig. 1, 2). Det somytligt skulle kunna uppfat-
tas som en källkritisk svaghet hos Adam ter sig
vid en närmare jämförelse därför i själva verket
precis tvärtom.

I forskningen om fornnordisk religion har
studierna av världsträdssymboliken varit omfat-
tande, medan däremot undersökningar av före-
ställningens implikationer förkultplatsernas sym-
boliska uppbyggnad forskningshistoriskt sett har
varitmer sparsamma. 1991publicerade dock reli-
gionshistorikernUlfDrobin en betydande studie
av förhållandet mellan den förkristna kulten och
den kultiskt-mytiskamikro-makrokosmiska sym-
boliken, och under det senaste decenniet har flera
väsentliga arbeten på samma tema sett dagens
ljus (Hedeager 2001; Drobin & Keinänen 2001;
Nordberg 2003, s. 69–84, 151–195; 2008; Bertell
2003;Andrén2004; Sundqvist 2004;Zachrisson
2004;Bäcket al. 2008;m.fl.).Tillsammanshar ar-
keologer, ortnamnsforskare och religionshisto-

219Vad är en kultplats?

Fornvännen 106 (2011)

Art. Nordberg 215-231:Layout 1  11-10-19  13.44  Sida 219



riker diskuterat kultplatser och heliga platser be-
styrkta genom arkeologiska undersökningar, av
ortnamnoch i litterära källmaterial.Man har lyft
fram heliga lundar och offerträd, sakrala sjöar
med eller utan offerplatser, gudavin, harg, stor-
gårdar med ceremoniella hallbyggnader och till-
hörande kultbyggnader, samt mycket annat. An-
märkningsvärt med denna nyliga forskning är
också att det arkeologiska perspektivet ofta på ett
djupgående sätt har kommit att sammankorsas
med det religionshistoriska och att allmän reli-
gionsfenomenologi, kulturspecifik fornnordisk
religionshistoria, religionsarkeologi och ortnamns-
forskning här förenas på ett märkbart lyckat sätt.

En problematisk implicit definition
Vad innebär då denna utveckling för vår appli-
cering av termen kultplats? Det är möjligt att jag
för argumentets skull hårdrar min tolkning nu,
och i så fall ber jag läsaren ha överseende. Men i
forskningens praktiska tillämpning av termen
kultplats tycker jag att det implicit framträder drag
av en exkluderande definition. Även om undan-
tag naturligtvis finns (t.ex. Baudou 1989), tycks
det som i regel avses med kultplats vara: a) en
avgränsad ochhelgad plats,medb) kosmologiska
referenser, för c) återkommande förkristen reli-
gionsutövning, som d) framför allt var riktad till
gudarna, och som e) ofta har satt spår i fortfa-
rande existerande ortnamn.

Denna implicitadefinition förefaller fullt funk-
tionell så länge vi talar om just förkristna, perma-
nent inrättade, mer omfattande och komplexa
kultplatser knutna till en gård, en bygd eller till
och med en landsända. Men samtidigt samman-
faller denna tillämpning av begreppet kultplats
närmast helt med ordet helgedom (engelska sanc-
tuary, jfr t.ex.Alles 2005), somegentligenär ett be-
tydligt snävare begrepp än kultplats. Dessutom
har den implicita definitionen också andra nack-
delar: för det första antyder den ett dramatiskt
brott mellan förkristen och kristen religionsut-
övning som inte nödvändigtvis avspeglar den
faktiska verkligheten, och för det andra utesluter
definitionen platser där man utövade kult, men
som inte var permanent och specifikt vigda åt
just det ändamålet.

Låt mig börja med tidsaspekten. Först ska
förstås sägas att det endast är av metodologiska

skäl (delvis grundade i ett kristocentriskt tänkan-
de) som vi regelmässigt avskiljer kristendomen
från andra religioner. Rent fenomenologiskt
finns inga grunder till detta, varför det vore fullt
rimligt att även inkludera kyrkor och kyrklig reli-
gionsutövning i kategorier som kultplats, kulthus
och kult. Men även om man accepterar uppdel-
ningen av praktiska skäl kvarstår ett annat pro-
blem: de praktiska skälen är vid närmare efter-
tanke inte särskilt praktiska. När den förkristna
kulten ställs mot den kristna religionsutövning-
en är det i regel kyrkobyggnader, kristet ceremo-
niel och liturgi från hög- och senmedeltiden (eller
till ochmed från reformert tid) som implicit eller
explicit får utgöra jämförelseobjekt. Därmed mis-
sar man det sannolikt mycket mångfasetterade
och kalejdoskopiska övergångsskede då förkrist-
na element (kultplatser, kulthus och kultiska
handlingar) levde vidare och fortsatte att brukas
i en kristen kontext.

Välkänt i detta sammanhang är till exempel
ett brev som påven Gregorius skrev till abboten
Mellitus år 601, inför kristnandet av de engelska
folken. I brevet, som återges av Beda Venerabilis
i Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (bok I, ka-
pitel 30) ungefär ett århundrade senare, upp-
manas Mellitus att inte låta förstöra förkristna
»tempel» utan helga dem med vigvatten, in-
stallera altare och reliker i democh inviga demtill
kyrkor. Inte heller ska han förbjuda djuroffer och
offermåltider på de gamla festdagarna, utan upp-
mana folket att tillägna djuren den sannaGuden,
prisa måltiderna till hans ära och tillskriva fest-
dagarna de helgon som är särskilt förbundnamed
de nya kyrkorna (Beda 2007, s. 52 ff). Denna
strategi tycks ha varit ganska vanlig. Vad mer
specifikt gäller skandinaviska förhållanden tycks,
sommånga har föreslagit, till exempel förkristna
ceremoniella hallbyggnader ännu under kristen-
domens första skede ibland ha haft religiösa funk-
tioner, i linje med Gregorius instruktioner. Och
ytterst intressant i detta sammanhang är natur-
ligtvis också det nyligen undersökta kulthuset
vidUppåkra i Skåne (Larsson&Lenntorp 2004).
Byggnaden tycks visserligen ha rivits under 800-
talet och har väl därför knappast spelat någon
framträdande roll i den kristna religionsutöv-
ningen. Rent arkitektoniskt är den dock av högs-
ta intresse, eftersom kulthuset, om rekonstruk-
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tionen är riktig, har mycket påfallande arkitek-
toniska likheter med de bevarade tidigmedeltida
kristna stavkyrkorna. Man skulle naturligtvis
kunna argumentera för att likheten beror på att
stavkyrkorna utgjort modell för rekonstruktio-
nen. Men samtidigt är den senare också baserad
på den arkeologiska undersökningens reslutat,
vilket gör rekonstruktionen sannolik. Detta får i
så fall konsekvenser, eftersom det skulle visa att
de medeltida stavkyrkorna hade förebilder i för-
kristna ceremoniella byggnader. (Den sistnämn-
da frågan har diskuterats i över ett sekel. Som en
kuriositet i just detta sammanhang bör också
nämnas de slående likheterna mellan Uppåkra-
huset och Sune Lindqvists idag så bespottade
rekonstruktion av »templet» i Gamla Uppsala).

Samma form av kontinuitet kan ibland också
beläggas vad gäller placeringen avmedeltida kyr-
kor, som ofta står på eller nära orter med namn
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 björk-
stubbe och kring denna ett stort antal djurkra-
nier från vikingatiden. Här rör det sig uppenbar-
ligen om en förkristen kultplats. Ortnamnet
Frösön betyder »guden Frejs ö» medan namnet
Hov betyder »(förkristen) kultbyggnad, guda-
hus» (Vikstrand 2001, s. 253–272). Tillsammans
indikerar detta en kultplats till Frejmed ett offer-
träd och en kultbyggnad. Dateringarna av stub-
ben (930–1140 cal AD) och omgivande kultur-
lager (780–1060 cal AD) indikerar att offerträdet
fälldes i sambandmed att man övergav sin gamla
religion till förmån för kristendomen (Iregren
1989). Betyder det också att platsen upphörde att
fungera som en kultplats då? Enligt den implici-
ta definitionen ja, men religionsfenomenologiskt
sett: naturligtvis inte.

Allt som allt förefaller det rimligt att det un-
der en övergångsperiod ofta inte var särskilt sto-
ra skillnader mellan förkristna kultplatser och
kristna platser för religionsutövning. Särskilt i
den folkliga religionsutövningen kan brottet ini-
tialt ha varit överkomligt. I samhällenmed poly-
teistiska religioner kan nya religiösa inslag i regel
upptas relativt oproblematiskt, svårigheten lig-
ger snarare i att överge redan etablerade föreställ-

ningar och traditioner, heliga platser och före-
mål. I sambandmed religionsskiften tenderar där-
för de nyinkomna religionerna delvis flyta sam-
man med de inhemska religioner som de försö-
ker ersätta.

Sådana scenarier har dokumenterats i många
delar av världen (se t.ex. Insoll 2004, s. 128 ff) och
har också varit ett påfallande drag i sambandmed
de europeiska förhistoriska och historiska sam-
hällenas övergång till kristendomen.Detta gäller
föreställningar och traditioner, men också heliga
platser. I delar av Litauen, för att bara nämna ett
exempel, har ett folkligt bruk av heliga lundar
fortsatt in i modern tid. Dessa heliga platser (fig.
1–2) är påfallande lika de förkristna platserna i
Skandinavien. I regel omgärdas lundarna av sta-
ket eller stenmurar, som hägnar in en träddunge
i vilken ett av träden vanligen är större, äldre och
mera betydelsefullt än de övriga. Vid träddungen
bör idealt också en källa vara belägen, men efter-
som denna kombination med lund och källa är
ovanlig brukar källan ersättas av en grävd brunn.
Vid sidan av källan och träddungen, innanför den
heliga platsens avgränsning, står också ett mind-
re »kulthus»: ett miniatyrkapell med figuriner
föreställande Jesus,Maria eller olika helgon. Den
heliga platsen rymmer i regel också en samling
kors, dels små varianter som hängts eller spikats
upp i de heliga träden, dels mer monumentala
former somstår uppresta och fästa imarken (Vait-
kevicius 2009, s. 87 f). Att det här rör sig om en
förkristen religiös arkitektur som levt vidare i
den litauiska kristna folkreligionen är uppen-
bart, och paralleller påträffas också på andra håll
i Europa (se till exempel Laime 2009;Kuczkows-
ki & Kajkowski 2009; Vaitkevicius 2009).

Snarlika sammansmältningar har nog ägt
rumunder tidigamedeltiden i Skandinavienmed.
För detta talar att flera kristna helgon snabbt
sammankoppladesmed»kultiska»källorochand-
ra religiösa intressedominanter i landskapet.Och
det ligger nära till hands att också associera till
platser som Sankta Ingemos källa och offerlund i
Dala socken iVästergötland (fig. 3).Offerlunden,
vigd till det i övrigt okända och ickekanoniska
bygdehelgonet Ingemo, avbildades ochomnämn-
des 1671 i Johan Peringskiölds Minningsmärken
IX och bestod då av en lund somvar omgärdad av
en stenmur. I centrum av lunden var ett stort
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Fig. 1. Helig plats nära Kiršai, distriktet
Telšiai i Litauen. Foto Saulius Lovčikas.
Tack till Vykintas Vaitkevicius som upp-
låtit bilden (se Vaitkevicius 2009, s. 87).
—Sacred site near Kiršai in the Telšiai
district, Lithuania.

Fig. 2. Helig plats i Pliksilis i Litauen.
Foto Vykintas Vaitkevicius. —Sacred site
near Pliksilis, Lithuania.
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kors uppställt och där fanns också gravhögar från
yngre järnåldern. Strax utanför lunden låg Inge-
mo källa, som under 1600-talet skyddades av en
byggnadmed ett kors på taket. I en skildring från
samma sekel berättas att folket i bygden brukade
besöka platsen under årets större högtidsdagar,
offra för sina hästars välmående och tvätta sig i
källans vatten för bättre hälsa (Granberg 1973, s.
216 ff).

Låt mig så övergå till den rumsliga aspekten.
Om man med kultplats endast avser permanent
inrättade platser för förkristen kult så utesluter
man alla viktiga platser för religionsutövning som
inte var exklusivt helgade för detta ändamål. I till
exempel vegetationskulten kopplad till åkerbru-
ket tycks vissa åkrar och ängar ha fungerat som
kultplatser. Man kan i så fall tänka sig att de har
utgjort kultiska anhalter i samband med kring-
dragandet av fruktbarhetsgudomar, vilket finns
belagtbåde i den förkristna religionenoch imodi-
fierad form i den kristna helgonkulten (Hultgård
1992). Ett annat exempel är gravfälten, som re-
dan har nämnts i detta sammanhang. I många
kulturer är gravfälten inte bara platsen för de spe-
cifika begravningsriterna utan också för annan

kult, som kan rikta sig till såväl gudar somnatur-
ochanfädersandar.ArkeologenAndersKaliff(1997)
har på ett intressant sätt argumenterat för att
detta kan ha varit fallet på vad han kallar en grav-
och kultplats från den yngre bronsåldern utanför
Norrköping i Östergötland, och detsamma kan
mycket väl gälla andra platser i senare förkristen
tid.Detta skulle i så fall kunna förklara varförman
ofta påträffar till exempel härdar, stolphål och
gropar mellan och under gravarna på järnålders-
gravfält. Dessa lämningar har ofta tolkats som
rester efter äldre boplatser. Ibland är det uppen-
barligen riktigt, men inte sällan är lämningarna
så fragmentariska, spridda och oregelbundna att
det inte går att rekonstruera några byggnader eller
andra förväntade gårdslämningar. I dessa fall före-
faller det åtminstone imina ögon inte osannolikt
att lämningarna faktiskt primärt hör samman
med gravfälten och att dessa, just som Kaliff me-
nar, bör uppfattas i ett vidare perspektiv än bara
som begravningsplatser.

Ett annat framträdande exempel på viktiga
rituella platser som faller utanför det vanliga bru-
ket av begreppet kultplats är boningshusen, som
sannolikt var en av de viktigaste arenorna över
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Fig. 3. S:t Ingemos källa och offerlund i Dala socken, Västergötland. Teckning av J. Hartling från 1671. Bilden
är hämtad ur Granberg 1973, s. 217. —The sacred well and grove of St. Ingemo, a non-canonical local saint in
Västergötland, Sweden.
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huvud taget för den privata kulten. Denna var
dock oftast riktad till anfäder, vegetationsandar
etc. snarare än de högre gudarna. Boningshusen
var inga permanent helgade platser,men de kun-
de sakraliseras inom ramen för de religiösa hög-
tiderna och då dessutom ges samma kosmolo-
giska symbolik som de permanenta kultplatser-
na. Ett intressant exempel härpå finns i den is-
ländska kristne skalden Sigvatr Þórðarsons dikt
Austrfararvísur, »Östfararvisorna», där Sigvatr
redogör för en resa somhan gjorde somdennors-
ke kungen Olav den heliges sändebud till svear-
nas kung, någon gång runt år 1020. En kväll kom
han till en bygd i nuvarande Värmland där han
försökte få husrum för natten, som gästfriheten
föreskrev. Överallt blev han dock till sin bestört-
ning bortmotad i dörren med förklaringen att
husfolket för tillfället inte kunde ta emot främ-
mande, eftersomdeblotade till alfernaochdet var
heligt (heilagt) i husen (Skj. B1, 220 ff). Bonings-
husen var tillfälligtvis helgade rum, som inte fick
kränkas av främlingar – och allra minst kristna
sådana. I den sentida folkreligionen, som utgjor-
de en sammansmältning av förkristen religion,
katolska traditioner och senare uppkomna seder,
var de viktigaste platserna i denna husliga kult
härden, högsätet, matbordet och ytterdörrens
tröskel. Utanför boningshuset hade också gårds-
planen och särskilt vårdträdet (som i ett religions-
fenomenologiskt perspektiv knappast är väsens-
skilt från kult- och offerträd i ickekristna kontex-
ter) betydelsefulla funktioner i den privata kul-
ten. Det är möjligt att dessa sentida förhållanden
åtminstone delvis motsvarar likartade omstän-
digheter i den privata religionsutövningen även
under förkristen tid (jfr t.ex. Birkeli 1932; Carlie
2004). Men alla dessa viktiga platser för den pri-
vata kulten faller utanför den normaliserade
implicita definitionen av kategorin kultplats.

I den religionsarkeologiska forskningen har
detta fått vissa märkliga konsekvenser. I en ofta
citerad artikel, som framför allt berör södra
Skandinavien, försöker den danska arkeologen
Charlotte Fabech (1991) visa att förkristna kult-
platser i naturen i stor utsträckning övergavs un-
der folkvandringstiden, medan deras funktioner
flyttades inomhus, till kulthus och ceremoniella
hallbyggnader som en framväxande stormanna-
klass med europeiska kontakter och förebilder

började uppföra på sina residens. Detta har av
vissa arkeologer – Fabech själv är mer nyanserad
– närmast axiomatiskt anförts som bevis för att
religiös kult inomhus inte existerade före folk-
vandringstiden. Detta är ett märkligt påstående
som tycks vara baserat på en implicit utgångs-
punkt att all kult ägde rum på permanenta kol-
lektiva kultplatser. I själva verket omfattar så-
dant bara en relativt liten del av den förkristna
kulten. Kult inomhus, i bostadshus och på andra
ställen, har säkerligen funnits även före folkvand-
ringstiden.Omockså särskilt inrättade kultbygg-
nader och ceremoniella hus fanns före denna tid
är enhelt annan fråga,menvissaundersöktabygg-
nader från bronsåldern vilka har antagits ha cere-
moniella funktioner (Victor 2002) talar för att så
bör ha varit fallet.

Flera perspektiv
Många av de problem somkort berörts ovan skul-
le förmodligen behjälpas av att man i större ut-
sträckning rent terminologiskt skilde mellan ett
snävare begrepphelgedomoch ett vidare ochmer
inkluderande begrepp kultplats. Men att komp-
letterande begrepp skulle lösa alla problem är
däremot inte sannolikt. Även de enskilda fors-
karna som använder nomenklaturenmåste vidga
sina synfält. Ta till exempel de två huvudsakliga
perspektiv som jag kanske överdrivet generali-
serande försökt sammanfatta ovan vad gäller de
vetenskapliga frågeställningarna och tolkningar-
na rörande förkristna kultplatser. Att ett strikt
materiellt synsätt inte kan täcka alla aspekter av
platser med religiös betydelse säger naturligtvis
sig själv. Men alltför dogmatiska tolkningar ur
det motsatta perspektivet är heller inte oprob-
lematiska.

Ta till exempel den i dagens forskning så ak-
tuella diskussionen kring de förkristna kultplat-
sernasmytologiska referenser ochmikro-makro-
kosmiska symbolik. Även om detta perspektiv är
viktigt och tolkningarna förmodligen i huvudsak
är riktiga, har den kosmologiska tolkningsramen
kommit att framhävas så starkt att den börjar
överskugga andra perspektiv, som också rymmer
flera angelägna ämnen.Till att börjamedkan frå-
gorna om kultplatsernas betydelse och relation
till samhällenas judiciella, ekonomiska och so-
ciala organisation nämnas. Under den förra hal-
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van av 1900-talet diskuterades sådana spörsmål
flitigt bland historiker, ortnamnsforskare, arkeo-
loger och religionshistoriker (t.ex. Staf 1935;
Lindqvist 1936), men idag är de som ägnar sig åt
dessa problem betydligt färre (se dock t.ex. Brink
1990; Holm 2000; Nordberg 2006 m. ref.). Nu
kan man förstås hävda att ett religionshistoriskt
perspektiv inte på något sätt utesluter andra as-
pekter, men att man själv som forskare (inom
vilken disciplin det än må vara) har valt att kon-
centrera sig på just kultplatsens religiösa bety-
delse. Men även inom ramen för ett religionshis-
toriskt angreppssätt har det dominerande kos-
mologiska perspektivet börjat överskugga andra
viktiga frågeställningar.

Något som sällan diskuteras är till exempel
hur platserna kan ha upplevts av de människor
som brukade dem och om vi över huvud taget
kan förstå det.Vi tänker oss gärna att kultplatser-
na uppfattades som heliga rum avskilda från den
profanavärlden.Eftersomsjälvaorden»helighet»
och »helig« (fornvästnordiska heill, heilagr) har
en förkristen germansk-nordisk bakgrund och
ibland faktiskt tycks ha brukats på ungefär detta
sätt i den förkristna religiösa nomenklaturen,
kan man förmoda att tolkningen är riktig. Och
eftersom orden sekundärt togs upp i den kristna
vokabulären kan man dessutom anta att den
föreställning om »det heliga» som begreppet
avsåg i förkristen tid låg relativt nära den folkliga
kristna helighetsföreställningenunder övergångs-
tiden och den tidiga medeltiden. Annars hade ju
orden inte kunnat överföras från den ena före-
ställningen till den andra. Detta innebär dock
inte att dessa förkristna och tidigmedeltida före-
ställningar om»det heliga» är identiskamed den
uppfattning som präglar vår förståelse av termen
idag. Den ytliga religionsskepticism som har
präglat delar av västvärlden under de senaste
fyra–fem decennierna har inte ändrat det faktum
att vi som forskare idag är medvetet eller omed-
vetet färgade av en liberal kristen teologi. Den
uppstod i de protestantiska delarna av Europa
som en reaktion mot den katolska kyrkans dog-
mer och upplysningstidens religionskritik. I det-
ta liberalprotestantiska tankesystem framställs
»det heliga» ofta som en okränkbar ontologisk
essens som »den religiösa människan» (homo
religiosus) kan erfara på ett direkt, emotionellt

och intuitivt plan och som indirekt manifesterar
sig i den profana världen genom gudar, heliga
föremål, religiös arkitektur etc. (se t.ex. Söder-
blom 1914; Otto 1924; samt i viss mån Eliade
1959. För lättillgänglig kritik, se t.ex.Widengren
1973, s. 49 ff).

Frågan är dock hur möjligt det är att oprob-
lematiskt applicera denna uppfattning på kultur-
er där »det heliga» inte nödvändigtvis uppfattas
som så slutgiltigt. Risken är betydande att man i
så fall projicerar en protestantiskt kristocentrisk
livsåskådning på människor – the Other, för att
använda en trendig term – som inte nödvändigt-
vis delar eller delade denna religiösa världsbild.
Vad gäller specifikt germanska och fornnordiska
religiösa förhållanden så visade till exempel re-
dan germanisten Walther Baetke (1942) att det
inte går att direkt applicera den liberalprotestan-
tiska helighetsföreställningen på förkristna be-
grepp som (subst.) heill, (adj.) heilagr, med flera.

Men denna sammanblandning av en subjek-
tiv och objektiv betraktelse av omvärlden möter
forskaren naturligtvis ständigt i alla samman-
hang. Låt mig, som en parallell anekdot, anföra
en händelse som en sekulariserad indisk konst-
när råkade ut för då han besökte norra Indien för
att studera folklig konst (Eck 1996, s. 25 f). I en
by mötte han enman som hade en sten inne i sin
hydda. Stenen, som var beströdd med ett rött
pulver kallat kunkum, höll bybon som ett heligt
föremål. För att konstnären skulle kunna foto-
grafera stenen bad hanmannen att bära ut den ur
sin hydda. Bilden togs, men när bybon skulle bära
in stenen igen insåg han att det heliga föremålet
nu var besudlat och hade förlorat sin helighet.
Konstnären blev förskräckt över det som skett
och bedyrade att han aldrig hade velat vanhelga
mannens heliga ting. Bybon själv såg emellertid
inget problemmed den saken.Han kunde ju bara
hämta en ny sten och bestryka den med kunkum.

Frågan om vad »det heliga» egentligen re-
presenterar är således inte självklart. Inte heller
är växelspelet mellan »det heliga» och de före-
mål i vilka »det heliga» manifesteras okompli-
cerat. Som arkeolog och religionshistoriker kan
man fråga sig om det över huvud taget går att till
fullo förstå hur detta samspel gestaltade sig i
förkristen tid. Var ett föremål heligt för att det i
sig själv var heligt, eller för att det heliga – en
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gudom, en anfader etc. – manifesterade sin när-
varo genom det? Förmodligen existerade båda
tankefigurerna såväl parallelltmed varandra som
överkorsande och sammanblandade. Frågan är
under alla förhållanden viktig, kanske alldeles
särskilt då spörsmålet berör förhållandet mellan
gudabild och gudomens väsen. Denna sida av
problemet är tungt belastad av en implicit eller
explicit evolutionistisk grundsyn. I äldre reli-
gionsforskning (in- om antropologi/etnologi,
konstvetenskap, religionshistoria och arkeologi),
tolkades ofta komplexiteten i gudomens natur
som en direkt spegelbild av hur konstnärligt
avancerad gudabilden var. Man antog att det
man kallade primitiva gudabilder, som till exem-
pel märkligt formade stenar, uppresta störar eller
iögonenfallande träd, representerade en primitiv
och vag uppfattning om gudomens väsen. Män-
niskoliknande guda-bilder tillhörde däremot
mer utvecklade gudsföreställningar, där guden
eller gudinnan inte bara gestaltades, utan i reell
mening existerade i människohamn (se t.ex. Ty-
lor [1871] 1920).

Detta synsätt, som faktiskt än idag kan åter-
komma i framför allt viss arkeologisk litteratur,
är en ren produkt av evolutionismen. Det mot-
svarar däremot inte någon känd religiös utveck-
ling. Tvärtom visar alla kända förhållanden att
variationer i framställningsformen inte direkt av-
speglar föreställningen om gudomens natur. Va-
riationen beror i regel i stället på i vilka samman-
hang och estetiska traditioner gudabilderna fram-
ställs och figurerar. En och samma gudom kan
därför samtidigt avbildas genom såväl symbo-
liska (anikoniska) som figurativt avbildande (iko-
niska) gudabilder (se t.ex. Eck 1996). Detsamma
gäller även gudamytologins episka och litterära
framställningsformer. Ofta gestaltas gudarna på
väldigt varierande sätt (såsomantropomorfa agen-
ter, djurgestalter, opersonligamakter osv.) i olika
episka genrer och religiösa kontexter (som till
exempel myter, böner, hymner, kultliturgier,
ikonografi), medan däremot själva föreställning-
arna om gudarna är desamma oberoende av de
genrebaserade variationerna (Olsson 1985).Där-
för kan till exempel Oden än framställas som en
högrest gammal enögd man iklädd slängkappa
och slokhatt och bärande på ett spjut, än som en
krigarkonung sittande i sitt högsäte, eller som en

korp eller rovfågel som tar del av de fallna på
slagfälten eller offergåvor han mottagit i kulten,
eller som enmer opersonlig dömandemakt i vis-
sa skaldedikter, och så vidare, medan föreställ-
ningarna om Odens egentliga väsen ständigt är
desamma (Nordberg 2003, s. 120–148).

Denna variationsrikedom och kommunika-
tionmellan föreställningsvärldoch framställnings-
form gäller vid sidan av religionens narrativa ut-
tryck och ikonografiska avbildningar förstås ock-
så i lika hög grad kultplatserna och deras arkitek-
toniska attribut. För att säga det osminkat: en
kultplats som till exempel endast består av ett
stort flyttblock behöver inte vara mindre kom-
plex i religiös mening än en kultplats med cere-
moniella byggnader och konstruktioner, upp-
byggda offeraltaren och ikoniska gudabilder, of-
ferkällor och heliga träd, bara för att de båda rent
arkitektoniskt inte är jämförbara. I båda fallen hän-
visar kultplatserna till det som är bortom det
materiellt synbara, men som manifesterar sig i
den sinnliga världen.

Detta för mig så till min sista fråga: vad kan
människor egentligen ha upplevt när de betrak-
tade kultplatserna och deras attribut med heliga
träd, källor, gudabilder etc.? Helt säkert varie-
rade denna religiösa upplevelse från person till
person. Det är till exempel rimligt att tänka sig
att de religiösa specialister och funktionärer som
ansvarade för de allmänna och permanenta kult-
platserna och även officierade i den kollektiva
kulten (Sundqvist 2007) hade helt andra upp-
levelser av kultplatserna än den menighet som
bara besökte dem vid enstaka tillfällen. Det är
ocksåmöjligt att en och samma individ hade helt
olika upplevelser av kultplatserna och deras rek-
visita vid olika tillfällen och sammanhang.

Men kanske kan man närma sig frågans kär-
na ytterligare. Inom religionsvetenskapen talar
man ibland om en religionspsykologisk upple-
velse sombrukar kallas religiöst skådande, vilket är
belagt inom så många religioner att det kan be-
traktas som ett allmänmänskligt fenomen. Med
skådande avses i detta sammanhang syner och
visionära upplevelser som människan tycker sig
erfara av det somhon tror finns bortomden grip-
bara och materiella verkligheten. I till exempel
Indien kallas detta fenomen darśan »gudomligt
skådande». Detta darśan kan ibland komma till
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uttryck när religiöst hänförda människor ser he-
liga tempel och vallfärdsorter, men vanligen upp-
levs det gudomliga skådandet när man står inför
och betraktar den aktuella gudens eller gudinnans
avbild. För den hänryckte är detta skådande två-
faldigt. Samtidigt som människan upplever sig
skåda gudomen, erfar han/honockså att gudomen
genomgudabildensertillbakapåmänniskan.Efter-
som gudomen anses ha en välsignelsebringande
blick är just denna upplevelse av att bli sedd av
gudomen ett av de mål som eftersträvas inom
religiösa ceremonier (Eck 1996).

Förekom liknande religiösa upplevelser även
inom fornnordisk religion? Ja, det finns i alla fall
skäl att tro det. Låt mig ta ett par exempel: i den
inledningsvis återgivna episoden om kulten av
den nordgermanska gudinnan Nerthus berättar
Tacitus (Germania kap. 40) att gudinnan inte all-
tid troddes vara på plats i sin heliga lund,men att
enmanlig »präst» som stod i ett särskilt nära för-
hållande till henne hade förmågan att avgöra när
hon var närvarande. Att det här religionspsyko-
logiskt sett kan röra sig om en form av religiöst
skådande är mycket troligt. Tacitus uppger inte
explicit om det förvarades någon avbild av Ner-
thus i den heliga lunden eller hur denna avbild i
så fall såg ut. Ändå är det rimligt att någon form
av materiell representation av gudomen fanns i
lunden och att den särskilt invigde kultoffician-
ten hade förmågan att skåda närvaron av gudin-
nans väsen genom detta föremål. Om där inte
fanns en regelrätt gudabild eller idol i gudinnans
heliga lund så är det möjligt att den fysiska repre-
sentationen av gudinnanutgjordes av själva vagn-
en. Till detta skulle det i så fall finnas många
religionsfenomenologiska paralleller. I den in-
hemska religionen på Taiwan, för att bara nämna
ett exempel, uppfattas gudarna ibland som osyn-
liga. I kulten tros de dock visa sin närvaro genom
att sätta sig i stolar som bärs omkring av initiera-
de män och som börjar skaka, gunga och kännas
tunga när gudarna tagit plats på dem (Jordan
1972, s. 57 f, 64 ff).

Ett kanske ännu bättre exempel på religiöst
skådandepåträffas i IbnFadlans tidigareomnämn-
da skildring av en rusisk begravningsceremoni
vid Volga ca år 922. Ruserna var vid denna tid en
delvis mångetnisk folkgrupp, men tillhörde till
övervägande delen svearnas folk – jämför till ex-

empel folkbeteckningen rus’meddet geografiska
namnet Roslagen och det finska ordet Ruotsi,
»Sverige». Skriftställarens skildring av den reli-
giösa kulten bland ruserna (både den i detta sam-
manhang berörda dödskulten och i andra sam-
manhang då han redogör för andra sidor av ru-
sernas religiösa handlingsfält) stämmer också
mycket bra med det vi vet om den fornnordiska
kulten utifrån arkeologiskt och annat litterärt
källmaterial. Men även i jämförelse med dessa
källor ger Ibn Fadlans redogörelse genom sin sto-
ra detaljrikedom en unik inblick i den förkristna
skandinaviska dödskulten. Vissa sekvenser berör
också det religiösa skådandet. Ibn Fadlan berät-
tar att en trälflicka självmant hade erbjudit sig att
låta sig dödas för att följa sin avlidne herre till
dödsriket. Hon uppmanades då att dricka sig
kraftigt berusad, vilket i sig förmodligen är av
stor betydelse, eftersomden rituella berusningen
förefaller ha uppfattats som ett framträdande kul-
tiskt medel för uppnå kontakt med gudar och
förfäder och skåda den andra världen (Drobin
1991; Nordberg 2003, s. 183–196). Stupfull led-
des kvinnan fram till en portliknande konstruk-
tion som man hade uppfört i anslutning till ett
skepp i vilket den döde hövdingen vilade och
senare också skulle brännas. Hon lyftes upp över
porten tre gånger, såg var gång ut över den (och
alltså in över begravningsplatsen och skeppet
meddendöde)ochutropade triumferandeatt hon
kunde skåda in i Paradiset, som var vackert och
grönt, och att hon kunde se sin mor, far och den
döde hövdingen själv där, och att man skulle föra
henne till dem. Strax därefter leddes kvinnanupp
i båten, lades vid sidan av den döde hövdingen
och dödades genom att strypas och upprepade
gånger stickas med en bredbladig kniv (övers.
Wikander 1978, s. 68).

Att trälflickan, rusig av alkohol ochmedryckt
i den förtätade religiösa atmosfären, tyckte sig
kunna se sådant somvar fördolt för dem som inte
hade initierats, och att hon upplevde att begrav-
ningsplatsen –kultplatsen i ordets vidaremening
– gled samman med dödsriket och den andra
världen, förefaller enligt minmening uppenbart.
Ochmed detta ärman tillbaka vidmin inledande
fråga: vad är egentligen en kultplats?
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Slutord
De senaste årtiondenas tvärvetenskapliga forsk-
ning om fornnordisk religion har ofta fokuserat
på den förkristna kulten och dess rituella rum.
Perspektiven på kultplatsen kan förenklat sam-
manfattas i rumslighet,materialitet, föreställning-
ar, kosmologi och praxis. Samtliga infallsvinklar
är viktiga och bidrar med fördjupad förståelse av
kultplatserna som rituella centra och rumsliga
noder i det förkristna sociala och religiösa land-
skapet. Fokus har dock hittills framför allt legat
på publika och permanenta kultplatser till nack-
del för den privata kultens rituella arenor. I den
meningen förefaller de objekt somberörs snarare
kunna betecknas som helgedomar, vilket är ett be-
tydligt snävare begrepp än den mer vittomspän-
nande termen kultplats. Därigenom har ibland
platser som var viktiga – till ochmedmycket vik-
tiga – arenor för den förkristna kulten inte upp-
märksammats till fullo av forskningen. Särskilt
sedan början av 1990-talet har också en religions-
historiskoch religionsarkeologisk intresseförskjut-
ning skettmot kultplatsernas vidare kosmologis-
ka referenser, vilket har alstrat viktiga forsknings-
bidrag till förståelsen av kultplatsernas vidare
religiösa betydelse. Detta bör dock inte tillåtas
överskugga kultplatsernas övriga och lika viktiga
sociala, ekonomiska, judiciella och religionshis-
toriska betydelsefält.

Mycket finns således fortfarande att göra.Men
den tvärvetenskapliga fornnordiska religions-
forskningen är fortfarande i sin linda. Sannolikt
kommer denna forskning, både i allmänhet och
vadmer specifikt gäller den förkristna kulten och
dess heliga platser, att öppnamånganya spännan-
de dörrar under de kommande åren.
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Summary

In recent decades, increasing awareness of the
role religion played in pre-Christian society has
led to a growing interest in a certain kind of
places of worship among researchers of religion
in Swedish archaeology, onomastics and history
of religions. In commonSwedish usage, these pla-
ces of worship are usually called “cult sites” (Sw.
sing. kultplats), but so far, few researchers have
stated explicitlywhat theymean by this. It is pos-
sible, however, to approach a general implicit de-
finition of the term by studying how it is actual-
ly being used. According to this implicit defini-
tion, what is meant by kultplats is: a) a clearly de-
marcated consecrated area, which is b) indicated
by a (preserved or lost) sacral place-name, and c)
architectonically it makes certain cosmological
allusions, and d) and it has been used for recur-
rent pre-Christian religious worship, e) of gods
and goddesses.

This definition is notwithout problems. First-
ly, in a long-term perspective it is misleading not
to include churches and Christian sanctuaries
among “cult buildings” and “cult sites”, not least
as the Christian places of worship sometimes
geographicallyand functionally succeededequiva-
lent pre-Christian localities. Indeed, pre-Chris-
tian cult buildings could even be consecrated as
Christian churches. Secondly, as the term “cult
site” is used in practice, it seemingly refers only
to permanently established sanctuaries (Sw. sing.
helgedom), rather than to all kinds of places of
worship. As a consequence of this narrow defini-
tion, the significance of certain pre-Christian
placesofworshiphasnotbeensufficientlyacknow-
ledged in recent research.

For example, the common use of the concept
kultplats does not include cemeteries, although
these are obvious places for cultic activities not
only directed towards the dead but very likely to
the gods as well. Much of the fertility cult was
related to sowing and harvest and took place in
the fields. These fields should be regarded as tem-
porary “cult sites”, although they were not per-
manently consecrated for religious worship. The
same goes for farmsteads and especially for the
dwelling houses, which on the whole were pro-
bably the most important places of worship for

most people. Obviously, these farmsteads and
houses were not permanent sanctuaries, but they
should be included in the “cult site” concept. In
addition, apart from during the more elaborated
calendaric festivals, it is probable that the gods
played a minor part in this private worship,
which ordinarilywasmore directed to for examp-
le minor deities like the ancestors, supernatural
beings of the farmsteads and to spirits of vegeta-
tion.

The author argues that so far, the research on
“cult sites” has been carried out from one of two
perspectives. Some researchers, usually in the
fields of archaeology and onomastics, havemain-
ly focused on the cult-site’smaterial aspects or its
location in the landscape. Others, mostly histo-
rians of religions and some archaeologists, has
studied possible cosmological symbolism in the
cult-site’s architecture. Both approaches are im-
portant, but shouldnot be allowed toover-shadow
yet other significant perspectives. For example,
many official places of worship were also judicial
assembly sites (Sw. sing. tingsplats) and some were
located in connection tomarketplaces. Tounder-
stand the public side of pre-Christian society and
religion, these relations ought to be studied fur-
ther.

But even in a religio-historical view, the rather
one-sided focus on micro/macro-cosmological
interpretations is far from enough. Several fur-
ther perspectives should be considered and new
questions should be asked. For example, certain
words inOldNorse, such as heill (noun, ‘the holy’)
and heilagr (adj. ‘holy, sacred’) indicate that pre-
Christian places of worship were regarded as
sacred. The fact that thewordswere adopted into
the Medieval Christian terminology further-
more indicates that the pre-Christian compre-
hension of the concepts was not that different
from how they were understood in North-Euro-
peanMediaevalChristianity. At the same time, it
might be to take a theological point of departure
to view “the Holy” as an ontological, constant
and universal essence. Scandinavian researchers
of today are often implicitly (and as it seems,
often unwittingly) influenced by a Christian Li-
beral theological concept of “the Holy”, which
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has its historical roots in northernEurope (above
all inGermany) during the nineteenth and twen-
tieth century. This view should consequently not
bemistaken for a universal comprehension of the
essence of “the Holy”, nor for that matter how
“the Holy” was comprehended in Scandinavia
during the Viking Period and subsequent cen-
turies. As researchers in Old Norse religion,
therefore, we have to ask ourselves if we really
understand what the “cult sites” meant to those
who worshiped gods, spirits and ancestors there.

A one-sided focus on the material side of the
“cult sites” has led some scholars to conclude that
it might be possible to gauge the complexity of a
religion through the elaboration of its places of
worship. The idea is that the more advanced a
“cult site” is architectonically, or the more artis-
tically elaborate any idols or images of the gods
are, the more complex is the religion. But this is
an unsupported evolutionistic point of view.
“Primitive” material representations of the gods

and their places of worship do not correlate with
simple religion and world-view. In the present
paper, the author exemplifies this by a seemingly
rather common religious phenomenon, which
with a technical term usually is called the reli-
gious gaze. Anthropological studies have shown
that worshippers in a religiously emotional state
of mind can have experiences of gazing at the
actual god and taking part of its true sacred
essence while looking at its material representa-
tion. They may feel that they are gazing into a
true holy cosmos beyond the strictly material
side of the “cult site”, which can be seen and
experienced in the ordinary life. There are inte-
resting indications that this kindof religious gaze
occurred inOldNorse religion too. Canwe, then,
understand what the pre-Christian worshipers
experienced religiously when participating in
cultic activities? Can we fully comprehend what
their places of worship meant to them?
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