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Abstract 

During the three first centuries A.D the cult to roman emperor was practiced over the absolute 

majority of the known world. It was based on the idea of the deified ruler, where religion was 

used as a way of legitimizing a social position of an absolute few. It arrived from below but 

was promoted and spread from above as a way of governmental control. During the same 

period of time did a new aristocratic social group emerge in remote Scandinavia that eagerly 

sought new ways to identify themselves and their newly found social standing. With a base 

consisting of an economic surplus they wanted to create an acceptance for their new way of 

life and thus in doing so change the very foundation and core beliefs of their own society.  

    The central theme of this study is the cultural exchange that took place between these two 

cultural spheres and mainly of the effect that the cult to the roman emperor had on the 

emergence and identification process of the Scandinavian aristocracy.   
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Inledning 
Detta arbete kommer, som titeln speglar, att undersöka huruvida den romerska kejsarkulten 

kom att påverka uppkomsten och utvecklingen av den skandinaviska aristokratin. För att ha 

möjlighet att nå fram till några resultat krävs det således att utvecklingen hos både den 

romerska kejsarkulten och den skandinaviska aristokratin målas upp så att eventuella likheter 

och skillnader kan lyftas fram och diskuteras. Detta är alltså ett arbete som behandlar hur 

idéer och ideologi förmedlas och förändras över tid, samt hur ett förhållande kan te sig mellan 

två avgränsande kultursfärer. I syfte att belysa detta förhållande kommer både materiell kultur 

och litterära källor att tas med i nedstående genomgångar något som givetvis för med sig en 

rad olika källritiska aspekter.  

  Det krävs även att en viss grad av enlighet uppnås, framförallt när uppkomsten och 

utvecklingen av den skandinaviska aristokratin diskuteras, en enhet som tyvärr inte alltid är 

enkel att få fram. Denna del av arbetet kommer således att vila på det generella 

utvecklingsmönster som Frands Herschend presentera i sitt senaste verk The Early Iron Age in 

South Scandinavia (2009) som därefter byggs på och kompletteras med en rad olika författare 

i syfte att arbeta fram en bild av utveklingen som är möjlig att använda i en efterföljande 

komparativ diskussion.  

   Ett liknande förhållande gör sig även gällande för religionsutövningen i skandinaviska 

områden där en stor mängd förslag och tolkningar existerar kring hur kulten såg ut och 

utvecklades. I arbetets redogörelse av ämnet kommer även ett tillägg baserat på en studie av 

det Saxiska manuskriptet Heliand föras in i diskussionen kring den eventuella förekomsten av 

separata kultbyggnader.   

   På grund av arbetets tämliga vida ämnesinhåll görs en uppdelning baserad på de olika teman 

som behandlas i arbetet. Där del 1 med inkluderade avsnitt behandlar kejsarkultens uppkomst 

och utveckling. Del 2 behandlar uppkomsten av yngre järnålderns aristokrati och dess 

koppling till utvecklingen av den fornskandinaviska kulten och del 3 som innefattar en 

sammanfattande och jämförande diskussion. Arbetet avslutas med en slutsats där resultaten 

presenteras.   
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Syfte  

Arbetets syfte är att undersöka huruvida, och i sådana fall till vilken grad, den romerska 

kejsarkulten kom att påverka eller influera utvecklingen av yngre järnålderns skandinaviska 

aristokrati. Arbetet ämnar därefter även undersöka ifall det är möjligt att dra paralleller till 

ovannämnda kult förklara oklara eller diffusa förhållanden i arkeologiskt material och 

skriftliga historiska källor. Detta genom att framförallt titta på möjliga paralleller inom 

manifestation av makt, ritualer och härskarideologi.  

 

Frågeställning 

- Vilka, om några, paralleller är möjliga att dra mellan den romerska kejsarkulten och 

dess eventuella avikelser med den utveckling vi kan skönja i arkeologiskt och 

skriftliga material som belyser yngre järnålderns aristokrati? 

-  På vilket sätt skulle då kejsarkulten kunna hjälpa till att förklara vissa omdebatterade 

fenomen som ibland uppträder i funna arkeologiska högstatusområden?  

Teori 

Den teoribildning som arbetet vilar på baseras främst på hur man tänker sig att en samhällelig 

elit väljer att identifiera sig och hur själva identifikationsprocessen ter sig. G. Kosack står som 

huvudman för en teori som fastlår att när en given elit i en given kultur träffar på en annan 

form av social elit i vad man anser vara en högre stående kultur väljer man från den 

understående elitens sida att identifiera sig med sina ”likar” i den högre stående kulturen. 

Detta snarare än att identifiera sig med sina gelikar inom den egna eller andra närbesläktade 

kulturer. Kosack studie baserades på en studie av högstatusgravar, och menar att denna 

identifikationsprocess sker genom att den inhemska eliten börjar adoptera och delvis kopiera 

seder, materiell kultur och teknik från den högre stående kulturen. Detta har syftet att hjälpa 

den undersåtende eliten att dels identifiera och definiera sig själv och sin egen position och 

givetvis även visa sin överhöghet och motivera sin sociala särställning gentemot det egna 

samhället. Kossack menar att den inhemska eliten, i denna process, använder sig av en rad 

strategier som hela tiden är konstanta. Av största vikt är att eliten har kontroll över religiösa 

ceremonier och andra kollektiva aktiviteter. Centralat är att grupperingen hela tiden påvisa ett 

ekonomiskt överskott i form av t.ex. dyra klädesplagg, inhandlandet av exotiska produkter 

eller användandet av främmande ornament och ornamentik. En central aspekt av detta är även 

distribuering av ovannämnda lyx- och högstatusprodukter.   Ovanstående beskrivning av 

Kossacks teori är hämtad från Enright som i boken Lady with a mead cup (1996) använder sig 

av teorin för att undersöka en eventuell koppling mellan germanska och keltiska områden 
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rörande utvecklingen av hövdingskapet och dess relation till följet, hövdingens comitatus. 

(Enright 1996: 132f)   

   Anledningen till att arbetets teoretiska utgångspunkt nu vilar på Enrights beskrivning av 

teorin är att Kossacks samtliga verk är skrivna på tyska, ett språk som undertecknad inte är 

tillräckligt bekant med för att genom en direktöversättning kunna göra Kossacks arbete och 

utarbetade teori rättvisa. Detta beror då främst på den ringa tidsram som angetts arbetet inte 

gett utrymme till att översätta det tyska språket på ett tillräckligt korrekt sätt.  

   Givetvis bör det ses som ett problem att arbetets teoretiska grund vilar på en 

sekundärbeskrivning av den valda teorin. Dock kan detta försvaras då det här arbetet använder 

Kossacks teori på samma sätt som Enright gör i sitt arbete, d.v.s. som förklaringsmodell till 

varför vissa företeelser ser ut som de gör samt för att förklara hur ett kulturellt utbyte mellan 

två kulturer kan te sig. Den essentiella skillnaden mellan detta arbete och Enrights arbete är 

givetvis de kulturer och tidsramar som arbetena undersöker där Enright, som ovan beskrivet, 

fokuserar på kopplingar mellan keltiska och germanska kulturer, ligger fokus för detta arbete 

på kopplingen mellan den romerska och den germanska kultursfären, då med ett speciellt 

fokus på den skandinaviska delen.       

 

Forskningshistorik och källkritik 

Ska man försöka sätta detta arbete i relation till närliggande forskning är det en bra ide att 

generellt dela upp arbetets olika teman i olika grupperingar. Först så behandlar arbetet den 

romerska kejsarkulten och utvecklingen av kejsarens religiösa funktion och position. Det 

existerar givetvis en myriad av olika författare som arbetet med detta tema, men detta arbete 

baserar framförallt sin framställning av kejsarkulten på författarna Fishwick och Price vilka är 

två forskare som närgående tittat på kejsarkultens utveckling i två skilda geografiska 

områden. Fishwick har i ett stort antal verk tittat på Kejsarkultens utveckling i de nordvästliga 

delarna av det romerska imperiet, d.v.s. Västeuropa. (1987, 2002) Price i sin tur har tittat på 

Kejsarkultens utveckling i imperiets östra delar, d.v.s. Grekland, dagens Turkiet, Egypten och 

Mellanöstern.(1984) För att nyansera den bild av kejsarkulten som dessa författare presenterar 

inkluderas även Malmberg som tittat på utvecklingen av de kejserliga banketterna. Där ligger, 

för arbetets del, fokus på utvecklingen av Kejsarens agerande och på de religiösa inslagen 

under banketterna och offentliga tillställningar.  

   Ser vi till delen som fokuserar på uppkomsten av den skandinaviska aristokratin under 

loppet av yngre järnålder existear det otaliga verk inom en myriad av olika akademiska 
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discipliner som beskriver detta fenomen. Forskningsfältet är så pass stort på grund av 

arkeologins naturligt tvärdisciplinära egenskaper. Ser man då till de verk som legat till grund 

för den framställning som existerar i det här arbetet bör ett antal författare lyftas fram.  

Herschend är kanske den forskare som delen om yngre järnålderns aristokrati främst baseras 

på. Herschend är professor i arkeologi vid Uppsala Universitet och har skrivit ett antal verk 

som behandlar detta ämne.(1998, 2001, 2009) Herschend är även kanske den forskare som 

under de senaste 20 åren kvantitativt skrivet flest verk kring uppkomsten och utvecklingen av 

järnåldershallen samt utvecklingen av yngre järnålderns aristokratiska idévärld och mentalitet. 

I syfte att komplettera den relativt Herschend-tunga genomgången om framkomsten av 

Skandinaviens aristokrati kommer även Enrights Lady With a Mead Cup, Sundqvists 

Kultledare i fornskandinavisk religion (2007) samt Pollingtons The Anglosaxon mead hall 

(2003) att inkluderas i redogörelsen. 

   Om vi då ska sätta in arbetet i ett forskningssamanhang ämnar arbetet i slutändan att bidra 

med en ny vinkling baserad på kejsarkulten i diskussionen kring hallens utveckling, 

uppkomsten av kultledare och den eventuella förekomsten av separata kultbyggnader i 

Skandinavien under förhistorisk tid. Den sistnämnda är en diskussion som pågått i nästan 150 

år och har under dessa år böljat fram och tillbaka. Diskussionen ansågs avslutat redan 

omkring år 1908 när man på Island arkeologiskt undersökte den kända hovlokalen Hofstatir i 

Mývatnssvetit. Man ansåg sig då ha undersökt ett s.k. Hov, d.vs. ett fornnordiskt tempel. Efter 

60 år togs dock diskussionen upp igen där en källkritisk granskning visade att de norröna 

beskrivningarna inte hade tillräckliga belägg för att säkerställa förekomsten av separata 

kulthus. (Sundqvist 2007: 143-144) Under de senaste 10 åren har dock diskussionen blossat 

upp igen då man på ett antal arkeologiska lokaler säger sig ha hittat specialiserade kulthus. En 

sådan lokal går under benämningen Uppåkra som ligger några Km söder om Lund, ledaren för 

utgrävningarna på platsen, professor Lars Larsson gick då ut i en av de få publiceringar man 

hittills get ut om platsen och proklamerade att man nu hittat ett tempel likt det Adam av 

Bremen nämner ska ha stått i Gamla Uppsala. (Larsson 2001: 26ff; 2004: 41f) Detta satte då 

igång debatten igen där b.la. Herschend menar på att det hus som Larsson benämner som 

kulthus/tempel snarare bör tolkas som en typisk hallbyggnad från folkvandringstid. 

(Herschend 2009: 153f)   

   När det gäller de s.k. hallbyggnaderna är det ett flertal forskare som menar att dessa 

introduceras i Skandinavien genom att inspiration från de romerska representationssalarna 

hämtas in och adopteras av den germanska aristokratin. Man brukar här mena på att de 

romerska aulorna och basilikorna är därifrån inspirationen främst hämtats. (Se t.ex Herschend 
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1998: 12; 2009: 252) Vanligtvis är den romerska inspirationen något som nämns men som 

inte grundläggande genomgås och undersöks, det har blivit lite av ett accepterat faktum utan 

att någon egentligen tittat närmare på exakt vad det är för inspiration den germanska och 

skandinaviska aristokratins väljer att hämta in och adoptera.  

Vanligtvis är det då kejsaren som utpekas som den store trendsättaren och således i 

förlängningen som den viktigaste källa till inspiration för den germanska utvecklingen. 

(Herschend 2009: 252) Trots detta antagande har aldrig den romerska kejsarkulten figurerat i 

dessa diskussioner något som undertecknad anser väldigt konstigt och något som detta arbete 

således försöker åtgärda. Detta är framförallt intressant med tanke på den utbredning och 

idévärld som kejsarkulten fick torde kulten åtminstone ytligt ha påverkat utvecklingen.  

 

Historisk arkeologi en källkritisk metod 

Ser man till arbetets källkritiska aspekt så bör det nämnas att det inom arkeologin idag 

fortfarande existerar en viss skepticism emot de litterära källor som behandlar förhistorien i 

den germanska kultursfären. Under de senaste decennierna har dock den s.k. historiska 

arkeologin varit på frammarsch, vilket är en disciplin inom arkeologin som aktivt arbetar för 

att hitta och utarbeta metoder som möjliggör användet av förhistoriskt skriftligt material som 

då ses och används som ett legitimt komplement till det arkeologiska materialet.   

   Ett vanligt problem med användandet av förhistoriska skrifter i akademiska samanhang är 

givetvis att många av dessa skrifter under väldigt lång tid antas ha figurerat som orala 

traditioner innan de tillslut blivit nedskrivna. Själva nedskrivandet i sig innebär ytterligare ett 

källkritiskt orosmoment, där personen/personerna som genomför nedskrivandet ofta själva 

inte kommer från den kultur som berättelsen behandlar. Detta är ett problem som vi vanligtvis 

stöter på bland de Isländska berättelserna som vanligtvis nedskrevs långt efter att 

berättelsernas händelse utspelades och då av individer som anammat en kristen värdegrund 

och inte längre tillhörde den kulturen som deras text beskriver. (Sundqvist 2007: 148) 

   Ett annat problem är skrifter som med ett utanförperspektiv som bas beskriver en given 

kultur. Majoriteten av skrifterna som behandlar germanernas liv skrevs just ned av romerska 

författare, där källmaterialet i många fall baserades på andrahandkällor och oralt traderade 

berättelser. Det är även centralt att ställa sig frågan vems samhälle det var som man faktiskt 

beskrev, då det är tämligen vanligt att romerska författare använder sig av en idyllisk 

framställning av en främmande kultur i syfte att peka brister i sin samtid. (Herschend 2009: 

160f, Sundqvist 2007: 194) 
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Andra brukar även peka på att det även existerar en stor risk att den orala kulturen i sig 

förändrats över den tid som den är aktiv inom den rådande kultursfären. Man brukar då peka 

på att risken för förändring är störst under tider av stor social osäkerhet eller under perioder 

som är präglade av stora sociala förändringar. (se t.ex. Norr 1996: 26)  

Här går dock meningarna isär där t.ex. Enright menar, genom att peka på exempel tagna från 

anglosaxiska och irländska områden, att det existerade en oerhörd konservativitet när det 

gäller eventuella förändringar av den orala kulturen. (Enright 1996: 154ff) 

   Andra menar i sin tur att även ifall själva berättelsen ordföljd är möjlig att förändra så 

behålls vanligtvis berättelsens centrala idémässiga och ideologiska innehåll. Detta kan alltså 

ses som en medelväg som menar att trots att den orala berättelsens direkta ordföljd är möjlig 

att förändra så är det betydligt svårare att förändra dess egentliga innehåll. Detta synsätt 

möjliggör d.v.s. för både en konservativ och en föränderlig syn på den orala traditionen och i 

slutändan även på det nedskrivna materialet. (Nordberg 2003; 60f) 

   En central aspekt av det hela som vanligtvis förbises är att man i bedömningen av en given 

berättelses trovärdighet måste faktorera in hur den givna berättelsen spelar in och uppfattas i 

sin samtid. För att en nedskriven berättelse ska ses som legitim av dess läsare eller åhörare 

krävs det att centrala element av och i berättelsen ska kunna kännas igen och vara bekanta för 

åhörarna. Detta betyder i praktiken att alltförmycket i en berättelse inte kan förändras då det 

helt enkelt skulle alienera de tänkta åhörarna eller läsarna. Denna aspekt möjliggör även en att 

man genom att titta på en rad konstanter, då helst ting, attribut och åsikter med relativ 

långsam förändringsgrad har möjlighet att säkerställa en möjlig tidsrymd för då berättelsen är 

aktiv inom sin givna kontext.  

   Arbetets valda metod kommer således att baseras på detta, där arkeologiskt material 

kompletteras med skriftligt källmaterial. Farhågorna kring det skriftliga källmaterialet undviks 

genom att dessa kontroleras på basis av dess beskrivna materiella kultur samtidigt som det 

skriftliga materialet i sin tur används för att bredda förståelsen av de materiella lämningarna. 

Målet är således att uppnå en syntes mellan skriftligt och fysiskt källmaterial där dessa hela 

tiden källkritiskt kontrolerar varandra då resultat anses möjliga att uppnå någonstans mellan 

skrift och verklighet. 
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Termologi och tidsavgränsning 

Eftersom arbetets syfte ämnar behandla kejsarkultens eventuella påverkan på den germanska 

aristokratins uppkomst och utveckling kan termen ”aristokrati” behöva definieras och valet av 

termen även motiveras. Ordet aristokrati kan mycket väl föra tankarna till historisk tid och 

ordvalet motiveras här genom arbetets syfte som försöker titta på religionens roll i den 

ideologiska förklaringsmodell som den här gruppen använder sig av för att förklara sin sociala 

särställning. Något detta ordval genom dess historiska förankring enligt undertecknad då 

poängterar. Andra termer som t.ex. elit och övre social stratigrafi kommer dels även att 

användas för att belysa samma sociala gruppering men då främst i syfte att nyansera 

språkbruket. Detta till trots att dessa termer kan tolkas ha en annorlunda innebörd. (Ljungkvist 

2006: 11f)  

   Ett liknande förhållande gör sig gällande i fråga om de termer för olika kulturer som 

används i arbetet där både fornskandinavisk och germansk kultursfär används. För att klargöra 

användet bör det poängteras att den fornskandinaviska kultursfären i arbetet ses som en 

representant för den mer övergripande germanska kultursfären och vise versa. Undertecknad 

är fullt medveten om att lokala variationer ifråga om materiell kultur och kultbruk givetvis 

förekom men att frågor kring ideologi och maktanspråk fortfarande var så pass enhetliga att 

dessa två paraplybegrepp kan användas synonymt med varandra.  Detta motiveras även 

genom arbetes syfte som ämnar uppmåla en enhetlig bild av uppkomsten av den germanska 

aristokratin, fokus ligger med andra ord inte på funna skillnader utan på de instanser som kan 

anses som förenande. 

   Ett annat, i arbetet, vanligt förekommande begrepp som kan behövas preciseras är den 

arkeologiska termen ”högstatuslokaler”. Detta begrepp används i arbetet för ett område där en 

högre stående samhällsklass, d.v.s. aristokrati kan befästas på arkeologisk väg.  

Det bör även poängteras att arbetet inte kommer försöka problematisera själva definitionen av 

en given plats som ”högstatuslokal” utan att denna definition lämnas till de litterära verk som 

behandlar de olika lokalerna.  

   Skulle man då precisera den tidsrymd som arbetet behandlar kan man översiktligt säga att 

arbetet rör sig från tiden för kejsarkultens uppkomst, d.v.s. de sista århundradena f.v.t till det 

att Vikingatiden slutar i Skandinavien omkring 1050 e.v.t Däremellan kommer ett antal 

mellanperioder att användas för att lättare konkretisera och precisera tidsrymder inom det 

skriftliga och arkeologiska källmaterialet. Denna uppdelning baseras på den klassiska 

arkeologiska uppdelningen av tidsperioden benämnd som järnåldern, som dels kan delas upp i 

två huvudgrupper; Äldre och Yngre järnåldern, 500 f.v.t – 375 e.v.t respektive 375 e.v.t. – 
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1050 e.v.t. Dessa två stora huvudblock delas därefter upp i en rad mindre subgrupper som kan 

variera beroende på geografisk hemvist. Detta arbete vilar dock på den klassiska svenska 

uppdelningen, vars ända egentliga skillnad från t.ex. den danska är att tidsperioden Vendeltid 

tas med som en period positionerad mellan Folkvandringstid och Vikingatid.   

Den tidsmässiga uppdelningen som detta arbete vilar på är som följer: 

 

 

 Äldre järnålder:   

Förromersk järnålder: 500-0 f.v.t 

Romersk järnålder: 0-375 e.v.t 

 

 Yngre järnålder 

Folkvandringstid: 375-550 e.v.t. 

Vendeltid: 550-800 e.v.t. 

Vikningatid: 800-1050 e.v.t. 
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Analys  

Del 1 

 

1.1 Kejsarkultens uppkomst 

Här nedanför följer en kort redogörelse för den romerska kejsarkultens start, utbredning samt 

förändring över tid, då med ett tydligt fokus på den västra delen av imperiet. Denna 

redogörelse kommer främst att baseras på Fishwicks forskning och på några av de 

publiceringar däri han behandlar detta tema.  

   Kulten kring den romerske kejsaren kom i imperiets västra områden att skilja sig ganska 

markant från hur den kom att gestalta sig i de östra, och centrala delarna. I de östra delarna, då 

framförallt i de hellenistiska områdena, d.v.s. Grekland, Turkiet och delar av mellanöstern och 

Egypten, hade det sedan länge existerat en utbredd praktik med att ålägga framträdande 

personer kult, s.k. hjältekult och härskarkult. Man hade alltså i de här områdena en lång 

tradition och ett utarbetat praxis för att starta en kult tillägnad den romerska kejsaren i 

samband med att områdena kom att inkorporeras i det romerska riket ca 133 f.v.t. (Price 1984: 

54) I de västra delarna saknades en liknande tradition, något som ledde till att kulten i dessa 

områden kom att vara form- och anpassningsbar till den rådande lokala politiska situationen. 

(Fishwick 2002: 1ff) 

   Starten för spridningen av en provinsiell härskarkult i det romerska imperiet skedde under 

det första årtiondet av Augustus regim. Grunden till kultens spridning i de västra områdena, 

d.v.s. dagens Västeuropa lades av romerska generaler som i alla instanser förutom en var en 

medlem av det kejserliga hushållet. (Fishwik 2002: 5) Kulten fick snabbt en spridning och i 

slutet av Augustus regim hade centrum för kejsarkulten etablerats i majoriteten av de västra 

provinserna. Där religiösa centrum tillägnade kulten snabbt kom att upprättas på den Iberiska 

halvön, i Gallien och i de romerskkontrollerade delarna av Germanien. (Ibid) På grund av att 

initiativet till kulten, i de imperiets västra delar, togs av den romerska statsmakten kom kulten 

att få en snabb spridning och nådde sin höjdpunkt under de två första århundradena e.v.t då 

den förekom i hela det romerska imperiet. I samband med att kejsare Konstantin konverterade 

till kristendomen kom kejsarkultens ”hedniska” praxis att förbjudas. Värt att notera att det 

endast var det rituella handlandet, d.v.s. offer och ritualer som nu förbjöds, kulten kom att 

leva kvar tills det att kristendomen introducerades som officiell religion i det romerska riket år 

385. (Price 1984: 59f) 
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Den romerska statmaktens roll i spridningen av kulten har dock varit omdebatterad då vissa 

menar att det snarare var de styrande i de enskilda provinserna som sökte tillåtelse att upprätta 

kulten. Detta skulle innebära att kultens initiativ togs nedifrån snarare än uppifrån, något som 

var relativt vanligt förekommande i de östra provinserna där, vanligtvis, de grekiska 

statsstaterna erbjöd Rom att uppföra och underhålla kult till kejsaren i utbyte mot 

skattelättnader och privilegier. (Price 1984: 65f; Fishwick 2002: 6) Fishwick menar dock att 

så inte var fallet, där syftet bakom kultens etablering i de västra provinserna står att finna i 

viljan att skapa politisk stabilitet, enighet och samtidigt framhålla Roms överhöghet i de 

kulturellt varierande och vanligitvis revoltsbenägna provinserna. Genom att upprätta en kult 

tillägnad kejsaren kopplades de perifera provinserna på en religiös basis ihop med Rom och 

även till kejsarens person. (Fishwick 2002: 5) Ett liknande syfte är möjligt att skönja i viljan 

att knyta samman Kejsaren med den romerska krigsmakten i samband med att kultcentrumen 

först upprättas. Detta verkar t.ex. ha gjort sig gällande när kulten först introduceras i 

Nordöstra Spanien där tre altare upprättades i samband med at romerska legioner var i färd 

med att anexera området omkring 15 f.v.t. Förenklat skulle man kunna förklara detta med att 

ett lika med tecken sätts mellan krigsmakt och kejsare. 

   Rent konkret så verkar kulten först ha introducerats genom att Augustus generaler och 

familjemedlemar upprättade altare i anslutning till de sociala och ekonomiska centrumen i de 

erövrade provinserna. Det bör även påpekas att altarna i sig ofta låg en aning avsides i 

förhållande till de urbana centrumen och att altarna i sig kom att verka som centrala 

kultplatser dit lokalbefolkning begav sig för att bedriva kult till kejsaren. Kultplatsen med 

altaret blev med andra ord i sig en religiös knutpunkt i landskapet, som i efterhand ibland kom 

att kontrolera relativt stora områden. (Fishwick 2002: 9) 

   Det bör sägas att upprättandet av altare framförallt utgjorde praxis under kejsarkultens 

öppningsfas och något som framförallt skedde i oroliga, i periferin belägna, provinser. I de 

mer assimilerade provinserna, t.ex. i städer längs den Iberiska halvöns öst- och västkustkust, 

kom man istället att upprätta tempel av varierande storlekar. (Ibid: 30f)  

  Denna förändring av praktiken utgör en av de skillnader som Fishwick menar gjorde sig 

gällande mellan vad han benämner som två faser av kejsarkultens utveckling; den inledande 

fasen som spann under Augustus livstid och den därefter efterföljande fasen där den döde 

Augustus kom att dyrkas. Denna förändring i kultens inriktning innebar att tempel även kom 

att konstrueras i de perifera provinserna, då i nära anslutning till det ursprungliga altaret. 

(Fishwick 2002: 82)       

   



11 
 

1.2 Templens och altares utseende och position i landskapet 

Tack vare avbildningar på diverse romerska silvermynt, arkeologi och skriftliga beskrivningar 

av romerska författare kan vi skaffa oss en ungefärlig idé om hur dessa altare skulle kunna ha 

sett ut. I den romerska, ursprungligen, galliska, provinsstaden Lugdunum, ungefär dagens 

Lyon, upprättades omkring 16-13 e.v.t. ett federalt kultcentrum som kom att inkludera 

regionerna Lugdunensis, Aquitania och Belgica i sitt inflytelseområde/intressesfär. (Fishwick 

2002: 10) 

    Kultplatsen som avbildats på ett antal romerska silvermynt som präglats i området kring 

tiden för kultplatsens uppförande, kom att bestå av ett altare tillägnat kejsaren och formellt 

gudinnan Roma. På dessa silvermynt är det möjligt att skönja ett rektangulärt block som enligt 

vissa föreställer altaret, detta flankeras av statyer föreställande gudinnan uppsatta på 

kolomber. Monumentet i sig var ornerat med Augustinska emblem och i dess centrum, 

antingen direkt ovanpå altaret eller bakom det syns två s.k. Ädilkula (små fönsterliknande 

skrin med bilder inuti) som föreställde Augustus och Roma. (Fishwick 2002: 10ff) 

   Trots att inga fysiska lämningar i dagsläget finns kvar på platsen där altaret en gång stått 

antar forskarna att det stått på ett avplanat höjdparti som sträckt sig ut från höjdpartiet Croix 

Rousse södra sluttning. Denna tolkning stöds av att arkeologer i närområdet funnit spår efter 

b.la. en bronsstaty föreställande Victoria och delar av en bronskrona m.m. (ibid) 

Det existerar en rad meningsskiljaktigheter kring hur mycket arbete man la på att forma 

landskapet och platsen för altaret. J.W. Rich menar b.l.a. att det utstickande höjdpartiet som 

altaret var beläget på i själva verket var en konstruerad terrass, och att man även konstruerat 

ramper upp till terrassens krön. Fishwick motsätter sig detta och menar att det snarare rör sig 

om ett naturligt höjdparti och att den enda egentliga påverkan på landskapet som hittills 

bekräftats i området är ett väggparti som höll upp en dubbelramp för vägsträckningen Rue 

bordeau. Fishwick menar alltså att områdets naturliga topografi gjorde eventuella 

konstruerade terrasser och platåer överflödiga.  (Fishwick 2002: 16f) 

   Efter det att Augustus avlidit och av senaten gudsförklarats kom kulten delvis att ytterligare 

befästas och om något bli mer påtaglig. Nu kom det även i de perifera västra provinserna, som 

ovan nämnt, att konstrueras tempel dedikerade till den avlidne kejsaren. Intressant att notera 

här är att templens utseende och framförallt storlek kom att variera baserat på ifall templet i 

sig var ämnat som kommunalt eller provinsiellt. De kommunala templen var oftast mindre, 

uppvisade vanligtvis s.k. tetrastil, d.v.s. att fyra pelare prydde templets framsida.  

Dessa anlades vanligtvis mitt i de urbana centrumen och kom således inte att nämnvärt 

utmärka sig i landskapet. De provinsiella templena, däremot, var oerhört påkostade projekt 
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som vanligtvis placerades en bit utanför centrumen, dessa var även ofta upphöja på terrasser 

och platåer, då både naturliga och arteriella. (Fishwick 2002: 48) 

   Ett annan för arbetet intressant område står att finna på en plats benämnd som 

Magdalensberg belägen strax utanför staden Klagenfurt i nuvarande Österike. Området 

hamnade under romersk kontroll omkring 15 f.v.t och i samband med det startade ett 

ambitiöst byggnadsprojekt i anslutning till en fortifikationsbyggnad som var belägen på den 

lokala bergstoppen. I centrum för bebyggelsen på bergstoppen, i anslutning till det 

nyuppförda forumet upprättade man då ett Preatorium, en byggnad som fungerade som 

centrum för den romerska administrationen. Slående är att man direkt väster, vägg i vägg med 

Preatoriumet upprättade en avvikande byggnad som har kommit att definieras som ett 

”Repräsentationshaus” där de lokala representanterna från provinsen kom att samlas. 

Bebyggelsen kom att byggas om i en rad omgångar främst på grund av att den svårt skadedes 

under en revolt omkring 50 e.v.t. (Fishwick 2002: 60ff) Strax öster om det centrala 

byggnadskomplexet kom det under den sista byggnadsfasen att upprättas ett stort tempel 

tillägnat kejsaren. Nu bör det dock sägas att templet aldrig helt hann färdigställas då 

bebyggelsen på Magdalensberg tappade sin ekonomiska och administrativa funktion i 

samband med att en mindre bebyggelse vid bergets fot upprättades och snabbt ökade i status. 

Fishwick dock att en temporär tempelbyggnad varit aktiv på platsen under tiden för det stora 

templets konstruktion. Ser man då till den tänkta planlösningen så skulle det färdiga templet, 

för övrigt ett av de största tempel som någonsin upprättats utanför det romerska kärnlandet, att 

vara positionerat på toppen av berget och således utgjort bebyggelsens absolut högsta punkt 

och varit möjligt att beskåda långväga ifrån. (Fishwick 2002: 68) Det som framförallt är 

intressant med bebyggelsen på Magdalensberg är givetvis den tänkta planlösningen där det 

avvikande representationshusets rumsliga förhållande till templet kraftigt påminner om det 

hall-bostadshus förhållandet som vi kan se inom den germanska kultursfären.  

 

1.3 De kejserliga banketterna och utvecklingen av det kejserliga palatset 

Parallellt med utvecklingen och spridningen av kejsarkulten är det intressant att notera att 

även det kejserliga hovet kom att öka i betydelse. Där offentliga fester och banketter kom att 

bli centrala för att uppnå legitimitet för den kejserliga positionen. Dessa kom att ses som ett 

verktyg till att dels centralisera rikets, till en början, relativt vaga konstitution samtidigt som 

dessa banketter gav makthavaren möjlighet att söka legitimitet inom en myriad av olika 

teman. (Malmberg 2003: 104)  
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Dessa banketter kom under tiden att bli kraftigt hierarkiskt och ceremoniellt styrda, där 

strukturen kom att förändras i takt med synen på kejsaren roll och funktion. När Romariket 

offentligt sett förfarande var en republik, d.v.s. under Augustus, så höll kejsaren positionen 

som den främste bland likar. Denna funktion förändrades under senare mer utkristalliserade 

kejsare, där kejsaren snarare kom att stå i banketternas centrum och fokus kom nu istället att 

ligga på att upplyfta det kejserliga ämbetets gudomliga natur. (Malmberg 2003: 160) 

   Intressant nog kom flera av dessa banketter då ha en tydlig religiös prägel, något som blev 

mer påtagligt ju längre tiden gick. Centralt var att man började använda sig av en tydlig 

religiös ikonografi och bildspråk för att peka på kejsarens roll som medlare mellan gudar och 

människor. Exempel finns där kejsaren och hans närmaste hedersgäster vid banketterna kom 

att gestalta tretton gudar från den romerska gudavärlden.  

Intressant är att i samband med att den kristna religionen kom att bli enda tillåtna religiösa 

världsåskådningen kom man snabbt att adoptera en kristen ikonografi.  Viktigt var då att 

framställa kejsaren som den perfekta prinsen och tydliga anspeglingar till Jesus gjordes. 

Under vissa banketter gick man till och med så pass långt att man valde att gestalta kejsaren 

och hans hedersgäster som Jesus och hans apostlar. (Malmberg 2003: 157ff) . En annan notis 

värd att presentera är att banketterna även kom att fungera som ett exempel på kejsarens 

givmildhet och genom att delta i dessa banketter accepterade även besökarna offentligt hans 

styre och maktbruk. (Malmberg 2003: 161) 

   Centralt för arbetets syfte är att notera att de religiösa inslagen i banketterna, till skillnad 

från kejsarkulten, inte försvann i samband med att kristendomen blev enda tillåtna 

statsreligion. Snarare verkade det som att de religiösa inslagen i banketterna snarare ökade 

efter religionsskiftet, och en hypotes som detta arbete här vill lägga fram är att se de religiösa 

inslagen i de kejserliga banketterna som den naturliga fortsättningen av kejsarkulten som i 

samband med religionsskiftet kom att förbjudas. Ser man då på detta fenomen ur ett historiskt 

perspektiv så kan man konstatera att den koppling som påbörjas mellan kejsare och 

gudavärlden, som först introduceras genom kejsarkulten och därefter vidareutvecklas under 

kristen tid i form av de kejserliga banketterna, upprättade en norm för hur en 

hövding/härskare/kung utifrån en gudomlig argumentationsbas hade möjlighet att legitimera 

och hävda sin sociala position. Det är alltså en utveckling av de kejserliga banketterna till en 

social arena där medverkan kom att innebära acceptansen av kejsarens absoluta maktanspråk.  
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1.4 Tro och idévärld 

Det är givetvis näst intill omöjligt att sätta sig in och att ingående förklara en idévärld hos en 

trosåskådning som man själv inte delar, ännu svårare blir det givetvis om ovannämnda 

trosåskådning varit död i flera hundra år. Ytterligare problem existerar i de lokala varianter 

som kejsarkulten uppvisade. Som ovan nämnt kom det att existera tre stora trossfärer där 

religiöst praxis och trosåskådning markant kom att skilja sig från varandra.  

   Initiativet till kulten kom som tidigare nämnt från de hellenistiska stadsstaterna omkring 

30/29 f.v.t som haft en lång tradition med dyrkan av hjältar, kungar och framstående personer. 

Rom, eller rättare sagt Augustus, satte då upp riktlinjer för hur kulten i de hellenistiska 

områdena rent praktiskt skulle se ut. (Fishwick 2002: 3f) Problemet som man stod inför var 

först och främst att Rom under tiden för kultens introduktion formellt sett fortfarande var en 

republik, där ett gudomligt upphöjande och tillbedjan av och till Augustus skulle leda till 

inrikespolitiska oroligheter. Den ursprungliga kulten i de inhemskt romerska provinserna kom 

därför att till en början fokusera sin trosåskådning kring Augustus genius, d.v.s. den 

gudomliga gnista/låga som man ansåg existerade i varje levenade människa. Därtill ämnade 

man försöka mildra introduktionen av kulten, i Rom, genom att intimt förknippa kulten riktad 

mot Augustus, i.af. till en början, med kulten kring gudinnan Roma. (Fishwick 2002: 5f) 

   Det var alltså riktlinjer som främst gjorde sig gällande för de hellenistiska områdena något 

som stärks av att det endast finns ett dokumenterat fall i de västra provinserna av en liknande 

koppling mellan Roma och Augustus, då vid Lugdunum. I andra fall verkade det vanligt att 

kulten kring Augustus kom att införliva kulten dedikerad till Roma. Det var inte förens vid 

slutet av sitt liv som Augustus kom att tillåta att kulten fokuserades på hans numen; d.v.s. 

hans gudomlighet, något som kom att bli allmän praxis efter det att han avlidit och 

gudsförklarats av senaten 17 e.v.t. (Fishwick 2002: 3ff, 42) 

   Statyer och avbildningar av Augustus verkar, tillsammans med altare och tempel, varit 

centrala delar av kulten; hur exat man tänkte sig funktionen hos dessa statyer är dock oklart 

men enligt vissa skriftliga källor verkar de ha fungerat som direkta förlängningar av kejsarens 

genius eller numen. I en skrift skriven av författaren Dio beskrivs det dels hur ett altare restes 

på den östra sidan av floden Elbe, något i sig som är oerhört intressant med tanke på arbetes 

syfte. Förekomsten av ett sådant altar stärks av att en liknande företeelse omnämns i en skrift 

skriven av Velleius Paterculus där han beskriver hur en germansk hövding korsade floden och 

fick tillåtelsen till att beskåda kejsare Tiberius och att vidröra hans hand. (Fishwick 2002: 23) 

Exemplet ovan är möjligt att tolka så att kejsare Tiberius, eller i alla fall delar av hans genius 
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eller numen var närvarande i eller genom den eller de statyer som var placerade i anslutning 

till altaret.  

   Uppförandet av altare och tempel i det romerska imperiet följde vanligtvis en given formel 

där två ceremonier föranledde öppnandet av templet för allmänt kultbruk. Det som normalt 

först skedde var konstruktionens inrättande, en rit som liknar dagens tradition kring det första 

spadtaget. När templet eller altaret därefter stod klar dedikerades konstruktionen, d.v.s. 

överlämnades, till den gud som kultplatsen därefter skulle tjäna. (Fishwick 2002: 79)  

   Genom gudsförklaringen av Augustus är det även möjligt att mena på att man då ansåg att 

Augustus gått från att vara ”som en gud” till att ”bli en gud”. (Price 1984: 9) Den 

grundläggande tanken bakom detta, nämligen att vissa människor efter det att de avlidit blir 

till gudar och gudinnor är något som har lång tradition i både den hellenistiska men även den 

romerska kulturen.  

   Den romerske författaren Plutarchos berättar, med hänvisningar till Varro, t.ex. att det var 

en uråldrig sed att söner till en avliden fader, efter det att kremeringen genomförts, går 

igenom det brända materialet och när det första brända benet påträffas deklarera att fadern nu 

blivit till en gud. Till detta hör att de romerska kejsarna ansågs fungera som familjefader för 

det romerska folket, Pater Patriae, samtidigt som han under sitt liv höll titeln Pontifix 

Maximus, d.vs. överstepräst. Kejsaren var med andra ord inte bara det romerska rikets 

världsliga ledare utan även dess högste religiösa ledare. (Fishwick 2002: 42f) Genom sin 

befattning som familjefar hade kejsaren även till uppgift att offra till sina anfäder, d.v.s. 

tidigare kejsare, centralt är även att detta var menat att ske oavsett om den levande kejsaren 

och den/de avlidne var relaterade till varandra, de var så automatiskt genom innehavandet av 

ämbetets position. (ibid) Kejsarkultens uppkomst och fortsatta utveckling var alltså intimt 

kopplat med utvecklingen av kejsarens roll och funktion. En position i sin tur vars världsliga 

och andliga makt kom att förankras och motiveras av det romerska samhällets kultur och 

tradition och inte, som många länge menat, uppkommit genom en orientalisering av den 

romerska kulturen. (Fishwick 2002: 42, se även Malmberg 2003: 160)   

   Ser man då till den religiösa praktiken bestod den främst av processioner och djuroffer där 

helst tjurar men även hästar offrades till kejsaren under givna högtider på året, t.ex. under 

kejsarens födelsedag. Vanligtvis hölls även större återkommande festivaler till kejsarens ära 

vart fjärde år. (Price 1984: 89, 101ff)I de större städerna arrangerade man även gladiatorspel 

och djurkamper. De religiösa handlingarna utfördes då av ett prästerskap s.k. Sacerdotes som 

verkar ha valts ut från högättade familjer från de lokala provinserna i samband med att man 

arrangerade årliga provinsiella sammankomser. (Fishwick 2002: 12, 19ff)  
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Del 2 
 

2.1 En ny tro, en ny samhällsform och utkristallisering av en social elit? 

Det bör redan här omnämnas att nedanstående redogörelse för utvecklingen som enligt vissa 

är möjlig att skönja i skriftligt och arkeologiskt material består av en grov generalisering och 

sammanslagning av olika utvecklingstendenser spridda över relativt stora geografiska samt 

kulturellt mångsidiga områden. Det bör även påpekas att den nedan presenterade 

generaliserade utvecklingen inte alltid accepteras av samtliga arkeologer utan är som mycket 

annat inom det arkeologiska forskningsfältet kraftigt ifrågasatt och omdebatterad. Detta gör 

sig även gällande för den nedanstående beskrivningen av hallens olika utvecklingsfaser.  

   Det nedanstående avsnittet ämnar således redogöra för uppkomsten och utvecklingen av 

järnålderns skandinaviska aristokrati och det kultbruk som därefter anses ha varit rådande i 

det skandinaviska området. Målet är att hitta stöd för påståendet att aristokratin genom att 

monopolisera och således kontrollera kulten försöker legitimera sin ekonomiska och 

ideologiska särställning.  

   Ser man till det vi får berättat för oss om den nordiska mytologin så innehåller den i sig en 

kort beskrivning som enligt vissa speglar det vi ser sker inom det skandinaviska arkeologiska 

materialet. I dikten Völuspa, Valans spådom, får vi berättat för oss om världens första krig 

som stod mellan Asar och Vaner. Kriget beskrivs bölja fram och tillbaka utan att någon sida 

får ett givet övertag och resulterar i slutändan i att en freds sluts genom att gisslan utbyts från 

båda sidor. Detta första krig har av vissa tolkats som att en hierarkisk uppdelning inträder i 

den germanska världsuppfattningen och att Vanerna då i linje med detta skulle representera 

den äldre tron baserad på fruktbarhetsgudar och tvillingpar. (Valans spådom 21-23, Pollington 

2003: 107) 

   Asagudarna i sig består framförallt av karaktärer som hör till en högre samhällsklass, något 

som givetvis poängteras genom deras maktbefogenheter och det faktum att samtliga äger en 

personlig hall. Kvar som fruktbarhetsgudar står då Frej och Freja, vilka båda två 

ursprungligen var Vaner men gick, tillsammans med deras far Njord, över som gisslan till 

Asarna. (Lokesenna 34, 37) En snarlik konflikt mellan gammal tro och ny har föreslagits göra 

sig påtaglig i Beowulfmanuskriptet. Där huvudantagonisten Grendel och hans icke namngivna 

mor har föreslagits utgöra kvarvarande element ur en äldre, underkuvad trosform. En trosform 

som inte bara motsätter sig den nya ordningen, hierarkin, härskar ideologin e.tc, utan även 

aktivt försöker attackera och kanske framförallt blockera dess utövande genom att blockera 

platsen för själva utövandet, nämligen hallen Heroth. (Herschend 1998: 123ff) 
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Oavsett vilken roll man väljer att tillskriva dessa skriftliga källor så verkar samtliga peka på 

att det under slutet/början av äldre/yngre järnålder sker något nytt som bryter mot den äldre 

ordningen. Följer man tanken om att det rör sig om att en ny trosform skapar ett fotfäste i de 

germanska områdena krävs det, för att något sådant skulle vara möjligt att genomföra, en vilja 

och framförallt maktmedel till att införa en så pass omfattande och snabb förändring. Möjligt 

är att dessa källor snarare beskriver uppkomsten av yngre järnålderns aristokrati som likt 

Hrothgar i Beowulf använder sitt våldsmonopol till att kuva moståndare och oliktänkare än att 

en ny trosform plötsligt kommer in och forceras på det germanska samhället. (Herschend 

2001: 67) Jag menar således att den form av Asatro som vi får presenterad i de Islänska 

sagorna är utarbetad av en skandinavisk aristokrati, vars ontologi baseras på att legitimera den 

särställning som denna samhällsklass uppvisar i frågor om social status, ekonomiska medel 

och angivna roll i samhällets kultiska aktiviteter.  

     Ser man då till arkeologin brukar man vanligtvis prata om att det är under övergången 

äldre järnålder/Folkvandringstid som denna nyuppkomna aristokrati börjar framträda inom det 

arkeologiska källmaterialet, en datering som även stöds av skriftligt källmaterial och en 

förändring som verkar uppkomma ungefär samtidig över hela den germanska kultursfären. 

(Enright 1996: 164) Det är även under yngre järnålder som samhället börjar centraliseras och 

att det under övergången Folkvandringstid/ Vendeltid som regelrätta, dock löst grundade, 

kungadömen börjar växa fram. (Sundqvist 2007: 12) 

   Tacitus beskriver t.ex. germanernas samhälle i verket Germania som ett närmast elagitärt 

samhälle som styrs av en rådförsamling bestående av visa män, där visserligen vissa 

individuella inslag existerade men då som tillfälligt tillsatta positioner för kollektivt valda 

individer. (Herschend 2001: 160) Enright menar även att det är just dessa tillfälliga positioner, 

t.ex. som fältledare under krig, som med tiden utvecklas till mer permanenta poster och sedan 

monopoliseras och blir permanenta genom introduktionen av den aristokratiska 

hallbyggnaden. (Enright 1996: 195) 

   Ser vi till det arkeologiska materialet är det möjligt att peka på en rad olika generella 

utvecklingsmönster. Den totala egalitet som Tacitus omnämner, verkar för det första inte göra 

sig gällande, bostadshus verkar uppträda i olika storlekar, något som verkar förhålla sig till 

husägarens ekonomiska position. Däremot verkar utformningen och själva konstruktionen av 

dessa bostadshus möjligtvis peka på en möjlig tanke om jämlikhet. Herschend har i sin 

senaste studie påvisat att det existerar en oerhörd kontinuitet, och om man så vill 

konservatism, i hur själva husplaneringen ser ut under loppet av äldre järnålder. Herschend 

finner i lokaler belägna på centrala Jylland att husen, oavsett storlek, konstrueras på samma 
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sätt d.v.s. med samma antal takbärande stolpar och planlösning, något som många gånger 

leder till att själva boytan i de mindre husen är närmst intill obefintlig. (Herschend 2009: 172) 

Centralt för den äldre järnålderns bebyggelsemönster är även att boplatserna konstant flyttar 

runt i landskapet. Detta härrör från uppfattningen om vad som måste göras med ett hus när de 

av olika anledningar måste repareras. Det system som vi ibland kan skönja är att husen istället 

för att repareras eller undergår påbyggnationer snarare rivs och därefter byggs upp i nära 

anslutning till sin föregångare. På grund av denna mobilitet menar Herschend att kultiska och 

rituella aktiviteter ämnade för samhället i stort under äldre järnålder sker utomhus, då på fasta 

punkter i landskapet, med motivationen att kultplatserna då, snarare än själva boplatsen, 

förankrar kollektivets identitet i landskapet. (Herschend 2009: 159)   

   Omkring 200-300 e.v.t kan vi dock se en viss förändring i boplatssystemet. Förflyttningen i 

landskapet börjar nu bli markant mindre, närmst intill statisk, samtidigt som vissa 

gårdsstrukturer börjar bryta sig loss från det stora kollektivet. Dessa gårdar börjar då dels 

bryta den tidigare så pass påfallande konstruktionskontinuiteten genom att variera 

planlösning, antal och position av de takbärande stolpparen m.m. Vi ser även att vissa gårdar 

markant börjar växa i storlek, något som tyder på en ekonomisk särställning gemtemot 

närliggande bebyggelse. Dessa gårdar har då ett tydligt fokus på överproduktion, något som 

framträder genom att dessa gårdar vanligtvis uppför ett relativt stort antal s.k. uthus och 

förrådshus. Det är även på dessa gårdar som de första fristående hallarna uppkommer. 

(Herschend 2009: 205, 212f, 236f) Denna förändring i samhälls- och boplatssystemet verkar 

tala för att en ekonomisk elit börjar framträda och avskilja sig från det resterande samhället, 

något som givetvis ytterligare markeras genom uppförandet av mjödhallen. En byggnad som 

både inom arkeologi och skriftligt källmaterial är intimt förknippad med en mer 

utkristalliserad och definierad aristokrati. (Herschend 1998: 51) 

   Under samma period så är det även möjligt att skönja vissa förändringar i kultbruket där vi i 

ett antal skriftliga källor får det beskrivet hur vissa individer, med tillgång till ett givet 

överskott börjar sponsra de rituella kollektiva festmåltiderna med mat. (se t.ex. Heimskringa, 

Hakon den godes saga, kap 16) Syftet bakom detta torde dels vara att gentemot sina 

medmänniskor legitimera och befästa sin sociala särställning och på så sätt få dem att 

acceptera den nya sociala ordningen. (Herschend 1998: 125; 2001: 129, Pollington 2003: 182) 

   Dels skulle detta även kunna ses som ett försök till att skaffa ett monopol över det kollektiva 

kultbruket. Genom en kontinuerlig sponsring kom kulten antagligen att starkt förknippas med 

individen/individerna som försåg kulten med förnödenheter.  
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Målet som eftersträvas torde i sådana fall vara att uppnå en kontroll över samhällets profana 

och religiösa delar i syftet att uppnå både världslig och andlig legitimitet. (Herschend 2001: 

130f) 

   Delar av den här utvecklingen är möjlig att skönja i berättelsen kring St. Sabas, där den 

kollektiva festmåltiden redan verkar kontrolleras av samhällets övre skikt. Berättelsen verkar 

visa på en mellanfas i utvecklingen där kulten, d.v.s. den gemensamma måltiden fortfarande 

arrangeras på bynivå men att samhällets ledande skikt ansvarar för att ritualen utförs. Något 

som markeras genom rätten till att bannlysa och fysiskt straffa individer som vägrar delta i 

den kollektiva kulten. I exemplet med St. Sabas så framställs denna företeelse som en 

intressekonflikt mellan olika sociala stratigrafier där de lokala byborna inte verkar ha ett 

problem med att Sabas vägrar delta i måltiden medan de aristokratiska ledarna tydligt har det 

och således aktivt verkar för att straffa honom. I berättelsen kan man alltså skönja hur den 

germanska aristokratin, i fallet med Sabas rör det sig om Visigoter, via kontroll av religiös 

aktivitet, d.v.s. den kommunala festmåltiden, börjar ta kontroll över det germanska samhällets 

mest grundläggande ideologiska bas. Ser vi till det elagitära samhälle som beskrivs av Tacitus 

och Ceasar, och det fokus som läggs på den enskilda individens frihet står det tydligt inom 

varje individs rättighet att själv besluta huruvida man ska delta i samhällets gemensamma 

aktiviteter. Något som i berättelsen om Sabas alltså inte längre verkar göra sig gällande. 

(Herschend 1998: 125) Denna utveckling skulle, efter tid, kunna möjliggöra en omstöpning av 

trosformen så att aristokratin tillslut blir till en naturlig och bärande del av den religiösa 

världsuppfattningen. I förläggningen av ett sådant resonemang finner vissa det naturligt att se 

hallen som det nya centrumet för en av aristokratin kontrollerad trosåskådning. (Herschend 

2009: 159, 1998: 51) Detta påstående stöds av att det i flera av de senare källorna, t.ex. de 

Islänska sagorna så positioneras ofta den gemensamma festmåltiden, som hålls i samband 

med blot och offer, inuti hallar. (se t.ex. Håkon den godes saga kap 14, se även Herschend 

1998: 169; Sundqvist 2007: 144f) 

   Vissa forskare menar att det är möjligt att skönja denna monopolisering och centralisering 

av det gemensamma kultbruket i den förändring av offerritualerna som verkar göra sig 

gällande under loppet av folkvandringstid. Charlotte Fabech menar t.ex. att praktiken med 

våtmarksoffer upphör under tidsperioden och att man istället börjar praktisera torrmarks offer. 

(se Fabech 1994: 169) Detta har dock blivit kraftigt ifrågasatt av andra forskare som menar att 

våtmarksoffer aldrig upphör utan att man istället flyttar dessa offer till de aristokratiska 

dominerade centralplatserna. (Sundqvist 2007: 121)  
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Oavsett vad som stämmer så pekar båda förslagen till att något sker med kultbruket under 

perioden som antagligen är möjligt att koppla till den nyuppkomna aristokratin.   

    

2.2 Kontakt och kulturella utbyten mellan Rom och Germanska områden 

Vanligtvis brukar man från arkeologiskt håll peka på att ett en långtgående kontakt existerat 

mellan Rom och Skandinaviska områden. Denna kontakt skulle då inte bara resulterat i en 

import av romerska högstatusprodukter och tekniska innovationer utan dessutom, enligt vissa, 

innebära en import av ideologi, samhällssyn och världsåskådning.  

Vissa forskare menar även att det är genom direkt inspiration från romarriket som de 

germanska stammarna adopterar tankar kring individuellt styre och maktbruk. Vissa går till 

och med så pass långt så att härröra den germanska aristokratins uppkomst, självidentifiering 

och definition till kontakten med romarriket. (Herschend 1998: 12, Andersson & Herschend 

2009: 143) 

   Det är i dagsläget tämligen vanligt att romerska importvaror under vissa tidsepoker påträffas 

i skandinaviska högstatuslokaler och gravar. Något som man menar pekar på att en direkt 

kontakt skett mellan de olika kulturerna som antagligen baserats på ett utbyte av varor och 

tjänster. Med förklaringsmodeller som t.ex. handel, plundring eller militärtjänstgöring har 

man från forskningens håll beskrivet formen för detta utbyte. Förekomsten av de Öländska 

Solidiskatterna har t.ex. förklarats som lösensummor från regelrätta plundringståg, som 

osakligen fört nordborna i direktkontakt med den romerska kulturen. (Herschend 2001: 53) 

   Intressant är att många av de föremål som importeras till Skandinavien ofta uppvisar lokala 

variationer i både form och funktion i jämförelse med det romerska originalet, något som lett 

till att forskare många gånger brukar prata om en s.k. ”germanisering”. Detta fenomen är 

något som kanske framförallt framträder hos de s.k. romerska brakteaterna. Dessa består 

vanligtvis av romerska guldmynt som man efter införandet till Skandinavien både ändrat 

motiv och funktion på till att antingen bli ett smycke eller hänge med mytologiska motiv. En 

liknande tendens kan skönjas i de importerade glasbägarna eller, för den delen, i den myriad 

av glaspärlor som ofta påträffas i gravar från både äldre men framförallt yngre järnåldern. 

Rörande pärlorna antas det att man från Rom importerat glas som råvara för att därefter på 

hemmaplan smälta om glaset till pärlor. (Rundkvist 1999:312) Det säger kanske sig självt att 

den ovan beskrivna ekonomiska eliten som under de första århundradena e. v.t i Skandinavien 

började utkristallisera sig aktivt sökte olika vägar att, dels, legitimera sin ekonomiska och 

ideologiska särställning men även att vidarutveckla sin sociala position.  
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Det är även möjligt att skönja att Rom bland de germanska stammarna kom att utvecklas till 

en måttstock mot vilken det egna kungadömet/hövdingskapet kom att jämföras. I breven från 

den galliske Venatius Forturnatus, skrivna omkring 576 e.v.t, referera brevens författare till 

det romerska riket när han syftar att prisa den frankiske hertigen Lupus seger över ansamlad 

armé bestående av danska och saxiska krigare: (Herschend 1996: 209) 

”du har antagit den gamla romerska stammens sed och för krig med vapen, leder 

rättskippningen i fred.” (Carmina, bok VIII, dikt 7, vers 45, övers Flemberg 1996: 197)  

Eftersom brevet syftar till att prisa hertig Lupus framgår det tydligt att referensen till det 

romerska rikets seder, d.v.s. romarrikets krigiska framgångar och dess välutvecklade 

lagsystem, är något som man såg upp till bland frankerna omkring 576 e.v.t. Här är det även 

möjligt att dra paralleller till arbetets teoretiska förklaringsmodell där kommentaren tydligt 

förätter frankerna i en lägre position i förhållande till Rom. Det är romerska attribut knutna till 

den romerska aristokratin, d.v.s. krigsföring och juridik, som prisas och som då även åläggs 

hertig Lupus.  

   Intressant är att resandet och den förändring som sker i samband med resandet ofta figurerar 

som ett centralt tema i skriftliga källor som behandlar skandinaviska aristokratin. Ser vi t.ex. 

till Beowulfkvädets första del så utgör resan det initiations prov som ämnar undersöka 

huruvida den unge Beowulf passar in i samhällets högre stratigrafi. Genom resan undergår 

Beowulf en förändring och går från oborstad yngling till hyllad hjälte som vid sin hemkomst 

belönas med landegendomar och rätten till att uppföra en egen hall, d.v.s. land och högsäte.  

  Resan kom således at utgöra den grund som den germanska aristokratin kom att definiera sig 

själv utifrån, genom resandet kunde man inte bara urskilja vem som hörde till den selektiva 

gruppen men genom resandet kom även samhället i sig att utvecklas genom att nya idéer och 

teknik hämtades in. (Herschend 2001: 18f) 

 

2.3 Hallen och dess utveckling 

I centrum för ovanstående beskrivna utveckling kom alltså den aristokratiska mjödhallen att 

stå. Den kom att utvecklas till ett forum där den aristokratiska ideologin ostört kunde 

utvecklas, manifesteras och socialt reproduceras. (Herschend 1998: 62) Byggnaden kom att få 

en sådan betydelse för aristokratin att ägandet och uppförandet av en mjödhall kom att 

innebära åtkomst och inträde i samhällets högre stratigrafi samtidigt som byggnaden kom att 

definiera samhällsklassen i sig. Termen ”salsägare” kom således att verka som definition för 
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en social stratigrafi snarare än benämning på enskilda företeelser. (Beowulf v.v. 1345, se även 

Herschend 1998: 123) 

   Intressant är att vissa skriftliga källor verkar antyda att ifall man tillhörde denna aristokrati 

var man tvungen att uppföra och underhålla en hallbyggnad. Resan har ovan beskrivit som 

central för definitionen av den skandinaviska aristokratin då den framförallt agerat som 

vattenledare mellan vem som tillåts ingå i den aristokratiska gemenskapen. Hallen däremot 

ses dels som en belöning för ingången i denna gemenskap men även som en legitimerande 

faktor, tillhörde du den aristokratiska samhällsklassen var du tvungen till att uppföra och 

underhålla en egen personlig hallbyggnad. Detta krav verkar ibland ha gått till extrema 

längder, i eddadikten Hávamál, Den höges sång, verkar det som att strof 36 beskriver en 

situation där en man, trots att han endast äger två getter och inte har möjlighet till att uppföra 

ett tak på sin hall fortfarande måste hålla den uppe. (Hávamál strof 36, Herschend 2006: 47-

48) Det bör poängteras att Hávamál är en skrift som b.la. Herschend definierat som sarkastisk 

i sin framställning av den skandinaviska överklassen, en definition som antagligen härrör från 

att skriftens ursprung antas var Island. (Herschend 2006: 48)  

   På arkeologiskt håll kan vi se att byggnaden introduceras omkring år 0 i danska områden 

och sprider sig snabbt över hela Skandinavien. Värt att här notera, om vi får tro Herschends 

argument, är att hallen först uppträder som ett extra vardagsrum i normalstora bostadshus. Det 

som vanligtvis utmärker byggnaden är att den vanligtvis har en extra dörr så att man kan träda 

in i rummet utan att behöva gå igenom köks- och bostadsdel, d.v.s. husets privata områden. 

Herscend tolkar som ovan nämnt detta rum som den första proto fasen i hallens utveckling där 

dess funktion som rum ämnat för representation går att skönja genom rummets fokus på det 

offentliga mötet. (Herschend 2009; 214, 236f, 252) 

   Nästa steg i byggnadens generella utvecklingsmönster uppträder omkring 300 e.v.t. då 

representationsrummet helt skiljs från bostatshuset och blir till en egen separat men 

fortfarande rumsligt närliggande byggnad. Dessa byggnader är fortfarande relativt små ca 25 

x 15 m och uppträder uteslutande i anslutning till högstatusgårdar och antas fungera som 

representationshus där hövdingen kan hålla gästabud, fatta politiska beslut och till viss del, 

enligt vissa, bedriva viss kultisk aktivitet. (Herschend 2009; 242, 253) Under loppet av 

folkvandringstid och Vendeltid kommer dessa mindre hallbyggnader att spridas relativt 

snabbt och vi hittar dem under här tidsepoken över hela den germanska kultursfären, givetvis 

då med lokal variation. Under den här perioden kan vi i det arkeologiska materialet även 

skönja att hallen kom att stå i fokus i en ny form av krigsföring där målet verkar ha varit att 

förstöra motståndares hall. Många hallar funna under den härperioden uppvisar alltså spår av 
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våld, och många av dem har även blivit krossade, d.v.s. att byggnadens takbärande stolpar 

ryckts upp och att byggnaden således kollapsat. Detta är även något som stöds av de skriftliga 

källorna. (Se t.ex. Finnsburgsfragmentet, Beowulf och Ynglingasagan) Enligt Herschend så 

ligger även fokus under den här fasen på att understryka hallens funktion som ett möte mellan 

det privata och det offentliga, något som då understryks genom att många av dessa hallar 

positioneras i anslutning till mindre stängsel och andra former av avgränsningar. Hallarna från 

t.ex. Vallhagar, Wijster och eventuellt Järrestad uppvisar just ett liknande hall-stängsel 

förhållande. Centralt i denna tanke är då att hallen fungerar som det medium som förenar 

dessa två sfärer, då hallen vanligtvis positioneras som den enda ut- ingången till det inhägnade 

området. (Herschend 2009: 253f)   

   Under den sista utvecklingsfasen flyttar den separata hallbyggnaden återigen in i 

bostadshuset, som då verkar som hövdingens bostad. Vi ser under den här perioden (700-1000 

e.v.t) att hallar nu börjar bli betydligt färre i antal men att de som hittills blivit funna är 

betydligt större i storlek än sina mer flertaliga föregångare. Denna nya form av hallbyggnad 

påträffas nu allt oftare i anslutning till mer utkristalliserade centralplatser så som t.ex. Gamla 

Uppsala, Lejre, Borg i Lofoten, Helgö och Gudme och har på grund av detta, d.v.s. deras 

storlek och position kommit att benämnas som kungshallar.  

   Den rådande hypotesen säger att det som här skett är att en centraliseringsprocess gjort sig 

rådande där de mindre hallarna sållats bort genom småskaliga strider och att segrarna då 

påtagligt lyckats att manifestera sin makt och samtidigt binda större landområden till sig. 

(Herschend 2009: 369) 

 

2.4 Hövdingen som kultledare och eventuella förekomsten av specialiserade 

kultbyggnader 

Synen på Germanska och framförallt skandinaviska kultledare kan i mångt och mycket delas 

upp i två olika läger som i mångt och mycket representeras av två olika forskningsdiscipliner. 

Det ena synsättet som vanligtvis representeras av den klassiska religionshistorien ser man 

vanligtvis hövdingen, kungen eller härskaren som det germanska samhällets främsta 

kultledare som då arrangerade och anförrättade offer vid de religiösa festerna. (Sundqvist 

2007: 21f) 

   Det andra synsättet har främst sina rötter inom namn- och språkforskningen som på basis av 

ortnamnsforskning menar på att det existerar stöd för att det i Skandinavien under yngre 

järnåldern existerade mer specialiserade kultledare. (Sundqvist 2007: 22f) 
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Sundqvist som undersökt detta fenomen i sitt senaste verk talar istället för en medelväg där 

hövdingen kom att vara central för vissa delar av den fornskandinaviska kulten. Han menar 

dock att de det fortfarande existerade utrymme för mer specialiserade typer av kultledare som 

hade andra funktioner inom den religiösa trosuppfattningen. Dock så poängterar Sundqvist att 

dessa mer specialiserade typer av kultledare fortfarande var multifunktionella i det att de inte 

endast levde och verkade inom religiösa titlar utan även hade andra profana funktioner. 

Sundqvist menar att utstakade religiösa specialister inte förekommer i Skandinavien förens 

efter kristendomens inträde (Sundqvist 2007: 47f) 

   Utifrån ovanstående redogörelse kan det, på basis av ovanstående kapitel, sägas att detta 

arbete antar en modifikation av detta synsätt där hövdingen som kultledare ses som slutet av 

en lång centraliseringsprocess. Där den allmänna kulten faller offer för en monopolisering 

från den jordägande aristokratin, som genom sponsring av mat tar kontroll över de 

gemensamma offerriterna som sedan flyttas in i de aristokratiska hallarna.  

   Ser man då till några intressanta aspekter som framträder vid en närmare inblick i 

hövdingens beskrivna kultiska funktion så kan det i enlighet med arbetets syfte värt att 

poängtera högsätets funktion i kulten. Sundqvist menar att högsätet kan ha setts som en 

liminal plats, d.v.s. en port eller tröskel till den mytiska världen där hövdingen när han satt i 

högsätet erhöll en rad mytiska egenskaper, eller att han då verkat ha haft tillträde till den 

andliga världen. Vanligtvis omnämns högsätet i samband med religiösa måltider och gillen 

som då hålls i byggnader som vissa definierar som speciella kulthus och andra som hallar. 

(Sundqvist 2007: 27, 129)  

    Som ovan nämnt har det inom arkeologin länge existerat en debatt kring förekomsten av 

separata kulthus/tempel i Skandinavien under yngre järnåldern. Denna diskussion baseras 

främst på att de skriftliga källorna som omnämner fenomenet ofta är tvetydiga i sin 

beskrivning och således är möjliga att tolka på olika sätt. Likaså ser situationen ut i det 

arkeologiska materialet där ett och samma hus ibland benämns som kulthus och ibland som 

hall. Vanligtvis brukar man lyfta fram två benämningar från den norröna litteraturen som man 

menar anspelar på separata kultubyggnader; Hov/Hof och Harg dock menar Sundqvist att det 

är oklart huruvida de urkunder som använder sig av begreppen faktiskt anspeglar på en 

separat byggnad då det i vissa fall verkar anspegla på en multifunktionell hallbyggnad eller på 

eventuella konstruktioner inne i hallarna. Harg verkar även ibland beteckna kultplats belägen 

utomhus och då ibland även uppbyggt på höjden genom eventuella trä och stenkonstruktioner. 

(Sundqvist 2007: 146ff, 159)  
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En annan ibland förekommande term som här kan vara intressant att ta upp är gothahús som 

ibland verkar vara synonymt med termen hov, något som t.ex. förekommer i Hravnkel 

frösgodes saga. (Sundqvist 2007: 154) 

   Enligt min mening så finns det inte mycket som talar för att Hov/Hof skulle vara 

benämningen för en separat byggnad. Ser vi till några av de beskrivningar där termen 

figurerar så är ett gemensamt drag att byggnaden först ägs av en högt uppsatt person, därefter 

att ölgillen ofta fungerade som en central delar av de ceremonier som hölls. (se t.ex. Håkon 

den godes saga kap 14) Viktigt att poängera är att förtäring av alkoholhaltiga drycker inte bara 

var centralt vid religiösa tillställningar, Enright menar att utdelning av mjödet i sig utgjorde en 

ceremoni som syftade till att möjliggöra lojalitetsband mellan individerna i hallen. Genom ett 

rituellt drickande av öl och mjöd kom då ett fiktivt blodsband att upprättas där individerna i 

hallen blev till en familj i vilken hövdingen och hans gemål fungerade som far och mor till 

sina söner. (Enright 1996: 16f)  

   Ett annat relativt vanligt drag är att Hovet och då de religiösa festerna som hölls i hovet 

ibland verkade flytta runt bland olika hövdingar, i Håkon den godes saga beskrivs det att 

”Alla skulle komma dit där hovet var” (ibid; Sundqvist 2007 översättning) En annan central 

aspekt verkar vara att folket som reste till de religiösa tillställningarna skulle betal tull till 

hövdingen som arrangerade tillställningen. (se t.ex. Kjalnesinga saga; Sundqvist 2007: 152f)  

Till de beskrivna ceremonierna som utfördes i hoven verkar även en viss form av ställning, 

fvn Stallr/Stallir, höra. Konstruktionen skulle då som en del av ritualen efter slaktandet av 

offerdjuren tillsammans med själva hovet rödfärgas av det uppsamlade blodet. (Håkon den 

godes saka kap 14, Sundqvist 2007: 151) 

   Ölgillen eller förtäring av öl eller mjöd var starkt knutet till det aristokratiska livet i hallen, 

att hovet därefter arrangerades av en aristokrat talar givetvis även för att det faktiskt är en 

rituell benämning för en multifunktionell hallbyggnad. (Enright 1996: 16ff, 88, 95) Om det 

därefter är osäkert vem som ska hålla i de religiösa tillställningarna är det givetvis ekonomiskt 

onödigt att konstant underhålla ett hov samtidigt som en hall ifall det inte var helt säkert att du 

skulle få hålla i tillställningen. Samtidigt som motivet till att arrangera de ceremoniella 

festligheterna antagligen låg i de ekonomiska medel som besökarna förde med sig. 

Hypotesen om att det faktiskt rör sig om en multifunktionell hallbyggnad som under vissa 

tider på året användes för att genomföra riter och att bedriva kult stärks även av Adam av 

Bremens välkända beskrivning av det mytiska templet i Gamla Uppsala. Francois-Xavier 

Dillman har nämligen visat att Adam i sin beskrivning av templet använder sig av en rad 
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avvikande termer. En av dessa är Triclinium som Adam använder sig av när han beskriver 

hednatemplets insida som då hyste gudsstatyerna föreställande Oden, Tor och Frej.  

Det intressanta i det hela är givetvis att Triclinium på både klassiskt latin och medeltidslatin 

betyder ’måltidssal’ eller ’gästabudssal’. (Dillman 1997: 51-73, se även Sundqvist 2007: 123) 

   Intressant är givetvis att Adam fortfarandeväljer att benämna byggnaden som ett Templum, 

ett ord som endast kan indikera en byggnad ämnad att bedriva kult i och som eventuellt även 

kan påvisa en idémässig koppling till de romerska templena. En liknande koppling 

förekommer genom att Adam beskriver att ett specialiserat prästerskap, som benämns som 

Sacredotes, ska ha framfört folkets offer till gudarna, slående är att det är samma term som 

används för de utvalda prästerna i kejsarkulten som i sin tur bestod av lokala framstående 

individer hämtade från provinserna. (Sundqvist 2007: 128) 

   Intressant att tillägga i diskussionen om hall kontra speciella kulthus och eventuella 

romerska influenser är skriften Heliand, som nedtecknades under första hälften av 800-talet av 

en okänd författare. Översättningen som följande redogörelse baseras på är utarbetad av G. 

Ronald Murphy. Skriften är intressant ur den bemärkelsen att den försöker sätta in den 

klassiska kristna Jesusberättelsen i ett germanskt ramverk. Detta härrör från hur den politiska 

situationen såg ut i västra Europa under tiden för verkets skapande. De kristna Frankerna hade 

sen början av århundradet ockuperat de saxiska kärnområdena, Men ockupationen kantades 

av oroligheter och konstanta uppror. Dessa uppror hade ofta en religiös bakgrund då frankerna 

försökte genom våld och våldsmonopol tvångskonvertera saxarna. Heliand antas då ha 

skapats i syfte att underlätta kristendomens upptagande och utgör således en oerhört intressant 

sammanslagning av hedniska och kristna värderingar. (Murphy 1992: XIII-XVI) Förändringar 

i berättelsen som att Jesus t.ex. inte beskrivs som hantverkare utan som den främste bland 

människors hövdingar, att han föds i en hall snarare än ett stall eller att Josef för den delen 

även han var en stor hövding, bör ses som ändringar som syftar till att underlätta mottagandet 

hos de saxiska åhörarna. För arbetets syfte samt som tillägg i ovan nämnda diskussion kring 

hall kontra kulthus är det intressant att se till de termer som Heliand använder sig av för att 

beskriva hallar och kulthus. Först och främst verkar centralorter i Heliand benämnas med 

ordet burg, något som enkelt läggs till på kända platsnamn som t.ex. Bethlemaburg och 

Nazarethburg. (Murphy 1992: XIV) Det är i dessa Burg som högättade individer har sina 

hallar, där samma burg kan innehålla ett obestämt flertal. (Heliand sång 45) 

   Benämningarna för hallarna verkar dock variera, visserligen används den klassiska hall-

benämningen healle, i vissa sånger verkar snarare benämningen Thingshus göra sig gällande, 

något Murphy fritt översätter till ’assembly place’. I andra fall förekommer det latinska 
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låneordet Palencia, ibland Gastseli och i enstaka fall den vaga termen Rakud. Intressant är att 

Rakud ibland förekommer som benämning på byggnader som redan benämnts som antingen 

Thingshus eller healle. I t.ex. sång 62 framgår det att Thingshus och Rakud är en och samma 

byggnad och i sång 28 kopplas benämningen samman med hall-benämningen, något som 

återkommer i sångerna 55-57.  Detta är värt att lyfta fram då Murphy översätter Rakud till 

kulthus eller gudahus. Murphy menar att basen av ordet består av Rak som han menar är en 

vidarutveckling av Ragnar som betyder ”de styrande”, d.v.s. gudarna och därefter ändelsen 

Od som Murphy menar är ett låneord från fornengelskans Ud som betyder egendom, d.v.s. 

Gudarnas egendom. (Murphy 1992: 77, not 133) 

   Intressant är således att titta på när och varför benämningen Rakud används, i sång 28 

förekommer benämningen i samband med att Jesus helar den lame mannen som måste hissas 

ned på bår från byggnadens tak. Intressant är att byggnaden i evangeliet (Markus 2:1-12) 

beskrivs som Jesus bostad medans det i Heliand benämns som en hall, när den lame mannen 

kommit ned och blivit helad av Jesus benämns huset dock som ett Rakud.  

   I sång 55-57 kan vi i sin tur se ett liknande händelseförlopp, sångerna beskriver Jesus sista 

måltid, som då beskrivs utspelas i en vackert dekorerad Gastseli, i samband med att brödet 

och vinet delats ut benämns byggnaden som Rakud. Detta förbryllat Murphy som menar att 

författaren av misstag måste ha benämnt byggnaden fel. (Heliand Sång 55-57, Murphy 1992: 

155 se not 239) Givetvis har författaren inte begått ett fel, Murphy framhäver även att det är 

fullt möjligt att en och samma byggnad nu utifrån handlingarna som begåtts i byggnaden fått 

en ny benämning. (Murphy 1992: 155 se not 239) Det som har hänt är givetvis att den 

gemensamma kultiska festmåltiden nu startat, som ovan nämnt ansågs den som helig inom 

den germanska kultursfären. Även det mirakulösa helandet av den lame mannen som beskrivs 

i sång 28 kan även ses som en helig handling som således framtvingar en ny benämning av 

byggnaden den utförs i. Enligt Heliand verkar således det inte existera någon materiel 

distinktion mellan hall och kulthus, snarare verkar det som att hallen blir till ett kulthus i 

samband med att handlingar som anses som heliga utförs i den. (Norrgren manus) 

   En för arbetet intressant benämning är givetvis även Helians användning av benämningen 

Palencia som förekommer i sång 63 som beskriver historien om hur Jesus förs tillbaka till 

Pilatus efter att ha blivit torterad av kung Herodes. Pontius beskrivs då befinna sig inuti ett 

Palencia men i samband med att Pontius möter Jesus benämns rummet som ett Thingshus. 

Denna förändring kan förklaras med att man samlas för att fatta ett beslut, närmare bestämt 

beslutet kring Jesus öde. Intressant nog benämns byggnaden några rader längre ned som en 

Gastseli. (Heliand sång 63, Murphy 1992: 175 se även not 275)  
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Denna företeelse kan möjligtvis förklaras genom att Jesus nu kommit in i byggnaden och 

formellt ses som Pontius gäst. En annan möjlig tolkning är att författaren varierar 

benämningen för byggnaden i syfte att fånga in så många åhörare som möjligt, något som 

skulle passa väl in med verkets syfte. (Norrgren manus) Ordvalet Palencia är således även 

något som bör diskuteras, Intressant är att Palencia används istället för det mer klassiska 

Preatorium. Murphy förklarar ordvalet genom att peka på manuskriptets benägenhet att 

blanda seder från både germanska och latinska områden. (Heliand, sång 63, Murphy 1992: 

175 not 275) Termen kan även härstamma från det romerska riket där termen palats ’Palatium 

eller, grekiskans Palátion, då kom att användas som en förkortning för det statliga 

etablisseman där kejsaren förtillfälligt befann sig när han var på resande fot. (Malmberg 2003: 

163)  

   Intressant är givetvis att dessa tre benämningar används för en och samma byggnad, något 

som givetvis är möjligt att förklara genom att författaren anser att de olika termerna utan 

problem kan användas synonymt. Ordvalet skulle även kunna tala för den ovan påpekade 

ideologiska kopplingen mellan den germanska hallen och den romerska representationssalen 

samtidigt som Heliand enligt min åsikt bidrar till diskussionen kring hall kontra kulthus där 

hallen just kommer att benämnas efter och eventuellt få en förändrad funktion baserad på de 

handlingar som utförs i byggnaden.  

 

2.5 Två omdiskuterade lokaler 

Här kommer två omdiskuterade lokaler att presenteras och diskuteras. Dessa lokaler utmärker 

sig främst genom att de har stått i centrum för diskussioner rörande förekomsten av separata 

och specialiserade kulthus. Valet av dessa två lokaler baseras även på att de speglar det 

oerhörda tidsspektrum över vilken diskussionen kring specialiserade kulthus varit rådande. 

Där Gamla Uppsala kanske är en av lokalerna som på basis av de skriftliga källornas 

vittnesbörd figurerat absolut längst i diskussionen medan Uppåkra i sin tur är den lokal som 

återaktualiserat diskussionen på den här sidan av 2000-talet. Syftet med dessa två korta 

redogörelser är givetvis att lägga fram belägg som i arbetes analysdel används för att peka ut 

eventuella likheter med de perifert belägna kejsarkultslokalerna.   
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2.5.1 Uppåkra 

Det fornnordiska boplatskomplexet Uppåkra är beläget dryga 5 km söder om dagens Lund 

och uppmärksammades under 1930-talet då en fosfatkarta upprättades över det sydöstra 

skånelandskapet. Ett för landskapet utmärkande fosfatvärde uppmärksammades då i en fläck 

som sträckte sig ca 1100 x 600 m. Fläcken visade sig bestå av rester från ett boplatskomplex 

som uppvisade en anmärkningsvärd lång kontinuitet som sträckte sig från början av Äldre 

järnålder fram till början av Vikingatid. Utmärkande för platsen är även förekomsten av fyra 

gravhögar, varav två Storehög och Lillehög finns kvar på platsen idag och är positionerade i 

mitten av fornkomplexet, de två återstående gravhögarna förstördes under 1700-talet men 

dess förekomst kan beläggas på arkeologis väg. (Anglert 2003: 117f)   

   Det mest uppmärksammade av Uppåkras flertal fornlämningar är en sekvens med totalt sett 

åtta husfaser, belägna direkt ovanpå varandra men avskilda av ett tunt lerlager. Detta fynd 

påträffades år 2001 strax söder om dagens kyrka och strax syd- respektive nordväst om 

ovannämnda kvarvarande gravhögar. Byggnadssekvenserna var även placerade på en naturlig 

höjdplatå vilket med all sannorlikhet gjorde den till boplatsens högst belägna hus. Strax väster 

om husfaserna påträffades även resterna av en vikingatida väg som antagligen gått rakt 

igenom boplatsen och antagligen länkat samman den med omkringliggande bebyggelse. 

Husfaserna är fixerade på så sätt att de inte flyttar runt i landskapet, husen uppförs med andra 

ord direkt ovanpå varandra där ett nytt hus stolpar positioneras i föregångarens stolphål. Även 

husens mått, förutom de enhetliga sekvensernas föregångare och efterträdare, var näst intill 

konstanta där samtliga husfaser uppvisade dimensioner omkring 13-13,6 x 4,5-6 meter. 

(Lennetorp & Larsson 2004: 37f)  

Direkt väster om husfaserna påträffades även rester av en ytterligare byggnad som daterades 

till 400-tal, byggnaden uppvisade spår efter kraftig brandpåverkan och inne i byggnaden 

påträffades rester efter två individer som bedömdes ha befunnit sig i huset när branden 

startade. Området mellan de 8 husfaserna och det nedbrända huset var i sin tur anlagt med en 

40 kvadratmeter stor stengata som kopplade samman husfundamenten. Under gatan 

påträffades även en torshammaramulett i järn. Strax norr och söder om de 8 husfaserna 

påträffades även två torrmarksdeponeringar av vapen, främst bestående av böjda spjutspetsar. 

(Larsson & Lennetorp 2004: 38-42) 

   Utmärkande för husfaserna är dels att de fyra takbärande stolparna samt husets hörnstolpar 

var av extrema dimensioner om man ser till byggnadens storlek. Detta förhållande menar 

vissa tyder på att byggnaden varit väldigt hög, ser man till dimensionerna på stolphålen och 

den maximala tyngd dessa skulle kunna bära upp är det inte omöjligt att byggnaden kan ha 
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varit mellan 5-7 m hög. (ibid) Intressant är att två av hussekvenserna, 12 och 14, är möjliga att 

tolka som krossade. Slående är även att dessa faser var närmst intill tomma på fynd och fick 

en datering som låg väldigt nära i tid till de båda vapendeponeringarna och det ovan nämnda 

nedbrända huset. (Herschend 2009: 372)   

   Ser man då till fyndmaterialet från hussekvenserna är påtagligt att det dels är av extraordinär 

kvalitet och dels även möjligt att härröra till en rituell kontext.  

Värt att lyfta fram är kanske att Sveriges näst största ansamling av s.k. guldgubbar, 122 

stycken små tunna guldbläck med olika motiv, påträffades i anslutning till den näst sista 

husfasen, där de verkar vara koncentrerade kring det NV stolphålet, husets väggrännor och 

vid husets ingång. (Watt 2004: 169ff) Därutöver påträffades anmärkningsvärda glasfynd från 

sammanlagt 10 st. glaskärl och en rad guldobjekt t.ex. stänger, hängen och kapslar. Men även 

en rad järnföremål och rester av djur, då främst skallar påträffades i anslutning till de 

takärande stolphålen. (Larsson & Lennetorp 2004: 22ff) 

   På grund av denna anmärkningsvärda och utmärkande fyndkontext, tillsammans med 

byggnadens antagna höjd har man valt att benämna huset som ett hednatempel där direkta 

paralleller dras till Adam av Bremens berättelse om hednatemplet i Gamla Uppsala. (Larsson 

& Lennetorp 2004: 31f) 

   Detta är dock en åsikt som inte delas av alla, Herschend menar t.ex. att byggnadsfaserna i 

Uppåkra snarare ska klassificeras som en typisk hall, en åsikt som även undertecknad ansluter 

sig till. (Herschend 2009: 369ff) Slående är just att föregångaren till de storleksmässigt 

enhetliga hussekvenserna bestod av ett ordinärt långhus, där de nästkommande husen verkar 

storleksmässigt utgöra byggnadens vardagsrum, en tolkning som även stöds av den rumsliga 

kontexten där sekvenserna med takbärande stolphål mellan den större föregångaren och de 

enhetliga sekvenserna är obruten. (Larsson & Lennetorp 2004: 19f) Herschend tolkar även 

den tidsmässigt närliggande sekvensen med vapenoffer, det nedbrända huset och de krossade 

husfaserna som att en attack mot centralorten inträffat. Att man efter stora slag deponerar 

delar av den besegrade fiendearmens vapen och utrustning är något som det finns goda belägg 

för i både arkeologi och i skriftliga material. De stora våtmarksfyndet från Illerup Ådal 

tillsammans med Tacitus litterära beskrivning av eftermatchen av slaget vid Teutoburgskogen 

verkar spegla att den rituella förstörelsen av vapen var något som frekvent praktiserades under 

yngre järnåldern inom den germanska kultursfären. (Herschend 2009: 365f) Även fynden i sig 

antyder inte att byggnaden i sig skulle ha haft en annorlunda funktion än som en 

multifunktionell hallbyggnad. Visserligen är den stora koncentrationen av guldgubbar 

anmärkningsvärd men i majoriteten av fallen påträffas guldgubbar i en kontext som utgörs av 
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en hallbyggnad. Detta gäller även för både guldföremålen och glaskärlen, exempel på hallar 

där dessa fyndkategorier uppkommer är t.ex. hallarna i Helgö, Gudme, Eketorpsborg, Borg i 

Lofoten och Slöinge i Halland. (Sundqvist 2007: 123f)  

 

 

2.5.2 Gamla Uppsala 

Gamla Uppsala är en plats som är svår att förbise i en diskussion som behandlar yngre 

järnålderns aristokratis koppling till religiösa aktiviteter. Detta härrör givetvis från de 

skriftliga källor som beskriver området och den funktion det haft i den förhistoriska kulten. 

Källor som t.ex. Ynglingasagan och Adam av Bremen har kraftigt påverkat vår uppfattning 

om området. Intresset av Gamla Uppsala är inte heller en ny företeelse då området intresserat 

forskningsvärlden ända sedan 1600-talet. (Ljungkvist 2006: 50) Ett givet problem med platsen 

har dock alltid varit det bristande omfånget av de genomförda arkeologiska undersökningarna 

som utförts i området. I dagsläget är dock situationen en annan då det under de senaste fem 

åren skett en oerhörd arkeologisk aktivitet på platsen. Något som innebär att vår syn och 

uppfattning om Gamla Uppsala inom en snar framtid kraftigt kommer att utökas, nyanseras 

och eventuellt förändras.  

   Ser vi då till det arkeologiska källmaterialet speglar fornområdet Gamla Uppsala en lång 

kontinuitet som sträcker sig från yngre bronsålder fram till nutid, där dess funktion som 

centralplats uppkommer omkring 400-e.v.t då en kraftig monumentalisering process 

iscensätts, något som antagligen hjälper till att förankra boplatsen i landskapet på dess 

nuvarande plats. I centrum för den här utvecklingen står förutom de monumentala 

kungshögarna, som i vanligtvis dateras till 400-500 e.v.t., även ett område benämnt som 

Kungsgårdsområdet som är beläget strax norr om dagens kyrkobyggnad. I det här området 

uppfördes då två stora husterasser/platåer omkring 400-e.v.t. som i dagsläget fortfarande 

endast delvis blivit utgrävda. (Ljungkvist 2006: 50ff) 

   I nära anslutning till kungsgårdsområdet existerar det i dagsläget tre större gravfält, 

högåsgravfältet som utmärker sig genom sina monumentala kungshögar, ett båtgravfält 

beläget under dagens prästgård som undersöktes 1979 och ett delvis totalförstört gravfält 

beläget sydöst om kungsgårdsområdet på andra sidan Vattholma vägen. (Ljungkvist 2006: 54)  

   På de två fälten belägna nord- öst/väst om kungsgårdsområdet, benämna som Norra och 

Östra gärde, har man under 1996 års utgrävning hittat spår efter ett omfattande, ej i dagsläget 

ännu, avgränsat boplatsområde som tidsmässigt sträcker sig från Romersk järnålder. fram till 
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slutet av Vikingatid. Utmärkande som fyndkategori från området består av spår efter 

specialiserat metalhantverk och pärltillverkning (Ljungkvist 2006: 52ff)  

Även under den gamla Matsgården, där dagens museum nu ligger påträffades ett antal 

boplatslämningar under undersökningarna år 2000.  

Dessa uppvisade spår efter hanteverk så som t.ex. keramik tillverkning och smide. (Ljungkvist 

2006: 54, se även UV 2011: 16) Detta betyder att kungsgårdsområdet således verkar ligga i 

mitten av ett oerhört omfattande boplatsområde vars avgränsning ännu inte kunnat fastlås.  

   Från genomförda provborrningar under 1920-talet kunde man konstatera att båda två av 

platåerna uppförts av människohand men att man då tagit hjälp av den för området centralt 

belägna Högåsen varpå även högåsgravfältet och dagens kyrka vilar. (Nordhal 1993: 59) 

   Den södra platån har varit föremål för en rad olika undersökningar, 1988, 1990-92, 2010 

och 2011. Man fann då resterna av en stor hallbyggnad som genom undersökning av några av 

dess takbärande stolphål kunde bekräftas utgöra den yngsta fasen av flera. Slående är att 

byggnaden verkar ha brunnit så pass kraftigt att lerkliningen i väggarna smält, genom C-14 

dateringar har byggnaden även daterats till 700 e.v.t. (Nordahl 1993: 60f, Christiansson & 

Nordahl 1989: 249, 255, Ljungkvist et al manus)  

   Något som kom att utmärka byggnaden var att dess insida uppvisade en påtaglig 

fyndtomhet, majoriteten av fynden påträffades i anslutning till byggnadens väggar och verkar 

ha fungerat som dekorationer och konstruktionsdetaljer. Det bör dock nämnas att rester av 

djurben, då främst skallfragment, påträffats i några av de takbärande stolphålen. (Ljungkvist 

et al manus) Anmärkningsvärt är den stora mängd järnspiraler som hittats i byggnaden, något 

som de tidigare undersökningarna även uppmärksammat. Intressant är att spiraler vanligtvis 

påträffas i anslutning till båtgravar, t.ex. båtgrav 7 i Valsgärde och på Ladby-skeppet från 

Fyn. (Hedlund 1993: 68) Den påfallande fyndtomheten kan eventuellt förklaras med att 

byggnaden blivit rensopad och att branden således varit medveten, förberedd och i sannorlikt 

anlagd. (Nordahl 1993: 62) 

   I samband med utgrävningen på den södra platån kom även bitar av den norra platån att 

undersökas, denna ligger strax NV och vinkelrätt mot om den södra platån. Ett problem 

gällande den norra platån är att det på kartmaterial från 1700-talet är möjligt att urskilja 

bebyggelse efter vad som verkar utgöra en större gårdsstruktur. Något som återkommer i form 

av ett hus och jordkällare som inte rivs förens 1961. (Nordahl 1993: 60) 

I anslutning till de senaste utgrävningarna kunde två huvudfaser av bebyggelse identifieras på 

den norra platån. Den ena sträckte sig då från 1300-tal till modern tid och den andra från 

Folkvandringstid till vad som antas utgöra början av Vikingatid. Vissa av husfaserna på norra 
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platån kom således att tidsmässigt sammanstråla med den yngsta hallfasen på södraplatån, 

dessa faser verkar dock snarare ha haft en specialiserad verkstadsfunktion. (Ljunkvist et al 

manus)  

I anslutning den senaste utgrävningen på södra platån fick undertecknad chansen att 

undersöka delar av den lerklining, d.v.s. väggpartier som tagits upp under tidigare 

undersökningar. Intressant var att bitarna uppvisade en tämligen enhetlig förbränningsgrad 

något som antyder att byggnaden brunnit relativt jämnt. Slående var även att vissa bitar som 

senare under undersökningsfasen verkar bestått av en innervägg varit vitmålade med kalkslam 

som då uppträdde som ett extra lager på vissa bitar. (Norrgren manus, Ljungkvist et al manus) 

   Paralleller till detta har hittats i det aristokratiska komplexet vid Tissö i Danmark där två 

samtida hallar undersökts, där båda byggnadernas insida och även utsida vekar ha varit 

vitmålade. I samband med dessa undersökningar har man även anlyserat de upptagna 

kalkslammade bitarna och visat på att det dels krävs goda hantverkskunskaper för att ha 

möjlighet att applicera kalkslammet men även att framställandet av kalkslammet inte är helt 

ofarligt. Kalkslammet ska dessutom innan det appliceras på väggen ha stått i en sluten 

behållare i minst två år vilket antyder ett långsiktigt planerande föranlett byggnadens 

konstruktion. (Bican 2010: 152) 

   Något som dock varit rådande för synen på Gamla Uppsala är Adams ovan nämnda 

berättelse om det guldklädda hednatemplet. Ett flertal arkeologiska insattser har gjorts med 

syfte att hitta spår efter templet som då fokuserat sina ansträngningar under och runtomkring 

dagens kyrka. Majoriteten av dessa undersökningar, där majoriteten utfördes mellan 1670–

1923, har påvisat att det under dagens kyrka existerar en rad diffusa stolphål som kommit att 

lega till grund för en rad tidiga tolkningar om templets eventuella position. Dock så har 

resultaten från dessa tidiga undersökningar reviderats och istället för ett tempel har stolphålen 

föreslagits utgöra resterna efter en äldre träkyrka med mindre tillhörande hus. (Nordahl 1996: 

56ff)  Det man egentligen saknar ute i Gamla Uppsala är således, om nu hall som kulthus 

teorin stämmer, en hall med datering kring 900-1000 som då mycket väl skulle kunna vara det 

tempel som Adam omnämner. 
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Del 3 
 

Slutsattser 

I det här avsnittet kommer resultat och intressanta företeelser att diskuteras i relation till den 

för arbetet valda teoretiska åskådningen. Här kommer således olika aspekter hämtade från 

arbetets romerska och germanska delar att diskuteras och jämföras i syfte att nå fram till nya 

resultat. Som bas för den här jämförelsen ligger ovan beskrivna teori där den skandinaviska 

aristokratin då ses som den understående kulturen som således aktivt sökte att identifiera sig 

med sina romerska gelikar. Denna identifikationsprocess innebär således att både materiell 

kultur, men även idévärld och strategier för legitimering hämtad från Rom kom att anammas 

och inkorporeras i uppkomsten av yngre järnålderns skandinaviska aristokrati.     

Innan diskussionen påbörjas bör det även fastställas att jag nu utgår ifrån att den 

skandinaviska aristokratin med sin betoning den vikt man lade på resandet kom att komma i 

direkt kontakt med den romerska materiella kulturen som gjorde sig gällande i provinserna. 

Motivet bakom resandet behöver inte bara ses som jakten efter personlig utveckling utan även 

som ett försök att genom kulturella möten söka identifiera sig själv och sin plats i 

världsordningen. Något som förekomsten av de romerska importföremålen att döma verkar 

tala för att man i Rom hittade en rådande elitisk modell som man bedömde värd nog att 

grunda sin världsbild på.  

    Börjar vi med att se till den materiella kulturen så menar jag att vissa likheter existerar 

mellan de ovan beskrivna lokalerna. Intressant är att det är just altarna och templena som man 

inom den romerske kontexten väljer att placera på höjdpartier och platåer. Medan de romerska 

representationssalarna och Preatoriumen i sin tur vanligtvis var belägna centralt i 

stadskärnorna och inte utmärkte sig avsevärt mot omkringliggande bebyggelse. Om vi då 

förhåller oss till arbetets valda teori borde man se till de intryck som man kan tänkas erhålla 

när en kringresande skandinavisk aristokrat kommer i kontakt med de romerska provinsiella 

centrumen. Givetvis vore det snarare det upphöjda templet tillägnat kejsaren, den främste 

individen inom den romerska aristokratin, som fångar din uppmärksamhet snarare än den 

centralt belägna representationssalen. Att kejsaren sedan genom sina statyer faktiskt kunde 

uppfattas residera och närvara i templena stärker givetvis ett sådant intryck. En annan möjlig 

materiell koppling ligger även i likheter i form och utseende mellan hallarna och templena 

som båda vanligtvis utgörs av avlånga kreationer med stora fristående stolpar/ pelarkolonner. 

Det är även enligt mig möjligt att se företeelsen att kalkslamma hallarna i Gamla Uppsala och 

Tissö som en eventuell idémässig koppling mellan de båda kultursfärerna.  
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Det existerar även kopplingar inom den materiella aspekten av kultutövandet, i centrum för 

kejsarkulten stod just djuroffer, processioner och festivaler, något som även verkade som en 

central religiös grundpelare i det germanska kultbruket. Ser vi då till själva offeraspekten 

verkar det tämligen vanligt att djuroffer, eller i.af djurskallar kopplas samman med stolphålen 

i de aristokratiska hallarna. Likväl kan man dra paralleller mellan de romerska altarna, varvid 

offren utfördes, som var antingen fristående eller annars inkorporerade i 

tempelkonstruktionerna med de s.k. Stallir som skulle ha utgjort någon form av ställning som 

figurerat i centrum för de skandinaviska kultaktiviteterna.  

    Starkare belägg för att kejsarkulten kom att påverka utvecklingen av den germanska och 

skandinaviska aristokratin menar jag står att finna i den idémässiga grund som kejsarkulten 

vilade på. Där kejsaren inte bara var den högste bland aristokrater utan även kom att stå i 

centrum för en egen personligt inriktad kult. Det är en koppling mellan makt och religion som 

av allt att döma länge var främmande för den germanska kultursfären och som efter sitt 

upptagande i Skandinavien kom att få stora effekter på det inhemska kultbruket. Intressant är 

även att kejsarkulten under sin första fas så pass intimt kom att kopplas samman med den 

romerska krigsmakten. Detta ledde antagligen dels till att många skandinaver kom i direkt 

kontakt med kulten då de tjänstgjorde i de romerska arméerna. Detta borde även ha bidragit 

till att idémässigt göra kulten väldigt attraktiv för en samhällsgrupp som baserade en stor del 

av sin sociala särställning på ett rådande våldsmonopol. Slående är även likheterna i hur man i 

båda kultursfärerna i formen av ett fiktivt familjeförhållande och hänvisning till förfäders kult 

kom att förklara och legitimera den rådande sociala särställningen.  

   Att sedan kejsarkulten kom att förändras och om möjligt ytterligare kom att centreras kring 

kejsarens person i form av de religiösa inslagen i de kejserliga banketterna är något som 

snarare stärker en tolkning om ideologisk adoption. Det är just på basis av utdelning av mat 

som både kejsarkulten och aristokratin inom den germanska kultursfären kom att tillskansa 

sig acceptans och legitimitet. Att de kejserliga banketterna därefter ibland kom att vara fyllda 

med religiösa inslag och kultiska referenser kan mycket väl förklara varför det verkar som om 

att hall och kulthus stundtals verkar utgöra en och samma byggnad. Troligare är kanske att det 

är som Heliand framhåller att hallen blir till ett gudahus när religiöst handlande utförs i den, 

likväl som att kejsaren och hans hedergäster kunde iklä sig rollerna av Jesus och apostlarna. 

Något som i sin tur mycket väl kan hjälpa till att förklara varför Adam av Bremen har sådana 

problem med att definiera templet i Gamla Uppsala och måste ta hjälp av en retorik som 

likväl kan vara direkt hämtad från den forna romerska kejsarkulten.  
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Enligt min mening är parallellerna allt för många för att vara möjliga att bortse som rena 

tillfälligheter. Kejsarkulten kom således att spela en stor roll i utformingen av den germanska 

och skandinaviska aristokratin och således även kan skönjas ha påverkat det 

fornskandinaviska kultlivet. Detta framgår tydligast i situationer där man väljer att hänvisa till 

religionen för att visa på och förklara sin sociala särställning och legitimera ett givet 

maktanspråk.  

   Intressant är att kejsarkulten aldrig tidigare har kommit att diskuteras i ett liknande 

sammanhang. Både den romerske kejsaren och hans representationshus ses dock som 

naturliga trendsättare för den skandinaviska arkeologin, Ett resonemang som jag menar nu 

även ska inkludera kejsarkulten. Jag hoppas dock att fler studier i framtiden kommer att göras 

på området då det finns oerhört mycket kvar att titta på.  
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