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Abstract 
 

Expose an exhibition – How Norse religion and early Christianization is exhibited. 

This thesis is a study of how Norse religion and early Christianization is presented in 

three Swedish museum contexts. Empirical studies of the exhibitions relating to 

religion have been conducted at The Historical Museum in Stockholm, The Museum 

of Gotland and Östergötlands Museum and interviews with the museum staff 

compliment the empirical data. The concept of religion has been problematized to 

facilitate the analysis. The result of the study is that there are tendencies to make a 

hierarchical order between the different religions and that Christianity is an organized 

religion while the Norse religion is semi-organized.  

Keywords: Norse Religion, early Christianization, exhibition, museum, concept of 

religion. 
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1. Inledning 

I den här uppsatsen analyseras och diskuteras religionen före kristendomens 

införande, den tidiga kristendomen och hur dessa framställs i museiutställningar. 

Uppsatsen bygger på empiriska studier av tre museer och även intervjuer med 

anställda vid varje museum. För att kunna problematisera kring frågan om hur 

religionerna har framställts krävs det en definition av religionsbegreppet. Det finns 

inget rättesnöre för hur religionen ska framställas i museiutställningar vilket inte heller 

denna uppsats kommer att ge. Den kommer däremot att analysera tre utställningars 

sätt att förhålla sig till förkristen religiös föreställning och tidig kristendom. Uppsatsen 

kommer även att diskutera museernas förhållning till religionsbegreppet. Religionen 

är farsinerande och något som kan få människor att handla på många vis, både bra 

och dåliga. Att se till hur detta fenomen belyses och framställs på museum är 

intressant. Hur den forna religionen och tidiga kristendomen tolkats och ses av oss 

idag, hur vi framställer dem och minns dem idag är något som väcker mitt intresse. 

Religionen har spelat en stor roll i samhället och spelar en stor roll än idag. Hur har 

det sett ut förr, hur gick kristnandet till och varför byttes det religion? Dessa frågor är 

för mig väldigt intressanta och att sedan lägga på frågan om hur museer idag ställer 

ut förkristen religion och den tidiga kristendomen ökar intresset ytterligare. Att se hur 

vår religiösa historia framställs och förmedlas är intressant, spännande och något 

som är av vikt för hur vi ser på vår religion idag.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förkristna religiösa föreställningar och 

tidig kristendom ställs ut på museum. Det kommer även diskuteras om det finns 

likheter och skillnader mellan olika museers sätt att ställa ut dessa två religioner.  

Vem har ställs ut på museum och varför, samt frågan om vad som ställs ut och hur 

detta ställs ut kommer också att analyseras. Ett föremål i en utställning kan berätta 

flera olika historier beroende på vilken kontext föremålet ställs ut i och ha olika 

betydelser för olika människor. En Tors-hammare kan till exempel representera ett 

arkeologiskt fynd och en symbol från asatron samtidigt som den även kan 

representera patriotism. Uppsatsen kommer att belysa denna problematisering om 

vem och vad som ställs ut på museum samt hur och varför de har ställts ut som de 

gör. Följande frågeställning ska problematiseras: 
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 Hur framställs förkristna religiösa föreställningar och tidig kristendom i 

museiutställningar? 

1.2 Källmaterial  

Uppsatsens huvudsakliga källmaterial består av empiriska studier av utställningarna 

som relaterar till religion gjorda på tre museum. Intervjuer gjorda med 

utställningsansvarige och utställningsproducenter på museerna är även de en stor 

del av materialet som ligger till grund för uppsatsen. För att kunna presentera 

forskningsfältet och problematisera kring utställningar och religion har litteratur 

använts.  

1.2.1 Källkritik 

Urvalet som gjorts i fråga om museerna är något att tänka på, det kan vara så att de 

valda museerna inte visar en representativ bild av Sveriges museer i den specifika 

frågan.  

Jag har en förförståelse och en egen föreställning om asatro, tidig kristendom och 

religion när jag går in och gör analysen. Min bild, min konstruktion möter museernas 

och forskarnas konstruktioner av asatro, tidig kristendom och religion. Det blir 

problematiskt att göra en tolkning av en tolkning, det går i flera led och blir lätt luddigt 

och svårt att få fram kärnan. När jag gör min tolkning av museernas utställningar om 

religionen kommer jag göra det utifrån en definition av religion för att ha en tydlig 

utgångspunkt och något att jämföra med och härleda till. Detta för att kringgå risken 

med otydlighet och göra min analys så konkret som möjligt.  

De skriftliga källorna som finns om den vikingatida religionen har inte skrivits av 

religionsutövarna själva utan av personer med en annan religiös uppfattning. En del 

av de skriftliga källorna är nedtecknade under kristen tid. Eliten, de rika och 

betydelsefulla är de som kommer till tals i de skriftliga källorna, de ger inte en 

representativ bild av sin samtid.  

Dagens litteratur är i viss mån vinklad utifrån författarnas syn och tankar om 

utställningnar, museer och religion. Även informanterna har sitt sätt att se på frågan 

och svaren i intervjuerna blir utifrån deras åsikt. Detta är något jag är medveten om 

och förhåller mig till. Jag har försökt att vara så objektiv jag kan i min analys av 

utställningarna, intervjuerna och litteraturen.  
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1.3 Avgränsning  

Avgränsningen blir utställningarna som de såg ut i de tre utvalda museerna mars 

2013, det vill säga; Östergötlands länsmuseum, Gotlands länsmuseum och 

Historiska museet. Religionen avgränsas till förkristen tro och tidig kristendom. Den 

förkristna religionen är all form av religionsutövning innan kristendomen, tidig 

kristendom är den första tiden med den katolska inriktningen i kristen religion vilken 

var fram till reformationen. Huvuddelen av uppsatsen kommer främst att belysa 

asatron, kristnandet och de första åren av kristendom, i tidsåldrar är det vikingatid 

och tidig medeltid. Uppsatsen kommer per automatik att avgränsas till Sverige då 

utställningarna har denna avgränsning. Det har inte gjorts någon studie av 

museernas arbeten i stort utan fokus har legat på utställningarna. Det är utställningen 

som tas upp, hur utställningen är för betraktaren utan någon guidad tur.  

1.5 Definitioner  

För att kunna diskutera och problematisera frågan om hur religionen framställs på 

museiutställningar måste vi veta vad som menas med religion. I den här delen 

kommer en definition göras om hur religionsbegreppet används i denna uppsats. 

Vilka begrepp som används får oss att uppfatta och tolka på olika sätt. Begreppen 

bär på föreställningar och i begreppet kan andra begrepp vara invävda. Om något 

benämns som offerfynd ligger religionen inbakad i det begreppet. Asatro, hedendom 

och förkristen religion kan användas för att beskriva samma tid eller religiösa 

yttringar, men det finns nyanser i dem och de är laddade på olika sätt. Jag har i 

denna uppsats valt att använda mig av de begrepp som museerna och litteraturen 

använder sig av, men satt fokus på att problematisera deras användning. 

I sin avhandling ”Att se och tänka med ritualer” (Habbe 2005) skiljer 

religionshistorikern Peter Habbe på religion som analytiskt begrepp och religion som 

forskningsområde. Om vi ser religionen som ett analytiskt begrepp hävdar Habbe att 

vi kan se det som en tankefigur. Denna tankefigur går att sammanfatta på följande 

sätt: ”…hänvisningar till (existensen av) extraordinära väsen och/eller extraordinär 

ordning.” (Habbe 2005:16). Att tro på gudar, eller andra transhumana väsen och att 

tro på en förutbestämd ordning är vad som ingår i tankefiguren vi kan använda oss 

av när vi ser religionen som ett analytiskt begrepp. Det betyder att skrock, tron på 

ödet och tron på andra förutbestämda övermänskliga planer faller in under begreppet 
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religion. Att tro att du drabbas av olycka om du lägger nycklarna på bordet eller går 

under en stege är att tro på en övermänsklig ordning. Det skapas obalans i 

ordningen om du går under stegen, men om du kastar salt över axeln, eller spottar 

över samma kroppsdel har du lyckats återställa ordningen.  Habbe skriver vidare att 

religionsvetenskapen främst studerar de religiösa sociala uttrycken – nattvarden 

inom kristendomen, meditationen inom zenbuddhism och häxinitiationer inom 

wiccarörelsen – och för att kunna förklara dessa studerar religionsforskaren dessa 

fenomen i kulturell och samhälleliga kontexter. Tankefiguren ger oss föreställningar 

och handlingar som vi kallar för religion (Habbe 2005:17f). 

Thorleif Pettersson, professor emeritus i religionssociologi, delar också han upp 

religionsbegreppet i två begrepp: transcendensreligioner och immanensreligioner. 

Transcendensreligoner skiljer tydligt mellan människa och gud, de gör också en 

ontologisk skillnad mellan vad som anses vara naturligt och onaturligt (Pettersson 

2009:234). Immanensreligionerna omgärdar det heliga med tabuföreställningar, det 

som anses heligt och profant får inte vanhelgas, ifrågasättas eller bespottas skriver 

Pettersson (2009:234). Detta religionsbegrepp gör en sociologisk åtskillnad av det 

heliga – till skillnad från transcendensreligoner som gör en ontologisk åtskillnad. Det 

profana och heliga i en immanensreligion behöver inte vara något övernaturligt utan 

kan vara människans integritet eller mänskliga rättigheter (Pettersson 2009:234f). 

Det går enligt Pettersson att angripa frågan om religion på två sätt, antingen genom 

att studera kyrkan, gudstro och religiösa samfund. Eller att se till vad som är 

okränkbart i ett samhälle och vad som sociologiskt ses som heligt (Pettersson 

2009:235). 

Habbes tankefigur om religion som tron på en transhuman ordning och ett 

transhumant väsen kommer att vara utgångspunkten för religionsbegreppet i den här 

uppsatsen.  
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2. Metod 

Uppsatsen bygger på empiriska studier, intervjuer samt litteraturstudier. Den 

empiriska studien består i att studera museiutställningarna och hur de olika 

museerna framställer religionen. Det har även genomförts intervjuer med personer 

knutna till utställningen på varje museum. Utställningar och intervjuerna har 

analyserats i en komparativ studie, det har alltså gjorts en jämförelse mellan 

utställningarnas framställning som är knutna till religion. De har inte satts i någon 

hierarki då detta inte varit syftet med studien. Det har gjorts jämförelser för att se på 

vilka sätt museer ställer ut religionen. 

Den empiriska studien består i platsbesök på de tre valda museerna för att se hur 

deras utställningar om framförallt vikingatid och medeltid ser ut och hur de belyser 

religionen. Först studerades utställningarna av mig ensam och sedan gjordes en 

rundtur med personerna som intervjuades. Studien i utställningarna har gjorts utan 

pedagoger eller guider, däremot har frågor kring hur guider och pedagoger 

framställer och berättar kring religionerna tagits upp i intervjun med informanterna 

från varje museum. 

2.1 Intervjuer och urval 

De tre valda museerna kontaktades via mejl för att boka en tid för intervju angående 

deras utställning om asatro och tidig kristendom. I mejlet stod även syftet med 

intervjun, vilket var att få underlag till en kandidatuppsats i arkeologi. De första 

mejlen sändes ut till en person på varje museum och blev antingen vidarebefordrade 

till den personen som sedan blev intervjuad, eller också föreslogs en annan person 

som det sändes ett nytt mejl till. 

Alla tre museer svarade och tid bestämdes för intervju. Det blev totalt fem personer 

som intervjuades, på Östergötlands museum fick jag möjligheten att intervju två 

personer som varit med och gjort utställningen, samt även prata lite med en 

pedagog. Intervjuerna har varit kvalitativa och semistrukturerade, det innebär att det 

har funnits en intervjuguide (se bilaga) som har lett intervjun. Intervjuguiden har varit 

en stomme eller ram för vad intervjun ska handla om men det är inte säkert att alla 

frågor ställts eller att de kommit i samma ordning under alla intervjuer. De följdfrågor 

som ställts har då heller inte varit samma under alla tre intervjuerna. Denna form av 

intervju har enligt Trost en låg grad av standardisering, det innebär att 
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variationsmöjligheterna blir stora (Trost 2010:39). Den empiriska materialinsamlingen 

är i sig strukturerad, men intervjufrågorna är ostrukturerade, de har inte givna 

svarsalternativ utan är så kallade öppna frågor (Trost 2010:42). Därför kommer 

denna metod att kallas för semistrukturerad intervju.  

Valen av museum bygger på deras områden och utställningsmaterial. Historiska 

museet valdes för att det är ett riksmuseum och ska i sin utställning visa hela 

Sverige. De har mer resurser, fler besökare och ett större geografiskt område att 

återspegla. De två andra museerna är länsmuseum och ska då i sina utställningar 

visa på historian i länet. Varför valet föll på just dessa två är för att religionen tas 

tydligt upp i utställningen. Östergötlands och Gotlands museum valdes för att de är 

lättillgängliga. Dessutom har både Gotland och Östergötland väldigt rika medeltida 

platser.  

När intervjuerna används i uppsatsen har det valts att ge informanterna anonymitet. 

Detta för att kunna säkerställa att deras integritet skyddas. Tanken är att 

anonymiteten ska ge respondenterna friheten att tala mer frispråkigt och eventuellt 

kritiskt mot utställningarna. Informanternas identiteter blir alltså inte utelämnade, 

detta för att få ett mer omfattande och ärligt material.  

En sammanfattning av intervjuerna har gjorts och dessa har varit utgångspunkt för 

analysen i uppsatsen. Delar av intervjuerna blev inspelade för att kunna refereras 

specifikt till i texten. Vissa delar av intervjuerna har inte spelats in eller 

dokumenterats på annat sätt, därför har det inte gjorts någon transkribering av 

intervjuerna. De delar som inte dokumenterats under själva intervjun finns med i 

sammanfattningen av intervjuerna.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Utställningar 

Att blicka tillbaka har blivit allt mer viktigt i dagens samhälle vilket har lett till att 

minnets betydelse har fått en mer framträdande roll. Museet fungerar - med sina 

föremål som påminner om vårt kulturarv - som en länk till minnet (Nordström 

2007:91,94). Minne och historia är inte synonymer till varandra utan kan ses som 

varandras raka motsattser, hävdar historikern Pierre Nora (1989). Han skriver att 

historien är en återgivning av det förflutna medan minnet knyter oss till nuet och är ett 

ständigt aktuellt fenomen (Nora 1989:367). Ett minne är individuellt men det kan 

även finnas kollektiva minnen som till exempel en grupps minne av något. Det är 

dock ett individuellt minne, även om flera delar det, historien däremot är allas. 

Historien ser det relativa då den är allas, medan minnet är absolut eftersom att det är 

precis så den personen minns att det var (Nora 1989:367f). Minnet hade en 

betydande roll även för dåtidens människor. Historien och minnet av det förflutna var 

viktigt för den enskilda individen likväl som för den kollektiva identiteten (Nilsson 

Stutz 2004:82). På ett museum är det historien som ställs ut, kanske att det går att 

säga att det är det kollektiva minnet av historien. Minnet och vår historia har blivit så 

viktig för oss att den har fått en egen institution.  

Vad är det som ställs ut på museer och vad är det som inte ställs ut? Denna fråga 

lyfter Ahlsén m.fl. (2005) i sin artikel Hela historien? Tjugo frågor till en utställning.  

Alla föremål, idéer, händelser, personer och historier som du möter på ett museum 

har noga valts ut för att förmedla något om vår historia (Ahlsén m.fl. 2005:174). När 

det görs ett aktivt val av vad som ska ställas ut görs det samtidigt ett aktivt val av 

motsatsen – vad som inte ska komma med i utställningen. Dessa val grundas ofta på 

resurser, plats, ekonomi och faktiska fynd från vad utställningen ämnar belysa. I och 

med att det måste göras och görs val av vad som får ta plats på ett museum gör att 

utställningen blir vinklad. Den blir även färgad av sin samtid, av det politiska klimatet, 

av vilken vetenskaplig skola som just för tiden är den allmängiltiga och även av vad 

som är på tapeten inom samhällsdebatten. Det är ofta så att det finns flera vinklingar 

av det som ställs ut men att museet bara väljer att visa ett perspektiv. Detta gör, 

enligt Nina Nordström att museet som institution har en inneboende makt (Nordström 

2007:85f). Museernas uppgift i samhället, hävdar Ahlsén m.fl. är att förmedla 

kunskap och bildning, när detta görs kommer museerna även att förmedla 
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värderingar. Något som är väldigt svårt att kringgå och det behöver inte 

nödvändigtvis vara dåligt eller något som måste ändras. Dock måste museerna ta 

ansvar för sitt förmedlande av värderingar, vara medvetna om det samt tydliggöra för 

besökaren att dessa ideologiska stråk finns med i utställningen (Ahlsén m.fl. 

2005:173ff). Att museerna tar sitt ansvar och är medvetna om sina 

ställningstaganden vad gäller värderingar är viktigt då de inte bara kan påverka 

enskilda individer utan hela samhället. Ett museums ställningstagande i frågan om 

värderingar kan komma att genomsyra samhället som helhet. Det handlar inte om 

huruvida museer bör ta ställning i grundläggande värderingsfrågor utan snarare hur 

de ska ställa sig till dessa menar Ahlsén m.fl. När de väljer vad som ska och vad som 

inte ska ställas ut väljer de också vad samhället ska få för bild av historien, museerna 

bestämmer på vilket sätt historien ska minnas. De reproducerar och bekräftar även 

vad som kan anses som viktigt och sant i ett samhälle genom sitt sätt att presentera 

bilden av det utsällda (Ahlsén m.fl. 2005:174).  

Gundula Adolfsson (1987) tar i sin avhandling Människa och objekt i smyckeskrin 

upp frågor om museum och arkeologiska utställningar. Hon skriver att museet inte är 

en utbildande institution då de inte följer någon utbildningsplan eller gör några 

kunskapskontroller. Däremot är det en bildningsinstitution då det står fritt för 

besökaren själv att ta till sig den förmedlade kunskap som finns på ett museum 

(Adolfsson 1987:32). Adolfsson poängterar att utställningen som medium är mycket 

mer stillsam än massmedia och har inte heller en lika flyktig informationsförmedling 

som massamedia. Museer som långsamtgående medium bör satsa på att förmedla 

traditioner, kulturer och utvecklingslinjer. Adolfsson tar upp att museet har två 

begränsningar, den första är att besökaren måste ta sig till museet vilket kan vara 

förlagt med viss möda. Besöket på museet sker ofta frivilligt, det är besökaren som 

söker informationen. Den andra begränsningen är att utställningen är fast och då 

kräver en rörlig besökare. Det krävs av museets kund att han eller hon går igenom 

utställningen, står och tittar på föremålen i montern och står upp när denna läser 

texterna som finns. Den första begränsningen avskriver Adolfsson direkt då hon 

anser att uppsökandet av mediet förekommer i all form av kultur. Hon tar däremot 

upp den andra begränsningen och lägger fram möjligheterna med den. De fasta 

föremålen jämför Adolfsson med teaterns scen, en ofrånkomlig förutsättning. Men 

vad som händer på scenen och hur det görs kan varieras i oändlighet. Utställningen 
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kan variera sitt uttryckssätt trots sin ofrånkomliga förutsättning med de fasta objekten 

(Adolfsson 1987:35). Museet kan förmedla kunskap men det är upp till besökaren att 

ta emot denna, det är också besökaren som bestämmer att han eller hon ska bli en 

besökare på museet. Besökaren är den som bestämmer hur mycket tid han eller hon 

ska lägga på utställningens olika delar, besökaren har full frihet att helt strunta i vissa 

föremål och betrakta andra ingående och längre. Adolfsson anser att utställningen 

vilken är uppbyggd så att den måste följas från början till slut kan bli problematiskt då 

besökaren kan ha valt att hoppa över viktig information som gör att han eller hon inte 

förstår utställningen längre fram. Denna problematik kan uppstå i en utställning som 

är uppbyggd kronologiskt där det krävs att besökaren läser från början till slut för att 

kunna ta del av och förstå utställningen hävdar Adolfsson. Museerna försöker att 

med hjälp av guidningar kompensera för att utställningen i sig själv inte säger allt. 

Detta kan leda till en ond cirkel där det redan i planeringsfasen kalkyleras med att det 

ska komma att finnas verbal tolkningshjälp till utställningen (Adolfsson 1987:36ff). 

Montrarnas placering i rummet är av betydelse för hur utställningen upplevs, montrar 

placerade längs väggen gör att det lätt blir en korridorskänsla. Glasmontrar som du 

kan se rakt igenom vilka är placerade i mitten av rummet gör att utställningen blir 

genomskinlig, från första steget in rummet kan du se hela utställningen. Något som 

kan vara både bra och dåligt enligt Adolfsson, det ger ingen dramatik eller några 

överraskningar, vad du ser är vad du får. Däremot är det bra att kunna överblicka 

hela utställningen, det gör att besökaren kan lokalisera sig lätt något som har 

konstaterats att de allra flesta besökare vill kunna göra. Om de inte vet var i 

utställningen de är kommer de att söka efter en fixpunkt för att kunna lokalisera sig, 

detta sökande sker undermedvetet och leder till att fokus flyttas från objekten och det 

blir då svårare att ta till sig utställningen. Enligt Adolfsson bör en utställning vara 

tredimensionell, den bör utnyttja rummet, riktningar och nivåer, placera föremål både 

högt och lågt, längs väggar och i mitten av rummet, arbeta med dramatik och 

nyfikenhet, vad kommer härnäst? Det är viktigt att fånga besökarens intresse i början 

av utställningen, ingången blir viktigt för resten av utställningen (Adolfsson 

1987:51ff). Det finns ytterligare en faktor att tänka på vad gäller utställningar och det 

är relationen mellan objekt och text skriver Adolfsson. Det idealiska vore om bilden 

gav texten ny innebörd, men det vanligaste är att bilden är en illustration av texten. 

När texten och bilden eller objektet sammarbetar för en förståelse kallas det för 

lexivisuell kombination. I de fall där bilden eller objektet står tillsammans med text 
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kan det bli svårt att få ut en tydlighet och mer djup. Det kan lätt bli så att texten 

upprepar bilden eller som skrevs ovan, att bilden illustrerar texten. För att kringgå att 

utställningen blir illustrerade texter bör utställaren ta utgångspunkt i objekten och vad 

de kan berätta i sig (Adolfsson 1987:58ff). 

3.1.1 Individen i utställningen 

Vem är det egentligen som ställs ut på museerna? Är det män eller kvinnor, barn 

eller vuxna, rika eller fattigas historia och berättelse vi möter i utställningarna? De 

historiska källorna berättar lite om de fattiga och gemeneman men desto mer om de 

rika och mäktiga. Minoriteter, gamla, fattiga och sjuka tas sällan upp i utställningar 

(Ahlsén m.fl. 2005:178f). En annan fråga är den som Nina Nordström (2007) tar upp i 

sin avhandling De odödliga är hur vi betraktar kroppar från en annan tid. De är 

utställda och iscensatta idag av museiarbetare från modern tid, men kropparna är 

från en helt annan tidsålder, de kan vara flera tusen år gamla. Vilken betydelse har 

dessa kroppar idag och vilken roll har de spelat? Nordström hävdar att kvarlevorna 

från forntidens människor förmedlar mer än forntid. Hon skriver vidare att de 

förhistoriska objekten är ett bevis på att det fanns ett ”då”. Dock tycker hon att det 

kan uppstå en tvetydighet när mänskliga kvarlevor ställt ut (Nordström 2007:85ff). 

Skelett, hår, tänder eller andra kvarlevor från människor i en utställning representerar 

både sig själva och sin tidsålder. De blir både verkliga, samtidigt som de ändå är 

overkliga då vi inte får ett igenkännande och tiden från när dessa människor var 

levande blir allt för långt bort för att vara greppbart för oss idag. Det blir omtumlande 

med mänskliga kvarlevor i en utställning samtidigt som det ska ses som en naturlig 

del av den (Nordström 2007:87). Ofta när individer ställs ut på museum blir det för att 

påvisa döden och allt som hör den till med ritualer och gravläggning. Det är svårt att 

ställa ut något så stort som döden då det finns nästintill oändligt många olika sätt att 

gravlägga sina döda. Nordström hävdar att det generellt på museer inte har funnits 

någon tanke eller mening att göra skeletten eller andra rester från människor 

intressanta. Utan det som är tanken är att visa hur dåtidens människor tog hand som 

sina döda och att visa på mänskliga handlingar (Nordström 2007:115). Omedvetna 

och medvetna val har gjorts när individer ställs ut på museum, det är viktigt med etik 

och estetik när dessa objekt ställs ut.  

Deras närvaro, men också deras frånvaro, ger olika ingångar till förståelse och man 

måste ta hänsyn till att det inte bara är ett stycke förhistoria som kan avskiljas från den 

samtid de för oöverskådlig framtid är en del av. (Nordström 2007:120) 
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Nordström lägger – precis som Ahlsén m.fl. – vikt vid vilka som inte ställs ut, dessa 

individer är minst lika viktiga för historien som de individer vilka hamnar i 

utställningarna. 

3.2 Religionerna 

3.2.1 Fornnordisk religion 

I sin samtid benämndes den fornnordiska religionen för forn sed som betyder ”det 

gamla sättet att leva” (Andrén 2006:33). Det är svårt att tidsbegränsa den 

fornnordiska religionen, den har ändrats mycket över tid vilket gör att det eventuellt 

kan ses som flera religioner. Den har inte heller en religiös elit eller ett prästerskap. 

Andrén (2006) skriver att asatron är en religion som är föränderlig mellan tid och rum. 

Den har olika yttringar i olika bygder, mellan könen, samhällsklasserna och över tid. 

Det finns fynd och arkeologiskt material som tyder på att den förkristna traditionen 

kan gå tillbaka till bronsålder och kanske så långt som till stenåldern. Det finns även 

arkeologiska källor som visar på en soldyrkan under bronsålder och solen 

återkommer i skapelseberättelsen i asatron. Det kan vara en och samma religion 

bara att den har förändrats och utvecklats under tid hävdar Andrén. Den förkristna 

religionens mångfald av ritualer och att den definierats genom ”sättet att leva” gör att 

den inte går att se som en homogen religion. Solvagnen och solsymbolen har ristats 

in på rakknivar och hällristningar från bronsålder, medan de torshammare som har 

hittats dyker upp först runt början av 800-talet. Det tros att torshammaren är en 

motreaktion mot det kristna korset då torshammare ofta var amuletter i brons, järn 

eller guld och dyker upp samtidigt som de första kristna missionerna (Andrén 

2006:33ff). Kulthus och hallbyggnader vilka bär spår av att ha varit plats för större 

riter börjar dyka upp under perioden 800-1000 (Andrén 2006:42).  

Trädet har en viktig plats i den norröna kosmologin. Yggdrasil benämns ofta som 

världsträdet, trädets tre rötter sträcker sig ut till de olika världarna. Trädes krona 

sträcker sig upp mot himlen, i kronan bor det också flera djur. Det finns två träd till, 

dessa är inte lika omtalade och deras egenskaper har ofta skrivits över på 

världsträdet Yggdrasil. Trädet har spelat en viktig och stor roll i kosmologin, världens 

uppbyggnad och har då högst troligt också spelat en stor roll i det verkliga livet 

(Andrén 2004:390ff).  
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Völvorna, kvinnor som kunde sejda och se in i framtiden var viktiga i det vikingatida 

samhället. Sejderskan omnämns i de isländska sagorna, sejden är en gudomlig 

gåva, ett privilegium för gudarna. Freja lärde ut konsten att sejda till Oden och han 

blev trolldomens mästare (Ullén 2011, Price 2006:113). Spåkvinnan har en 

völvestav, staven påminner om den tidens linkäppar och förknippas med spinnandet 

av lin. Vid ett av träden i den fornnordiska kosmologin sitter nornorna och spinner 

människornas livstråd. Enligt Ullén är det vad Völvan gör, spinner människornas 

livstråd och siar om framtiden (Ullén 2011).  

3.2.2 Tidig kristendom  

Kristnandet ses som en lång och utdragen process. Det tros ha gått fortare med 

religionsskiftet i de högre samhällsklasserna. Den gamla religionen tros ha följt den 

nya parallellt i de lägre klasserna och hängt kvar som folktro skriver Gräslund i sin 

text Arkeologin och kristnandet (Gräslund 1996a:20). Det främsta föremålet som 

kopplas till kristendomen är korset, det tros ha haft ett högt symbolvärde och att 

korsets utseende har varit mindre viktigt. Detta för att många av de tidiga korsen är 

slarviga i det tekniska utförandet och väldigt enkla till sitt utseende. Korsen var ofta 

hängsmycken och finns i flera olika utföranden. I Sverige är det främst i kvinnogravar 

som korsen hittas men det finns även ett fåtal mansgravar där kors har påträffats 

(Gräslund 1996a:33). Frisiska kannorna och stora bronsfat kan också de ses som 

kristna föremål skriver Gräslund. Kannor tros ha använts i mässan för nattvardsvin, 

kannorna har tydliga inristningar av likarmade kors. Bronsfaten – som mer är låga 

vida skålar än fat – kan även de ha använts inom mässan, antingen för handtvätt 

eller som dopskålar (Gräslund 1996a:35f). Gravskicket är något som förändras i och 

med kristendomen, gravarna blir enklare och saknar gravgåvor (Gräslund 

1996b:317). Brandgravar kan uteslutas från det kristna gravskicket då det bara var 

jordbegravningar som var accepterade av kyrkan (Nilsson 1996:365). Innan 

kristnandet förekom både jordbegravningar och brandgravar, det som med en 

jordbegravning kopplas samman med kristen traditon är när individen ligger utsträckt 

på rygg. Nilsson skriver att gravarnas orientering och placering i öst-västlig riktning 

med huvudet mot väst är att betraktas som kristna gravar (Nilsson 1996:365).   
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4. Presentation av material 

4.1 Gotlands museum 

Gotlands museum är ett länsmuseum som har i uppgift att förmedla länets historia. 

Detta görs till den intresserade allmänheten och skolklasser, men även till turister. 

Museet har funnits sedan 1875 och startades av föreningen Gotlands Fornvänner. 

Föreningnen äger museet och vem som vill kan bli medlem (Gotlands museum 

2013c). Idag består museet av fornsalen, konstmuseet och flera gårdar och filialer 

runt om på ön. Besökarantalet per år är ca 200 000 personer, mestadels familjer 

(Gotlands museum 2013a, Gotlands museum 2013b). Den nya permanenta 

utställningen som handlar om medeltiden invigdes på sommaren 2012. De delar av 

utställningarna som är av intresse för denna uppsats är bildstenshallen där runstenar 

och bildstenar ställts ut. Den medeltida delen är i flera rum, det första visar på mötet 

mellan den nya religionen och den gamla, längre fram i utställningen blir det mer och 

mer kristendom.  

 Jungfru Maria utställd på 
 Gotlands museum  
 (Författarens bild) 

 

Det första rummet av medeltidsutställningen fokuserar på mötet mellan två religioner, 

asatro och kristendom där frågan om varför Gotland kristnades tas upp. Religionen 

har inte en egen avdelning utan är integrerad i hela utställningen. I rummet som 

speglar mötet mellan religionerna står världsträdet Yggdrasil, korparna Hugin och 
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Munin sitter i trädets krona. Det går att sitta nedanför asken och lyssna på berättelser 

om asatron, det är trädets stam som berättar historierna om den gamla religionen. 

Det står montrar längs väggen där föremål som kors och skulpturer av Kristus, 

jungfru Maria och andra helgon finns representerade. På en pelare mitt i rummet 

sitter en skulptur av jungfru Maria, texten till skulpturen berättar att den gamla 

religionen hade flera gudar, både män och kvinnor och att dessa ersattes med en 

manlig gud i och med kristendomen. I texten står även att Maria blir en 

modergudinna och tar Frejs och Frejas platser.  

Det finns en liten berättelse om mannen som tros ha byggt den första kyrkan på 

Gotland, bonden Botair från Akebäck. Han byggde kyrkan i trä, men den eldades upp 

av grannarna som ville hålla kvar vid asatron. Han byggde då en ny kyrka på den 

gamla offerplatsen i Visby, stadsborna ville bränna även denna kyrka men Botair 

vann och kyrkan fick stå kvar. Det berättas också om den lilla mirakelflickan som 

vaknat upp igen efter att ha till synes varit död. Hon hade som treåring trillat ut 

genom fönstret och inte vaknat igen. Föräldrarna bad till fru Katarina, dotter till heliga 

Birgitta, de sa att om flickan fick leva skulle de vallfärda till Vadstena kloster med en 

offergåva och direkt efter det vaknade flickan. Små berättelser som dessa om viktiga 

personer är genomgående i hela utställningen. ”Människan är en central del i 

utställningen.” säger informanten på Gotlands museum.  

Vidare i utställningen blir det mer av den kristna religionen även om det finns en och 

annan påminnelse om att religionsskiftet var en lång och utdragen process. Det visas 

att den hedniska religionens seder och ritualer följer med in i medeltiden och den 

kristna tiden. Asatron följde med sida vid sida med den nya religionen och blev en 

folktro. På en texttavla har det skrivits så här, folktro hör inte hemma i religiösa läror 

och vetenskap. På väggen snett ovanför denna texttavla har en text från gutalagen 

skrivits: ”Det är nu därnäst, att blot äro för alla strängt förbjudna och alla forna seder, 

som följa med hedendomen.” 

Det finns i utställningarna på Gotlands museum fler exempel på att asatrons seder 

och bruk levde sida vid sida med kristendomen under flera år. I bildstenshallen finns 

det stenar med motiv som tolkats till både kristendom och asatro. Människorna som 

ristade stenarna har garderat sig och tagit med den gamla religionen likväl som den 

nya (Muntlig kommunikation, Informant 1). 
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På väggarna i museet finns det korta texter med lite fakta, om besökaren önskar mer 

information finns det något mer djupgående texter vid montrarna och ännu mer 

fördjupad läsning finns på de pekskärmar som är placerade runt om i utställningen.  

4.2 Östergötlands museum. 

Östergötlands länsmuseum i Linköping har i sin basutställning valt att bygga kring 

fyra teman; familj, arbetsliv på landet och i stad, Östgötarum samt makt och 

människor. Detta för att de lätt ska kunna byta ut en del istället för att behöva gör om 

hela utställningen då det är väldigt kostsamt (Muntlig kommunikation, Informant 2). I 

den första delen där familjen ställs ut har utställningen byggts upp runt en grav från 

stenåldern. Graven består av tre individer; en man, en kvinna och ett spädbarn, samt 

en hund. Det fanns även svinkäkar, horn och andra gravgåvor tillsammans med 

individerna. Graven är nersänkt i golvet och placerad i mitten av rummet som utgör 

familjedelen. Vid väggen i rummet finns en monter där man kan se och läsa om 

rekonstruktioner av människorna i graven. Kvinnan håller det inlindade barnet i 

famnen medan mannen står på huk med ett spjut i ena handen och håller i hunden 

med den andra. Uttrycket i deras ansikte är rädsla, de ser något där borta som gör 

dem rädda. Det är svårt att säga bestämt om dessa tre individer varit en familj och 

varför de hamnat i samma grav. Detta är utgångspunkten för pedagogernas 

diskussion med skolklasser i detta rum. Vad är en familj och hur har den sett ut under 

tid? Hur ser familjen ut idag? De diskuterar också frågor om döden och gravskick. 

Hur begravde man förr? De tar också upp frågan om livet efter detta. Det ställs höga 

krav på pedagogernas arbete och deras insats är väldigt viktig för att levandegöra 

utställningen (Muntlig kommunikation, Informant 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekonstruktion av  
en stenåldersgrav  
på Östergötlands 
Länsmuseum.  
(Författarens bild). 
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”Staden” är det medeltida Söderköping och tanken är att besökare kommer in i en 

helt vanlig dag i staden. Det finns några köpmansbodar på den vänstra sidan med ett 

litet fönster att kika in i och där se vad de säljer. Det står en rekonstruktion av en liten 

pojke vid en av bodarna och på taket till en annan ligger det en katt. Det finns ljud i 

den här delen, lite sorl från stadsbor som gör sina ärenden, en kvinna som köper fisk 

och diskuterar kvalitet och pris med handlaren. Kvinnan och fiskhandlaren pratar 

tyska, detta för att museet vill visa att det under medeltiden fanns fler nationaliteter i 

Sverige (Muntlig kommunikation, Informant 2). I den här delen finns skampålen och 

en del om hur människor som brutit mot lagen straffades. Det finns även en liten del 

om kyrkan och om klostren som finns under denna tid. Det finns en textskylt med 

namn på kyrkliga byggnader och årtal från när de först är omnämnda. Det framgår i 

den här delen om kyrkan att religionen är en viktig del av människornas vardag. 

Biskopen har inte bara inflytande över kyrkan och den religiösa delen utan även över 

den världsliga makten. Utställningen tar också upp att det är en förmån för de rika att 

kunna gå i kloster. Men att alla människor i staden gick till kyrkan om söndagarna 

och under andra stora högtider. Att be till helgon för tillexempel hjälp mot magont var 

något som gjordes och det firades förutom de stora helgerna lokala helgonsdagar. 

Dessa sågs som söndagar då det rådde vila och frid.  

I rummet om ”makten” finns det olika delar där religionen och den själsliga makten är 

en av dem. Här ställs det ut föremål med anknytning till flera olika religioner. Det 

finns tillexempel ett föremål knutet till buddhismen, en tarotkortlek, en del föremål 

förknippade med asatron och en paxtavla som tillhör kristendomen. Det finns även 

en bild av en schamankvinna och texten till den här montern är hennes tankar om 

sökandet efter en ersättare nu när hon börjar bli till åren kommen. Det finns även en 

offerkälla representerad där det under förkristen tid offrats föremål till gudarna. 

Bakom betraktaren av montern finns en låda i väggen där det finns mer information 

om föremålen i montern men även texter om religion. Östergötlands museum har valt 

att ha lite text vid montern och destomer fördjupningstexter i lådor och fack runt om i 

utställningen.  

4.3 Historiska museet 

Historiska museet är ett av Sveriges nationalmuseum och har i uppgift att visa hela 

Sveriges historia. De två andra museerna i den här uppsatsen har till uppgift att 

återspegla sina län och historien där, medan Historiska museet ska återspegla hela 
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rikets historia. Det finns ca tio miljoner enskilda föremål i museets samlingar, 

föremålen kommer från hela landet och från alla tidsåldrar (Historiska museet 2010). 

Utöver de fasta utställningarna finns det även tillfälliga utställningar på museet.  

Vikingatidsutställningen är världens största utifrån föremålen sett (Muntlig 

kommunikation, Informant 3). I början av utställningen visar de på hur vikingarna har 

använts genom historien, t.ex. för att stärka nationalkänslan och den har även 

använts inom naziströrelsen. De visar med bilder och texttavlor på vikingens olika 

sidor, handelsman, religiösa yttringar, krigare och hur vi har gjort den moderna 

vikingen med hornbeklädda hjälmar. Vikingatidsutställningen på Historiska museet 

går mycket i blått och har en dov ljussättning. Det finns vid montrarna textskyltar med 

en del information på, vill besökaren ha ytterligare läsning och fördjupning finns en 

lista över föremålen hängandes från textskylten. På vissa montrar finns en klisterlapp 

med texter av barns tankar om fynden och föremålen i utställningen. Barnen har 

många roliga och annorlunda idéer över hur det kan ha varit, dock kanske det inte är 

fullt troligt hela tiden, men vem vet? 

Längre in i utställningen finns det två praktfulla gravar, en mansgrav och en 

kvinnograv. Mansgraven är placerad i den högra delen av rummet. Graven är den 

välkända Godsherren från Vendel, som är en båtgrav med många gravgåvor, två 

hästar och tre hundar har även följt med mannen i graven. Det är inget skelett 

utställt, dock en bild på mannen och graven som de tros ha sett ut. Mycket av 

gravgåvorna finns utställda i montrar på den högra sidan. På den vänstra sidan finns 

en kvinnograv, det är Furstinnan från Birkas grav som ställs ut. Även denna har en 

bild av kvinnan och graven som den tros ha sett ut, inget skelett eller andra kvarlevor 

finns utställt. Hennes grav är också den rik på gravgåvor och vackra föremål som är 

utställda i montrar. Längre fram i utställningen finns det en skelettgrav med en individ 

som det gjorts en 3D-rekonstruktion av. Det är den lilla Birka flickan som fått namnet 

Disa. Rekonstruktionen av ett barn får igång tankarna om hur livet såg ut under 

vikingatiden (Muntlig kommunikation, Informant 3).  

Det finns ytterligare gravgåvor från en kvinnliggrav utställda i Vikingatidsdelen. Det är 

en kvinna begravd med en völvestav, en stav som användes vid sejd. Hon hittades i 

Köpingsvik på Öland och kallas i utställningen för Härskarinna av Öland. 

Utställningen har framställt kvinnan med makt och inflytande. Det finns en 
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rekonstruerad bild av Härskarinnan av Öland där hon är placerad i mitten av bilden 

och är den som för samtalet. Kvinnan tros ha varit en sierska med tanke på fyndet av 

völvestaven. 

Bilden visar Historiska museets rekonstruktion av Härskarinna av Öland. (Författarens bild) 

Det finns i slutet av vikingatidsdelen en monter med gravgåvor innehållandes både 

torshammare och kors. Det var under övergångsperioden vanligt förekommande med 

yttranden från båda religionerna. Detta kan ses tillexempel i gravgåvorna, men även 

på bildstenar och runstenar från tiden för kristnandet. Det finns även en 

rekonstruktion av en båt från vikingatiden och en rekonstruktion av hur Birka tros ha 

sett ut. Det finns även ett litet rum mitt i utställningen där Yggdrasil står, det är ett 

rum där barnen kan läsa böcker om religion och livsåskådning men även lyssna på 

en saga om asken Yggdrasil och dess invånare. I trädet sitter en korp och ekorren 

Ratatosk som enligt berättelser om asatron springer med bud mellan örnen i trädets 

topp och draken vid dess rot. På utsidan av det här rummet finns en text om trädet 

där rubriken är Sagoträdet Yggdrasil. 

Medeltidsutställningen, eller Sveriges historia som utställningen heter, tar upp mycket 

om kristendomen. Det finns många avbildningar av Jesus på korset, Jungfru Maria 

och Heliga Birgitta, även andra helgon finns avbildade. Det finns en monter med 
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föremål som är strakt kopplade till kristendomen, men som har varit en offergåva. 

Något som gjordes i den förkristna religionen och inte förekom i kristen sed (Muntlig 

kommunikation, Informant 3). Medeltidsdelen har en tidsräkning i golvet som räknar 

framåt i år. Utställningen är kronologiskt byggd och börjar vid medeltidens början och 

arbetar sig enda fram till idag. Utställningen är uppdelad i flera rum. Det är praktfullt 

och fint, många föremål förknippade med kristendomen så som kors och avbilningar 

av helgon. Kyrkan hade en stor makt under medeltiden och detta återspeglas i 

utställningen. Det är personer med makt som ställs ut här, högt uppsatta personer 

inom kyrkan men även kungar och drottningar.  
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5. Analys 

Det finns skillnader och likheter i vad som ställs ut på museerna från den empiriska 

undersökningen. På Historiska museet är det i den vikingatida delen mycket prakt 

och rikedom medan det på Östergötlands museum handlar mer om vardagen och 

gemeneman. Historiska har i uppgift att förmedla hela rikets historia medan 

Östergötlands museum berättar om länets historia. Nationalmuseet vill visa på 

rikedom och prakt från vikingatiden och detta gör de genom att ställa ut två pampiga 

gravar. Det kollektiva minnet kommer i och med denna utställning minnas 

vikingatiden som pampig, rik och präktig. Ahlsén m.fl. (2005:178f) skriver att det 

oftast är de människor med hög status och rikedom som ställts ut på museum och 

som blir en del av vår historia, något som stämmer in på Historiska museet just här. 

Gravarna som ställs ut på museerna vill visa på hur begravningar och riter kring 

döden såg ut under den tid begravningen ägde rum. Stenåldersgraven från 

Östergötlands museum och rekonstruktionerna av de vikingatida gravarna på 

Historiska museet är utställda för att visa på dåtidens gravar. Skillnaden ifrån dagens 

enkla gravar utan gåvor i och dessa gravar med både djur och föremål i är stor. På 

Östergötlands museum har det gjorts rekonstruktioner av de tre individerna och 

hunden från stenåldersgraven placerad i rummet med temat familj. Pedagogerna har 

i sina program många diskussioner om vilka det är i graven, om det var en familj, hur 

familjen har sett ut genom tiden och hur familjer ser ut idag. De diskuterar även 

frågor om döden och om livet efter detta, frågor om begravning behandlas också – 

hur det har gjorts från stenålder fram till idag. Pedagogerna tar inte upp något direkt 

om religionen, inte mer än diskussionerna om döden, livet efter döden och 

begravningar. Frågan om vad vi anser vara religion och inte kommer in här. Tron på 

ett liv efter detta och gravgåvor kan tyda på något övermänskligt. De begravda 

behöver dessa gåvor i nästa liv, eller på färden till det livet – vilket måste tyda på en 

transhuman ordning och faller in i uppsatsens utgångspunkt för begreppet religion. 

Historiska museet ställer också ut gravar, två vikingatida gravar vilka har fler och 

praktfullare gravgåvor än stenåldersgraven på Östergötlands museum. En av dessa 

gravar på Historiska museet är den väldigt praktfulla kvinnograven, Furstinnan från 

Birka. Hennes gravgåvor är många och praktfulla, bland dem finns det en 

friserkanna, något Gräslund (Gräslund 1996a:35f) hävdar är ett kristet föremål men 

Gräslund (1996b:317) menar också att i den kristna seden förekommer det inte 
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några gravgåvor. Museet har skrivit på texten till montern att kvinnan tillhörde den 

fornnordiska religionen.  Att kvinnans begravning har haft en religiös betydelse är 

självklart. Alla gravgåvor och arrangemanget kring hennes begravning tyder åter igen 

på en extraordinär ordning och faller in under religion. Vilken religion hon har tillhört 

är däremot svårare att säga. Gravgåvorna och gravläggningen talar för att det är en 

grav från förkristen tid och det är så museet har valt att framställa den. De praktfulla 

gravgåvorna visar på att kvinnan var rik och hade hög status i samhället, hennes 

namn nu - Furstinnan från Birka – är ytterligare en statushöjare. Enligt Ahlsén m.fl. är 

det ofta de rika och högt uppsatta personerna som ställs ut på museer, något vi kan 

se här. Om kvinnan i graven är kristen, vad är det då som säger att det inte tillhörde 

kristen sed att ha gravgåvor? Under den tiden hon levde och blev begravd kan det 

varit så att kristendomen hade andra seder än de som finns idag. Vem var 

gravgåvorna för; för kvinnan i graven, eller för dem som gravlade henne? Gåvorna i 

graven kan ha varit för de som begravde henne, för de människor som levde vidare. 

En manifestation för att visa på makt; religiös, ekonomisk likväl som politisk. 

Föremålen kvinnan fick med sig i graven är inte ditlagda av henne utan av de 

personer som begravde henne. Om de lades dit på hennes önskan eller ej är något 

vi aldrig kommer att få svar på. Godsherren från Vendel ställs också ut i 

vikingatidsdelen på Historiska museet, även den här graven är praktfull. Mannen 

begravs i en båt med många dyra och fina gravgåvor samt ett flertal djur. 

Vikingatidens gravar framställs som praktfulla, rika och pampiga, många gravgåvor 

och utsmyckning.  

Föremålen från graven med kvinnan Historiska museet har gett namnet Härskarinna 

av Öland innehåller en völvestav. Kvinnan i graven var en sierska – något som tillhör 

den fornnordiska religionen - och kunde spå framtiden. Hon kunde komma i kontakt 

med gudarna och förutse vad som skulle hända människorna i livet. Hennes grav och 

gravgåvor tyder på att hon var en kvinna av rang och hög social status. Att kunna 

konsten att sia var en gåva från gudarna.  

På Gotlands museum ställs Botair från Akebäck ut – mannen som tros ha byggt den 

första kyrkan på ön. Det står inte att han var rik, med detta blir underförstått då han 

hade råd att bygga inte bara en kyrka utan två stycken. Han höll fast vid sin tro  trots 

att bönderna brände ner hans kyrka och var emot hans försök att föra in 
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kristendomen. Botair byggde en ny kyrka på den gamla offerplatsen, en plats som 

tillhört den förkristna religionen.  

Museet lyfter fram en berättelse från en liten flickas liv också, Mirakelflickan. Hon 

vaknade upp från att ha varit till synes död, men inte förrän hennes föräldrar bad till 

fru Katarina och lovade en offergåva om flickan fick leva. Det är två kristna personers 

berättelser som kommer till tals, det finns ingen berättelse om någon som utövade 

asatron. Mirakelflickans föräldrar skulle vallfärda med en offergåva till klostret i 

Vadstena, offergåvor ansågs som något tillhörande den förkristna religionen. 

Frågan om kristen sed eller ej är väsentlig i frågan om de kristna offerfynden från 

Historiska museet. Det hörde till asatron att offra gåvor till gudarna, något som inte 

hörde hemma i kristendomen. Åter igen, hur kan vi vara säkra på det? Kyrkan säger 

nej till offergåvor, blot och alla de ritualer som hör hedendomen till, men hur vet vi att 

personer som ansåg sig tillhöra kristendomen inte offrade gåvor trots att kyrkan tog 

avstånd ifrån det? Östergötlands museum belyser kyrkans och den kristna 

religionens betydelse i samhället, hur alla människor går i kyrkan på söndagarna och 

andra stora helgdagar. Hur flera helgon har egna helgdagar då söndagens regler om 

vila även är rådande. Kyrkan är en stark institution i samhället med mycket makt. Hur 

frivilligt går människorna i kyrkan? Om kristendomen kom frivilligt och religionen var 

en del av människornas vardag och hade så stor betydelse, varför behövde kyrkan 

vara en så stark maktinstitution? Det kan vara så att människorna tvingades att leva 

med religionen just därför att kyrkan var ett bra sätt att kontrollera människor på. 

Intervjupersonen från Gotlands museum säger att människorna som rest run – och 

bildstenar har garderat sig genom att ta med både kristna och förkristna symboler på 

runstenarna. Hur vet vi att de har garderat sig? Kyrkan tar avstånd från hedendomen 

och dess seder och bruk, men det betyder inte att människorna gjorde det. Från 

folkets perspektiv behöver det inte varit någon motsättning mellan kristendomen och 

den förkristna religionen. Att det behövde vara någon motsättning syns inte i 

museernas utställningar. Bildstenar med motiv från asatron kan även ha ett kors 

inristat på sig. Gravar med både kristna och förkristna föremål, kristna föremål som 

offras vilket ses som en handling från den förkristna religionen. Museet visar med 

dessa framställningar att övergången mellan den gamla och nya religionen var en 

lång och utdragen process, det skedde gradvis. 
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Historiska museet har Yggdrasil representerad i utställningen. Trädet berättar sagor 

om asatron och dess gudar och gudinnor. Historiska har satt sitt träd i ett eget litet 

rum där det vid ingången står ”Sagoträdet Yggdrasil”. Detta har en besökare 

kommenterat och sagt att museet aldrig skulle kommit på tanken att kalla bibeln för 

sagobok (Muntlig kommunikation, Informant 3). Detta är ett sätt att göra asatron 

mindre värd än kristendomen.  Rummet där trädet står har en liten läshörna med 

böcker om religion, rummet är tänkt för barn och det kan vara därför som museet valt 

att skriva sagoträdet. De vill locka in barnen i rummet för att läsa mer om religion och 

för att lyssna på berättelserna om asatron. Dock blir det en värdering i att benämna 

Yggdrasil som sagoträdet. 

Kristendomen är en organiserad religion med ett prästerskap, skrifter och kyrkor, det 

är en institutionell religion. Utställningarna framställer kyrkan på det här sättet och 

belyser deras makt och inflytande i samhället och över folket. Med Petterssons 

begrepp sett är kristendomen en transcendensreligion (Pettersson 2009:234). På 

Gotlands museum har de skrivit att asatron levde vidare som folktro, de förtydligar att 

folktro inte hör hemma i religiösa sammanhang och vetenskaper. Här blir det implicit 

att kyrkan är en institutionell religion och att folktron inte är det, folktron blir inte ens 

en religion utifrån det här påståendet. Folktro har flera transhumana väsen, speciellt 

om asatrons gudar övergår till folktro. Asatrons alla seder och ritualer övergår också 

till folktro (Muntlig kommunikation, Informant 1) vilket betyder att det finns en 

transhuman ordning i folktron. Den övernaturliga ordningen finns där i alla fall, att du 

får otur om du ser en svart katt springa över vägen, går under en stege eller har 

sönder en spegel. Folktron blir religion då den uppfyller kraven existensen av 

transhumana väsen och en extraordinär ordning. Den är dock inte en organiserad 

religion, något som finns underförstått i utställningarna att en religion ska vara men 

inget som enligt uppsatsens definition är ett krav. Folktron är en icke organiserad 

religion, men likväl en religion. Det är en immanensreligion då det finns väsen som 

inte får vanhelgas eller kränkas för då kommer det att hända otrevliga saker. Var 

hamnar asatron i detta, är den organiserad eller icke organiserad?  

Det är enligt Andrén (2006:33) svårt att tidsbegränsa den fornnordiska religionen, 

detta för att dess ritualer, seder och bruk har förändrats under tid. Vilket gör att det är 

svårt att fastställa huruvida det är en och samma religion eller om det har varit flera 

religiösa föreställningar som bytt av varandra. Det finns heller ingen religiös elit eller 
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prästerskap inom asatron, något som tyder på att det inte varit en institutionell 

religion. Det finns en del arkeologiska fynd av så kallade kulthus där blot och 

religiösa fester tros ha förekommit. Inget prästerskap, men eventuellt byggnader och 

offerplatser för att utföra riter, religiösa seder och offer. Asatron och de förkristna 

religiösa föreställningarna är till viss del organiserade likväl som de till viss del är icke 

organiserad. Dessa religioner, eller denna religion, hamnar någonstans mellan 

kristendomen och folktron, mellan en institutionaliserade och organiserad religion och 

en icke organiserad och institutionsbunden religion, asatron och de förkristna 

religionerna blir semiorganiserade religioner. 

Religionen som den används och framställs på museerna bär med sig en idé om att 

en religion är organiserad och strukturerad. Det gör att kristendomen ses som en 

religion medan folktro inte gör det. Asatron framställs som mer strukturerad än 

folktron, men ses ofta inte lika organiserad som kristendomen. Alla dessa yttranden 

och föreställningar om världen är religion, bara mer eller mindre organiserade. 

Begreppet religion är så självklart för oss i vardagen, något som gör att det allt för 

sällan problematiseras i det sammanhanget. Religionshistoriker och teologer tänker 

högst troligt på den problematiken ofta, men gemene man gör inte det och tyvärr inte 

heller museerna. Museerna har med mycket religion i sina utställningar, men de 

problematiserar inte begreppet vilket gör att mycket av de religiösa uttrycken går 

förlorade.  Med idén om religion som en organiserad institution - vilken ligger implicit i 

museernas utställningar – kan en hierarkis ordning lätt skapas mellan religionerna.  

Kristendomen framställs som en samhällelig institution mer än en personlig 

angelägenhet. Det framgår aldrig i utställningarna huruvida kyrkobesöken skedde för 

att människorna verkligen ville gå i kyrkan eller om det var ett tvång. I gutalagen går 

det att läsa att blot och riter från hedendomen förbjuds och att kristendomen skall 

vara den rådande religionen. Detta är ett tydligt tecken på att seder och bruk från den 

förkristna religionen fanns även under tiden då Sverige var kristet. Huruvida 

personerna som utövade dessa seder och bruk svor sig till kristendomen eller ej 

framgår inte. Det behöver inte ha varit antingen eller, något som syns i 

utställningarna i de montrar med gravgåvor där det finns både torshammare och 

kors. Dock förklaras förekomsten av dessa fynd som att dåtidens människor hade 

svårt att släppa sin gamla religion, men var inte helt aviga till den nya. Utställningarna 
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lägger fram det så att föremål och seder från de båda religionerna förekommer på 

runstenar och i gravgåvor under en övergångsperiod. 

Östergötlands museum har en del som heter makt och människor där de har ställts 

ut religioner för att visa på vilken makt de har över människan. De påvisar även den 

själsliga makten som kommer med religionen. Religionen har inte bara en makt över 

oss människor utan även över vår själ. De berör också religionen i delen om familjen 

där stenåldersgraven är placerad. De gör det inte uttryckligen, men diskussionerna 

om begravning och vad som händer efter döden tyder på en transhuman ordning och 

blir då religion. Detta har de andra museerna också gjort, ställt ut religion men inte 

uttryckligen skrivit det eller förtydligat det. Varför det blir så är på grund av den 

bristfälliga problematisering av religionsbegreppet. De använder asatron, förkristen 

religion, folktro och kristendom utan att för besökaren reflektera över vad som 

egentligen är religion. Kanske inte något museerna behöver göra, men något som 

måste göras för att kunna besvara denna uppsats frågeställning. Utställningarna 

visar på hur asatron och kristendomen existerade samtidigt bland annat med bild och 

runstenar och med gravgåvor innehållande både kors och torshammare. Andrén 

(2006:33f) anser det vara svårt att tidsbestämma den forn nordiska religionen och att 

den inte har varit homogen utan förändrats över tid och rum. Han menar att det kan 

har varit en och samma religion från stenålder och fram till vikingatidens asatro bara 

att religionens yttringar och seder ändras över tid och från influenser från andra delar 

av världen. Kan det inte ha varit så med kristendomen också, att det bara är en 

förändring av den första religionen? Museerna visar på en gradvis förändring och hur 

den kristna religionen kommer in mer och mer i samhället och tillslut blir den 

rådande. De kristna helgonen tar över asagudarnas egenskaper och asatron lever 

kvar som folktro. Istället för ett religionsbyte kan det ha varit en religionsförändring. 

Om vi läser mellan raderna i utställningarna kan detta vara något vi kommer fram till. 

Däremot blir kristendomen en institutionaliserad och organiserad religion till skillnad 

från folktron som är icke organiserad. 
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6. Resultat 

Hur framställs förkristna religiösa föreställningar och tidig kristendom i 

museiutställningar? 

Museerna som ingår i den empiriska undersökningen ställer alla ut religionen och alla 

har den integrerad i utställningen då religionen sågs som en stor del av vardagen. 

Vad religion är och vad som faller under begreppet tas dock inte upp. Det ligger 

underförstått i utställningen att asatro, fornnordisk religion och kristendomen är 

religioner. Det finns också en idé med religionen och det är att den är organiserad, 

detta är inte uttalat i utställningen utan ligger även det underförstått. Asatron blir 

implicit räknad som organiserad ibland och icke organiserad ibland. Folktron blir 

uttalat kategoriserad som icke religion för att den saknar organisering. Asatrons 

mellanläge mellan organiserad och icke organiserad har jag valt att kalla för 

semiorganiserad.  

Gotlands museum ställer ut två kristna personer, mannen som byggde den första 

kyrkan och Mirakelflickan som vaknar från att ha varit till synes död. Det finns inga 

gravar av de här två individerna, det finns däremot en bild på hur de kunde ha sett ut. 

Östergötlands museum har i sin utställning med en skelettgrav och även 

rekonstruktioner av individerna i graven. Personerna i graven tros ha varit en familj 

och det är utifrån graven pedagogerna har sina visningar och diskussioner. Det finns 

inget i framställningen av graven som tyder på att dessa individer är av hög social 

status eller rang. På Historiska museet däremot ställs det ut pampiga och praktfulla 

gravar. Godsherren från Vendels grav är en väldigt pampig vikingatida båtgrav. 

Gravgåvorna är många och praktfulla och han har även begravts med ett flertal djur. 

Furstinnan från Birkas grav har även den många och rika gravgåvor. Hon framställs 

som en kvinna av rang med högt socialt och ekonomiskt kapital. Pampighet, rikedom 

och prakt kan sammanfatta de utställda vikingatida gravarna på Historiska museet. 

När det ställs ut rika och praktfulla gravar från vikingatiden gör det att besökaren får 

uppfattningen av att under vikingatiden hade människorna det gott ställt. Om de 

efterlevande människorna kunde undvara alla de föremålen som följde med den 

döde i graven borde de vara väldigt rika. Något som de säkert var, men det var inte 

alla under vikingatiden. Aristokraterna och de med hög social och ekonomisk status 

var då – liksom idag – inte överrepresenterade i samhället. Dock är det den bilden av 
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historien utställningen förmedlar genom att ställa ut dessa gravar. Det är intressant 

för besökaren att se dessa gravar och alla de gravgåvor individerna har fått med sig 

och de var också en del av samhället så varför ska de inte ställas ut? Det är viktigt 

för ett museum att förmedla en så korrekt bild av verkligheten som möjligt med så få 

dolda värderingar som möjligt. Museet är en institution som förmedlar kunskap om 

vår historia och vårt kollektiva minne av historien, det är viktigt att det blir rätt. 

Härskarinnan av Öland är ytterligare en vikingatida grav från Historiska museets 

utställning och denna grav har också praktfulla gravgåvor. Det föremål som väcker 

intresse är völvestaven, kvinnan i graven var en sierska. Hon spådde om framtiden, 

om välgång eller missväxt, barnafödande och död. Konsten att spå och se in i 

framtiden hörde gudarna till, vilket gör denna kvinna mäktig, hon hade fått sina 

kunskaper av gudarna. Den förkristna religionen får ett innehåll av trolldom och magi 

i och med framställningen av denna völva. 

I utställningarna är begreppet religion en underförstådd idé - att en religion är 

strukturerad och organiserad. Kristendomen är en institutionaliserad religion, något 

som visas i utställningarna, kyrkor, prästerskap, biskopar och påven är några av 

delarna i organisationen kyrkan. Asatron däremot saknar denna organisering, de har 

offerplatser och kulthus men inte en organiserad ordning. Den förkristna religionen 

benämns med flera olika namn i utställningarna, asatro, hedendom och förkristen 

religion, dessa namn är laddade med idéer, värderingar och föreställningar. Valet av 

ord gör att det uppfattas på olika sätt. Begreppet hedendom och att vara hednisk blir 

negativt laddade. När ordet hedendom används i utställningarna är det när en kristen 

person talar om den gamla religionen. Ett exempel är från Gotlands museum och 

texten från gutalagen där det har beslutats ” …att blot äro för alla strängt förbjudna 

och alla forna seder, som följa med hedendomen.” Att offra djur och alla andra seder, 

bruk och ritualer som hörde den förkristna religionen till blev förbjudet. Den gamla 

religionen sågs ner på utav kyrkan och det var viktigt att slå sig fri från den. De 

använde hedendom som benämning på den forna religionen vilket har lett till att 

ordet fått en negativ klang. När Historiska museet väljer att kalla världsträdet 

Yggdrasil för sagoträdet lägger de in en värdering och denna värdering förmedlas till 

besökaren. Att asken som i sin krona har både människornas och gudarnas boning 

skulle vara ett sagoträd betyder att det inte finns på riktigt. Trädet i förkristen 

kosmologi har en viktig innebörd, hela värden finns i trädet, att säga att det inte fanns 
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på riktigt blir samma sak som att säga att världen inte fanns. Med detta ordval 

förmedlar museet en värdering om att asatron inte är lika mycket värd som dagens 

kristendom.  

Kristendomen blir en religion med makt, människorna tvingas enligt lag att lämna 

sederna från hedendomen. Kyrkan blir en maktinstitution i samhället, alla måste lyda 

under kristendomen och alla måste gå i kyrkan om söndagarna. Huruvida religions 

utövandet var ett tvång mer än att lämna hedendomen framkommer inte konkret i 

utställningarna, men det går alltid att läsa mellan raderna.  
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7. Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar museiutställningar och deras framställning av förkristna 

religiösa föreställningar och tidig kristendom. Uppsatsen bygger på empiriska 

undersökningar av tre museiutställningar samt intervjuer med personer på varje 

museum. Museerna som undersökts är; Historiska museet, Östergötlands 

länsmuseum och Gotlands länsmuseum. Det görs en problematisering av begreppet 

religion och en utgångspunkt tas för att kunna analysera hur museerna har ställt ut 

religionen och hur de förhåller sig till begreppet. Museerna har olika ansvars 

områden, Gotlands – och Östergötlands museum har i uppgift att visa på länets 

historia medan Historiska museet är ett nationalmuseum och ska återspegla hela 

rikets historia.  

Analysen av utställningarna och deras porträttering av religionerna belyser frågan om 

vem som ställs ut, samt hur och varför. Det är ofta personer med hög status och 

rikedom som kommer till tals på museerna, något som vi kan se även i uppsatsens 

valda utställningar. Det diskuteras även om hur religionerna framställs och hur 

museerna förhåller sig till religionsbegreppet.  

Utifrån utställningarna kan vi fastställa att kristnandet var en lång och utdragen 

process. Att det finns människor med samhörighet till båda religionerna, gravgåvor i 

form av både kors och torshammare i samma grav är en av de saker som pekar på 

detta. Kyrkan framställs som en religion med makt, det lagstiftas att blot och alla 

seder som hör hedendomen till är förbjudna. Den religionen som är rådande under 

medeltiden är kristendomen, den gamla religionen följer med som folktro. 

Utställningarna visar på att folktron inte var organiserad, något som kommer 

underförstått med religionsbegreppet utifrån museerna. Dock faller folktro in under 

begreppet religion då den har en transhuman ordning och transhumana väsen. 

Folktron är ingen organiserad religion, men fortfarande en religion. Kristendomen 

däremot är en organiserad och strukturerad religion. Asatron hamnar någonstans 

mittemellan organiserad och icke organiserad, det blir en semiorganiserad religion.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

Kan du berätta om ditt arbete? 

Vad gör du? 

Hur länge har du jobbat? 

 

Kan du berätta om utställningen? 

Tankar 

Ideer 

Uppkomst 

Vad vill ni förmedla 

Syfte 

 

Vilken målgrupp vänder sig utsällningen till? 

Ålder 

Utbildningsnivå 

 

Om du fick fria händer, hur skulle du göra utställningen då? 

Är det något du varit tvungen att välja bort. Tex pga resurser, plats, pengar etc.  

 

Hur syns vardagslivet i utsällningen? 

Hur porträtteras mannen? 

Hur porträtteras kvinnan? 

 

Har utställningen varit oförändrad sedan den började? 

Hur tänker du om framtiden? 

 

 

 

 


