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Abstract 

Cederberg Lindholm, J. T. 2016. Att spåra glömda gudar: En jämförelse 

mellan utgrävda rituella platser som kan kopplas till de fornnordiska 

gudarna Tyr och Ull. 

Cederberg Lindholm, J. T. 2016. To trace forgotten gods: A comparison 

between excavated ritual places that can be connected to the Norse gods Týr 

and Ullr. 

 

This thesis compares four excavated ritual places that have been connected 

through place names to the two Norse gods Týr and Ullr. The purpose is to 

contribute to the discussion about the nature of Týr and Ullr and their rela-

tionship. Excavation reports, primary sources and other publications are used 

as material to achieve this purpose. A qualitative method is used in the com-

parison between the ritual places. The conclusion is that Ullr probably were 

a sun god and law god with connections to aristocracy, war, rings and possi-

bly horses, but that he also changed through time. The relationship with Týr 

remains obscure though, partly because of the limited material, but the two 

gods seems to have had similar connections to aristocracy and war. Both 

gods may also have survived into the Viking age. The presence of other gods 

such as Freyr and Odin makes the tracing of Týr and Ullr more complicated. 
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1. Inledning 

När jag läste en sommarkurs som delvis handlade om fornnordisk religion 

nämndes utgrävningen i Lilla Ullevi. Det som jag tyckte var extra intressant 

var att platsen kopplats till den fornnordiska guden Ull, en gud som jag 

aldrig hört talas om, men som tydligen är vanligt förekommande i 

ortnamnen. En annan gud som också väckte mitt intresse var Tyr. Han 

verkar vara en gammal gud som en gång i tiden spelat en mer betydande roll. 

Det är dessa gudars potentiella ålder och betydelse i kombination med deras 

undanskymda ställning som drivit mig att skriva denna uppsats. 

När jag fördjupade mig i litteraturen fick jag veta att Tyr och Ull hör till 

de mest gåtfulla bland de fornnordiska gudarna. De har en marginell 

förekomst i skriftliga källor och deras kult anses generellt ha förekommit 

innan vikingatiden. Ortnamnen ger skäl att tro att de en gång varit bland de 

mest betydelsefulla gudarna i Norge, Sverige och Danmark (Turville-Petre 

1964: 180-184; Ström 1985: 129-132; Simek 1996: 337-340; Brink 2007: 

116, 120; Steinsland 2007: 269-272). Vissa forskare anser att de i själva 

verket är samma gud eller att de fyllt samma funktion (Molin 2015: 5, 11, 

13).  

Den marginella roll som Tyr och Ull spelar i skriftliga källor har 

förmodligen lett till att de hamnat i skuggan av mer välkända gudar som 

Oden, Tor och Loke (Schjødt 2008: 219-221). Ett vanligt exempel på detta 

förhållande finns i Gro Steinslands bok Fornnordisk religion (Steinsland 

2007: 6-8) där Oden tar mer än sex gånger så mycket plats som Tyr och Ull 

tillsammans (Tor tar mer än tre gånger så mycket plats). 

Detta betyder dock inte att forskning om Tyr och Ull saknas, men det 

finns bara ett fåtal verk som enbart handlar om dessa gudar. Dessutom har 

forskningen om dem ofta en mer spekulativ eller teoretisk karaktär men 

under de senaste två åren har det gjorts två betydande bidrag till forskningen 

om Tyr och Ull som även varit mycket värdefulla i mitt eget uppsatsarbete. 

Det handlar om två masteruppsatser, en om Tyr av Klas af Edholm och en 

om Ull av John Julian Molin (af Edholm 2014; Molin 2015). Båda 

uppsatserna ger en god forskningsöversikt och lyfter fram det breda material 

som använts i forskningen om Tyr och Ull.  

Uppsatserna lyfter även fram nya utgrävningar som gjorts under de 

senaste 25 åren och som genom ortnamnen kan kopplas till antingen Tyr 

eller Ull. Det handlar om utgrävningarna vid Ullevi 1992 (fornlämning nr 

328 i Linköpings stad), Tissø 1995-2003 och Lilla Ullevi 2007 (RAÄ 145). 

Utgrävningarna tar dock liten plats i uppsatserna, och de jämförs inte med 

varandra. 
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Jag såg därför en möjlighet att få ytterligare kunskap om Tyr och Ull 

genom ett noggrannare studium och en jämförelse av ovan nämnda platser. 

Dessutom finns det ytterligare en plats som skulle varit av relevans för 

Molin och som kan vara värd att titta närmare på. Det handlar om Ultuna i 

Uppland där det gjorts ett flertal utgrävningar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen om de två gudarna 

Tyr och Ull. Vilka var de? Tillhör de ett äldre skikt av gudar? Har de varit 

samma gud eller fyllt samma funktion? Uppsatsens syfte kommer uppnås 

genom en jämförelse mellan fyra utgrävda rituella platser som med stöd i 

ortnamnen kan kopplas till någon av de två fornnordiska gudarna Tyr eller 

Ull. Platserna kommer att jämföras utifrån placering i landskapet, 

fornlämningsmiljö, anläggningar och fynd, men av tidsmässiga skäl kommer 

fokus att ligga på de två senare. Förutom det arkeologiska materialet 

använder jag skriftliga källor för att diskutera de två gudarna Tyr och Ull.  

De platser som jämförs är Tissø på Själland, Ullevi i S:t Lars socken i 

Östergötland (fornlämning nr 328 i Linköpings stad), Lilla Ullevi i Bro 

socken i Uppland (fornlämningen RAÄ 145) och Ultuna i Uppsala stad (före 

detta Bondkyrko socken) i Uppland (fornlämningarna Uppsala 555, 653, 665 

och 667). Den första platsen kan kopplas till Tyr och de tre senare kan 

kopplas till Ull. Jag kommer hädanefter att med ett gemensamt namn kalla 

de tre senare för Ull-platserna. 

 

Mina två frågeställningar är: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan Ull-platserna och vad 

kan de säga om Ull? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan Tissø och Ull-

platserna och vad kan de säga om relationen mellan Tyr och Ull? 

1.2 Metod och material 

För att uppnå mitt syfte och svara på mina frågeställningar använder jag en 

kvalitativt jämförande metod. Jag går alltså djupare in på ett mindre antal 

företeelser. Främst beskriver och tolkar jag ett antal föremål och 

anläggningar som påträffats på Tissø och Ull-platserna och som antas ha en 

tydlig rituell koppling. Jag jämför även platsernas läge och 

fornlämningsmiljö, om än i mindre omfattning.  
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Min ambition under analysen av nämnda platser har varit att bidra till 

diskussionen om Tyr och Ull. Ambitionen har gjort att jag försökt urskilja 

vissa företeelser som skulle kunna kopplas till de två gudarna. Detta har, 

förutom den övergripande jämförelsen, lett till fyra diskussionspunkter som 

bedömts vara viktiga att lyfta fram eftersom de har relevans för forskningen 

om Tyr och Ull. Materialet som här lyfts in är dock inte enbart taget från de 

platser jag undersöker. Diskussionspunkterna gäller amulettringar, solhästar, 

Frej och Oden. 

Eftersom mitt källmaterial är relativt omfattande presenterar jag det mer 

utförligt i Bilaga 1. Här beskriver jag bara de mest centrala källorna. 

Information om Ull-platserna hämtar jag främst från utgrävningsrapporter 

för att komma så nära platserna som möjligt (Hörfors & Persson 1995; Bäck 

et al. 2008; Hulth et al. 2013; Hulth 2013, 2014). Tre saker bör dock föras 

fram här.  

Vad gäller Ullevi (fornlämning nr 328 i Linköpings stad) tolkades inte 

platsen från början som en rituell plats, utan som en del av en gårdstomt 

(Hörfors & Persson 1995). Det var först senare som en möjlig rituell 

tolkning fördes fram av Ann-Lili Nielsen, och därför kommer jag även i stor 

utsträckning att använda mig av hennes text (Nielsen 2005). 

Vad gäller Ultuna har det under lång tid gjorts flera utgrävningar på 

platsen, bl.a. ca 30 arkeologiska schaktningsövervakningar (Hulth et al. 

2013: 8-9), och därför har jag inte haft tid att undersöka alla. Mitt val av 

fornlämningar i Ultuna har utgått ifrån en sedan tidigare känd rapport från 

Ultuna by där arkeologerna grävde 2008-2009 (Uppsala 652 och 653) (Hulth 

et al. 2013: 5). Jag har också sökt efter ‘Ultuna’ i Riksantikvarieämbetets 

öppna arkiv Samla (se internetkällor). Förutom utgrävningen i Ultuna by 

kommer två större utgrävningar i Ultuna att inkluderas (Uppsala 555, 653, 

665 och 667) (Hulth 2013, 2014). Anledningen till att just ovanstående 

fornlämningar valts är för att de uppvisar olika former av rituella lämningar. 

Det bör påpekas att det även gjorts fler utgrävningar i Ullevi och Lilla 

Ullevi än de ovan nämnda (fornlämning nr 328 i Linköpings stad och RAÄ 

145 i Bro socken), men de andra lämningar man påträffat där har inte 

kopplats till Ull, är inte av samma rituella karaktär och kommer därför bara 

att nämnas som en del av platsernas fornlämningsmiljö under analysdelen 

(Nielsen 2005: 211-230; Bäck et al. 2008: 8-10). 

När det kommer till Tissø använder jag inte utgrävningsrapporter för att 

undersöka platsen eftersom utgrävningarna här är omfattande och inte lika 

tillgängliga. Istället använder jag ett antal artiklar om Tissø som till största 

delen har skrivits av personen som lett utgrävningarna, Lars Jørgensen 

(Jørgensen 2003, 2008, 2009, 2010, 2014a, 2014b; Bican 2010). 

Information om Tyr och Ull hämtar jag främst från masteruppsatserna 

av Klas af Edholm och John Julian Molin, som är de senaste och bland de 

mest ingående texter jag känner till som enbart behandlar Tyr och Ull (af 

Edholm 2014; Molin 2015).  
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Ytterligare texter som berör Tyr och Ull, men inte de av minst 

betydelse, är fyra översatta primärkällor. Det rör sig om Eddan (1994), 

Snorres Edda (1970), Gesta Danorum (Saxo Grammaticus & Zeeberg 2000) 

och de isländska rundikterna (Page 1999). Dessa källor, främst Eddan och 

Snorres Edda där både Tyr och Ull förekommer (Tabell 1), är bland de 

viktigaste underlagen till olika tolkningar av gudarna. Därför anser jag det 

vara av stort värde att använda dessa och måhända för att möjliggöra 

alternativa tolkningar. För en utförligare redogörelse av källor om Tyr och 

Ull hänvisas läsaren till Bilaga 2 och Bilaga 3. 

 

              Tabell 1: Var Tyr och Ull förekommer i Eddan och Snorres Edda  

1.3 Källkritik 

Det bör framhållas att eftersom en enda plats som kan kopplas till Tyr 

(Tissø) studeras finns det inga möjligheter att dra generella slutsatser om 

guden, även om den kan ge vissa indikationer. Anledningen till att enbart 

denna plats valts är för att det verkar vara den enda utgrävda rituella plats 

som genom ortnamnet kan kopplas till Tyr. Källmaterialet vad gäller Tissø 

skiljer sig också från det som används för de andra platserna och är inte lika 

detaljerat. Vad gäller Ull är materialet också begränsat, till tre platser som 

verkar vara de enda utgrävda rituella platser som genom ortnamnen kan 

kopplas till guden Ull. Tolkningar av gudens karaktär bör därför göras med 

försiktighet. 

Att de platser jag studerar verkligen kan kopplas till Tyr och Ull är inte 

självklart. Vad gäller Tissø är den vanligaste tolkningen av namnet Tyrs sjö 

(Jørgensen 2003: 183; af Edholm 2014: 54), men Bente Holmberg menar att 

Tissø även kan tolkas som ‘gudens sjö’ (Holmberg 1986: 115). Ullevi, Lilla 

Ullevi och Ultuna kopplas ofta till guden Ull, men där finns andra problem 

(Vikstrand 2001: 166, 182-183; Wahlberg 2003: 336-337). Ullevi anses 

betyda Ulls helgedom. Däremot är det inte säkert att de Ullevi (Ulls 

Tyr Ull 
Eddan 
 Kvädet om Hymer (5-6, 8, 33) 
 Loketrätan (inledningen, 37-40) 
 Sången om Sigrdriva (6) 

 
Snorres Edda 
 Gylfaginning (24, 33, 50) 
 Skáldskaparmál (1, 9, 31) 

Eddan 
 Sången om Grimner (5, 42) 
 Kvädet om Atle (30) 

 
 
Snorres Edda 
 Gylfaginning (30) 
 Skáldskaparmál (1, 4, 14, 41?, 46) 
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helgedomar) som antyds i ortnamnen verkligen är de fornlämningar som 

studeras närmare. Ultuna tolkas som “guden Ulls tuna” men kan vara en 

förkortad form av *Ullerakerstuna och betyder då “det Tuna vartill hör 

kultplatsen Ullaraker” (Vikstrand 2001: 182-183). Var denna gamla kultplats 

återfinns kan då säkerligen debatteras. 

Utöver detta måste det påpekas att eftersom jag inte har hunnit gå 

igenom alla fornlämningar i Ultuna måste presentationen av platsen anses 

bristfällig. Det finns uppenbara möjligheter för framtida forskare att göra en 

mer grundlig undersökning. Jag kommer dock ändå att försöka ge en 

översiktlig bild av platsen i delen om fornlämningsmiljön. Utgrävningarna 

på Södra Gärdet (fornlämningen Uppsala 555) har gjorts under 2006 och 

2008-2011 (Hulth 2013: 5) men rapporten från 2011 har jag tyvärr inte hittat 

och därför är min beskrivning av fornlämningen inte heltäckande. I Ultuna 

har även många byggnationer skett utan någon arkeologisk undersökning 

(Hulth et al. 2013: 8; Hulth 2014: 7-8). Den första större arkeologiska 

undersökningen gjordes inte förrän 2001. Detta påverkar vad som bevarats 

och vad arkeologerna påträffat.  

De primärkällor som används är inte de enda som berör Tyr och Ull, 

men de verkar vara de mest centrala (se t.ex. af Edholm 2014; Molin 2015). 

Andra primärkällor för Tyr är de norska och engelska rundikterna, 

hagiografier och antika författares texter om en germansk gud kallad Mars 

(som likställts med Tyr). En annan primärkälla för Ull är Klements saga. I 

den mån jag berör dessa källor kommer det att göras genom af Edholms och 

Molins uppsatser. Att jag använder dessa som mellanled kan dock kritiseras 

eftersom både af Edholm och Molin tolkar materialet på sitt sätt. 

Huruvida de primärkällor som används för min analys verkligen speglar 

förkristna förhållanden har diskuterats (Andrén 2005: 106; Steinsland 2007: 

36-38, 44-45, 49-51, 54-61; af Edholm 2014: 34-39). Eddan består av flera 

olika dikter av okända författare som till största delen har sitt ursprung i en 

förkristen muntlig tradition. Dikternas ålder är dock omdebatterade. Snorres 

Edda, å andra sidan, skrevs ner runt 1220 av islänningen Snorre Sturlason. 

Snorre var förmodligen kristen och hans Edda var skriven i syfte att vara “en 

lärobok för skalder” (Steinsland 2007: 54). Hans material verkar dock bestå 

av flera förkristna dikter. Snorre har betraktats som ganska fördomsfri även 

om flera kristna influenser kan märkas, bl.a. vad gäller tendensen att göra 

förkristna gudar till mäktiga hövdingar. Det bör påpekas att Snorre skapade 

ett system av den fornnordiska mytologin som förmodligen inte fanns där 

från början.  

Saxo Grammaticus var en dansk präst som runt 1200 skrev Gesta 

Danorum, “danernas krönika” (Steinsland 2007: 63). Han använder mycket 

fornnordiskt mytiskt material, men verkar i högre grad än Snorre ha tagit 

avstånd från det, och format det utifrån sina egna kristna ideal. Han kan dock 

ha känt till andra versioner av myterna än Snorre (Steinsland 2007: 63-64). 
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Vad gäller den isländska rundikten menar Raymond Ian Page (Page 

1999: 16, 32) att den förmodligen skrevs i slutet av medeltiden eller i början 

av tidigmodern tid, och att den inte kan tolkas som en auktoritet vad gäller 

runlära (och inte heller vad gäller mytologi om jag tolkar honom rätt). 

Rundikten har dock även daterats till 1200-talet och det finns element i den 

som återfinns i Eddan och Snorres Edda. 

Slutligen har det länge diskuterats huruvida arkeologi kan säga något 

om förkristen religion överhuvudtaget (Andrén 2004: 389-390; 2005: 106-

107; 2014a: 19-25; Gräslund 2008: 249-250; Jørgensen 2009: 329-331; 

2014b: 199). Religion i forntiden har ansetts vara det svåraste för arkeologin 

att säga något om, delvis eftersom arkeologin tidigare enbart intagit en 

passiv roll som bekräftelse av de skriftliga primärkällorna, och eftersom 

dessa primärkällor verkar säga emot varandra (vad gäller t.ex. begreppet 

harg). Det har dock genom arkeologin visat sig att den fornnordiska 

religionen var ännu mer heterogen än de skriftliga källorna ger uttryck för. 

Anders Andrén (2004: 390; 2014a: 23-24) betonar att viktiga 

trosföreställningar har format, och formar, materiell kultur, vilket gör ett 

studium av fornnordisk religion och arkeologi möjligt. Det påpekas dock att 

man bör använda alla tillgängliga källor när man studerar fornnordisk 

religion, och att den förstelnade form som primärkällorna har idag inte 

speglar den förkristna verkligheten som sannolikt uppvisade en mycket 

större variation av olika berättelser.  
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2. Forskningshistorik 

Följande forskningshistorik börjar med en kort genomgång av forskningen 

kring Tyr. Efter det följer en kort genomgång av forskningen om Ull, och 

slutligen redogörs för forskningen som kopplar samman de två gudarna på 

olika sätt. Jag kallar denna del för relationen mellan Tyr och Ull. 

Forskningen om de två gudarna har pågått i varierande grad ända från 1700- 

och 1800-talet, och tolkningarna har varit många (af Edholm 2014: 5, 7; 

Molin 2015: 3-4). Jag kan därför inte göra anspråk på att ge en fullständig 

bakgrund. På grund av detta hänvisas intresserade läsare även till Bilaga 2 

och Bilaga 3, masteruppsatserna av af Edholm och Molin (af Edholm 2014; 

Molin 2015), och däri anvisade källor. 

2.1 Tyr 

Med stöd i Tyrs etymologi och jämförande religionsforskning har Tyr tidigt 

tolkats som en solgud eller höggud, en monoteistisk gud som andra gudar 

haft sitt ursprung i. Tyr betyder “gud” eller “dag” (mina översättningar från 

engelska) (Rowe 2005: 9426) och är etymologiskt besläktad med grekiska 

Zeus och indiska Dyaus (Steinsland 2007: 269). Josef Helander (1906: 186-

189, 192-194) menade t.ex. att Tyr ursprungligen varit en solgud med 

krigiska aspekter i kamp mot Fenrisulven som personifierade mörkret. 

Helander förde fram att Fenrisulven slukar solen under Ragnarök. Att det är 

Oden och inte Tyr som slåss mot Fenrisulven under Ragnarök menade 

Helander berodde på att Oden övertagit Tyrs roll. Han påpekade även att Tyr 

utvecklats till en mer mordisk krigsgud under senare tid. Det råder dock en 

stor brist på material som stödjer ovanstående tolkningar enligt af Edholm 

(2014: 7, 9, 13-22, 32-33, 85-86). Han menar att man försökt pressa in Tyr i 

rådande teorier, men han håller med om att Oden kan ha övertagit Tyrs roll.  

Den senaste tolkningen, som inte är den första av detta slag, handlar om 

att Tyr varit en krigsgud. Enligt af Edholm (2014: 6, 10, 15-16, 20-21, 26, 

28-29, 46-47, 53, 57, 67, 75-76, 79-86), som står bakom tolkningen, verkar 

Tyr visserligen ha varit en himmelsgud från början, men ganska snart blivit 

en renodlad krigsgud när han kom in på germanskt område. Nästan alla 

källor berör Tyr som krigsgud på ett eller annat sätt, namnet på veckodagen 

och likheten med krigsguden Mars, kenningarna, hagiografierna, 

personnamnen, vapnen från Tissø (se nedan), det jämförande materialet från 

kontinenten, Eddan och Snorres Edda (se Bilaga 2). 
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Den mest kända myten med Tyr, och den enda där han spelar en 

huvudroll, är bindandet av Fenrisulven (se Bilaga 2). Myten och den 

enhänthet den ger upphov till återkommer förutom i Snorres Edda, 

Gylfaginning 33 (där Snorre återger den), även i Gylfaginning 24, 

Gylfaginning 51, Skáldskaparmál 9, Eddan (i inledningen till Lokasenna och 

i Lokasenna 38-39), de norska och isländska rundikterna (Page 1999: 36; af 

Edholm 2014: 42) och i arkeologiskt material (en brakteat från Trollhättan) 

(Steinsland 2007: 270; af Edholm 2014: 53-54, 87). Myten ligger även till 

grund för en del av jämförelsen med andra gudar, så beroende på hur man 

tolkar den blir Tyrs karaktär olika. George Dumézil har med stöd i en 

speciell tolkning av myten och inskriften Mars Thincsus (där binamnet 

kopplats till tinget) kommit fram till en annan tolkning av gudens 

huvudsakliga karaktär än af Edholm. Det bör nämnas att Dumézil även 

stödjer sig på ett större jämförande material, som jag dock inte har utrymme 

att gå in på här (Dumézil 1948 (1988); för en sammanfattning och diskussion 

av Dumézils bidrag se af Edholm 2014: 23-26). 

Dumézil (1948 (1988): 122, 124-127, 141-143; 1973: 35, 43-45) menar 

att Tyr huvudsakligen varit en rättsgud. I myten om Fenrisulven är Tyr, 

enligt Dumézil, en gud som använder lagen i en negativ bemärkelse, som ett 

sätt att övervinna motståndaren. Enligt Dumézil är Tyr för övrigt den enda 

gud som kan spela denna roll i myten och som kan förvandla det moraliskt 

förkastliga till något godtagbart och bra, just eftersom han är en rättsgud. 

Dumézil är medveten om Tyrs etymologi och de källor som kopplar samman 

honom med krigiska aktiviteter. Han menar dock att de flesta germanska 

gudar är kopplade till krig, och att stämpla Tyr som krigsgud vore att 

förenkla hans roll. Krig och lag var intimt sammankopplat menar Dumézil. 

Krig styrdes av lagar och beslut. Tyr är enligt honom “the jurist of war” 

(Dumézil 1948 (1988): 127).  

Af Edholm kritiserar Dumézil (2014: 21, 25-26, 65-66, 75, 82-83) och 

menar att han stödjer sig på ett för litet material som inte håller för hans 

analys och tolkning. Af Edholm påpekar att Snorre uttryckligen lyfter fram 

Tyrs offrande av handen som ett tecken på hans djärvhet (Gylfaginning 24), 

och hans mod framgår även i själva myten när han är den ende som vågar 

mata ulven (Gylfaginning 33). Rudolf Simek stödjer dock Dumézil och lyfter 

fram att det är ett vanligt straff att bli av med handen om man bryter en ed 

(Simek 1996: 337). Att myten skulle spegla Tyr som rättsgud är hursomhelst 

inte tydligt. Inskriften Mars Thincsus kan enligt af Edholm syfta på 

krigshären eller den därtill kopplade rättskipningen, och inte nödvändigtvis 

på tinget. Han medger dock att Tyr kan ha haft olika karaktärsdrag på olika 

platser, och kanske var han inte en så entydig gud som man kan tro. Det blir 

något oklart här hur mycket de två tolkningarna av guden egentligen skiljer 

sig från varandra.  

Marteinn Helgi Sigurðsson (af Edholm 2014: 29-32) kritiserar Snorre 

ifråga om guden Tyr och menar i en relativt ny doktorsavhandling från 2002 
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att en specifik gud kallad Tyr inte funnits, och att týr enbart existerat i 

betydelsen “gud”. Hans kritik av veckodagen, Eddan, Snorres Edda, 

kenningar, arkeologiskt material och antika författare går långt. Af Edholm 

konstaterar därför: “[...] när man hävdar att alla källor har missförstått det 

hela, är man ute på djupt vatten som forskare” (af Edholm 2014: 31).  

Af Edholm har, som jag nämnt i inledningen, tidigare skrivit om Tissø 

(guden Tyrs sjö), en utgrävd rituell plats som kan kopplas till guden Tyr (af 

Edholm 2014: 53-57). Han presenterar platsen med olika byggnadsfaser och 

fynd, men diskuterar den knappt. Slutsatsen han drar utifrån platsen 

överensstämmer med hans slutsats som helhet, dvs. att Tyr varit en germansk 

krigsgud. Han menar dessutom att de som (säsongsvis) bodde på platsen kan 

ha haft Tyr som sin huvudgud och inte dyrkat andra gudar parallellt. Han 

verkar grunda detta på de vapenfynd som gjorts på platsen, speciellt i själva 

sjön.  

2.2 Ull 

Det har presenterats flera teorier om Ull genom åren (Molin 2015: 3-18). 

Molin (2015: 124-143) presenterar i sin uppsats de övergripande teorier som 

gjorts. Det handlar om teorier om Ull som en solgud (fruktbarhetsgud), en 

rättsgud eller en vintergud. Molin själv verkar luta åt att Ull varit en solgud 

och rättsgud. Att Ull har varit en gammal gud är något som flera forskare 

förespråkat. Vissa menar att han kan ha haft sitt ursprung i bronsålderns 

solkult. Det som kopplar Ull till solen är flera saker. Först har vi hans namn. 

Den tolkning som är vanligast idag framlades redan 1851 av  Joseph 

Bachlechner och ser ursprunget i gotiskans *wulþuz som betyder “glans”, 

“härlighet” (Ström 1985: 131; Vikstrand 2001: 166; Steinsland 2007: 271; 

Molin 2015: 19).  

En strof som har förts fram som stöd för Ulls koppling till himlen och 

solen är Grímnismál 42. I strofen säger Oden som blivit fängslad mellan två 

eldar (Eddan 1994: 58): “Ulls huldhet har den och alla gudarnes, som först 

med flamman tar i tu, ty öppna bliva världar över asars söner, när kittlar från 

lågan lyftas”. 

En tolkning av strofen menar att Oden eftersträvar den öppna himlen 

(med Ull och alla gudar) (Molin 2015: 90-92, 125). Kittlarna, som hängt vid 

ett hål i taket, ska tas ner och därmed blotta Oden för himlen och Ull, som 

förmodas vara en himmelsgud och solgud. 

Ring, sköld och skepp, attribut som förknippas med Ull, kan också 

kopplas till solen (Molin 2015: 125-126, 128-129). Det nämns i Atlakviða 30 

att Atle svurit eder “vid sol i söder [---] och vid Ulls ring” (Eddan 1994: 

250). Solen och Ulls ring har tolkats som samma sak i nämnda strof och 

Hringr (ring) kan även fungera som en anspelning på solen i andra 

sammanhang. Ull kallas för “sköldguden” (Skáldskaparmál 14) (Snorres 
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Edda 1970: 97) och förekommer i en kenning för sköld (Skáldskaparmál 46) 

som kallas för Ullar skip, “Ulls skepp” (Snorres Edda 1970: 117; Simek 

1996: 340). Vissa skepp bär ett namn som innehåller ring (Molin 2015: 126), 

som Balders Hringhorni, ('ship with circle [sun?] on the stem') och Kung 

Skjöldr’s skepp hringedstefna.  

Det finns tankar om att man under bronsåldern såg himlavalvet som en 

motsvarighet till havet och att man såg solen som ett skepp. Här kan nämnas 

bronsålderns skeppssättningar som anses ha kopplingar till en solkult och en 

föreställning om att segla de döda mot solen i söder. Molin resonerar kring 

om solen kan ha setts som Ulls skepp. Skepp och sol är vanliga motiv på 

bronsålderns hällristningar vilka har kopplats till Ull (Olrik & Ellekilde 

1926-1951: 558-559; Molin 2015: 128-129) men det är tveksamt huruvida 

koncentrationer av hällristningar svarar mot utbredningen av Ull-namn 

(Molin 2015: 127-131). 

Under bronsålden verkar det även ha varit en vanlig föreställning att 

hästar drog solen över himlavalvet. Detta motiv levde kvar ända in på 1200-

talet. I Grímnismál 37 nämns att hästarna Arvakr och Alsvinn drar upp solen 

på himlen och i nästa strof, Grímnismál 38, nämns “en sköld framför 

skinande guden” (Eddan 1994: 57). Samma motiv återkommer i 

Sigrdrífumál 15 (Eddan 1994: 202). Molin menar att skölden kan vara solen 

och att Ull, sköldguden, är den skinande guden (Andrén (2014b: 126-128; 

Molin 2015: 126-127).  

En ytterligare koppling mellan ring, sköld, skepp, Ull och solen ges av 

Snorre (Snorres Edda 1970: 117). Han skriver i Skáldskaparmál 46:  

När sköldarna nämns i samband med härskepp, kallas de 
skeppets sol [---] sköldarna kallas för Ulls skepp [---] På 
forntida sköldar brukade man smycka randen, som kallas ring, 
och efter den ringen fingo sköldarna namn.  

 

Molin (2015: 128) menar att ringarna som ristades på sköldarna kanske 

påminde om den ed som svors vid Ulls ring.  

Tolkningen av Ull som en solgud inlemmar även en tolkning av Ull som 

fruktbarhetsgud (Olsen 1915: 197-198; Bing 1916: 117, 123-124; Molin 

2015: 130-131). Hans sköld skulle koppla samman honom med 

fruktbarhetskult och han skulle ha varit den som befruktar jorden och kanske 

dyrkats tillsammans med en kvinnlig gudom. 

Det har även framförts tolkningar av Ull som en rättsgud (Molin 2015: 

135-137). Som argument för detta har forskare bl.a. använt den ovan nämnda 

strofen Atlakviða 30. Även strofen Grímnismál 42 som talar om “Ulls 

huldhet” har tolkats i denna riktning. Med tanke på sammanhanget, att Oden 

har blivit orättvist behandlad hos främlingar (se Bilaga 3), är det naturligt att 

det är Ull som nämns med namn. I sin förmodade roll som rättsgud är hans 
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vänlighet den högsta som kan ges åt den som handlar rätt och upprätthåller 

den sedvanliga gästfriheten. 

Mot bakgrund av tolkningarna av Ull som en rättsgud är det värt att 

nämna att vissa tolkar Ull som “den allsmäktiga asen” som nämns i den 

isländska rättsliga formeln: “Så hjälpe mig Njord och Frej och den 

allsmäktiga asen” (Molin 2015: 135-136, översättning i Steinsland 2007: 

168). Ortnamn innehållande Ull kan även ha varit kopplade till några gamla 

tingsplatser (Molin 2015: 138). Det finns även de som kopplar samman 

lagen med solen. Molin (2015: 137) lyfter fram Josef Helander. Helander 

(1906: 192) talar om att rättsliga spörsmål var kopplade till bar himmel och 

sol på olika sätt. Därmed kan det även finnas en koppling mellan Ulls 

karaktär som solgud och rättsgud. 

En helt annan tolkningsgrupp handlar om Ull som vintergud (Molin 

2015: 140-143), men på grund av utrymmesskäl, eftersom denna typ av 

tolkningar kritiseras av Molin och eftersom de inte är relevanta i jämförelsen 

av mina studerade platser, lyfter jag istället fram dem i Bilaga 4. 

Det finns flera kenningar för krigare som innehåller Ulls namn (Molin 

2015: 95-97) och Snorre nämner även att Ull är en bra härman (Gylfaginning 

24) (Snorres Edda 1970: 54). Trots detta anser Molin (2015: 102-103) att det 

är osannolikt att Ull skulle haft en krigisk karaktär eller varit kopplad till 

krig. Även andra gudar som inte verkar ha varit kopplade till krig 

förekommer i kennningar för krigare, som Njord och Balder. Snorre kan ha 

känt till kenningarna för krigare som innehåller Ull, och därför lagt till att 

Ull är en god härman. I en fotnot påpekar Molin ändå att Ull kan ha blivit 

kopplad till krig i samband med Svearnas expansion (Molin 2015: 103). Ull-

namnen finns i ett område som antas ha dominerats av Svearna (Vikstrand 

2001: 188-189; Brink 2007: 116; Molin 2015: 36-37). 

Molin har, som nämndes i inledningen, tidigare skrivit om både Lilla 

Ullevi och Ullevi (Molin 2015: 119-123, 138-139). Han fäster dock störst 

vikt vid den förra platsen. Ullevi beskrivs på mindre än en halv sida och 

återkommer inte senare i hans uppsats. Lilla Ullevi ges mer utrymme. Molin 

presenterar och diskuterar ortnamnet, fynden (speciellt amulettringarna), 

dateringen och platsens karaktär. Lilla Ullevi återkommer även senare i 

uppsatsen där Molin tolkar Ull som en rättsgud, delvis utifrån de 

amulettringar som påträffats på platsen och strofen Atlakviða 30.  

2.3 Relationen mellan Tyr och Ull 

Att helt fokusera på relationen mellan Tyr och Ull kan verka märkligt med 

tanke på det som Molin (2015: 3) skriver om Ull i sin uppsats:  
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[...] throughout the history of research, various attempts have 
been made to equate Ullr with virtually every other major deity 
in Nordic mythology: most prominently Óðinn, Freyr and Týr.  

 

Jag kommer dock inte att helt förbise Ulls relation till Oden och Frej. Den 

kommer att lyftas fram senare i diskussionsdelen. Tyr och Ull har genom en 

liknande etymologi (Olsen 1915: 198; Hulth et al. 2013: 10; af Edholm 

2014: 61-62, 82) (Tyr kan som nämnts betyda “dag” och Ull “glans”) setts 

som två himmelsgudar. De har även andra aspekter av etymologin 

gemensamt, som möjliga kopplingar till aristokratin (af Edholm 2014: 61). 

Ortnamn innehållande Tyr finns bara i Danmark (med något exempel i 

Norge) och ortnamn innehållande Ull finns (förmodligen) bara i Sverige och 

Norge (Olsen 1915: 197; Bing 1916: 109; Turville-Petre 1964: 183; 

Vikstrand 2001: 407-408; Molin 2015: 36, 64-70). Af Edholm (af Edholm 

2014: 61) menar att gudarna har en “kompletterande utbredning inom 

ortnamnsmaterialet”. Vikstrand (2001: 407) påpekar dock att det inte finns 

ortnamn med vare sig Tyr eller Ull i södra Sverige, och att det därför inte rör 

sig om en komplementär distribution. 

Med stöd i etymologin och ortnamnens utbredning har man ansett att 

Tyr och Ull är olika namn på samma gud, eller olika namn på två gudar som 

fyllt samma funktion (Bing 1916: 109; Olrik & Ellekilde 1926-1951: 558-

559; Ström 1985: 131-132; af Edholm 2014: 61-62, 82). Af Edholm (2014: 

82) menar att Tyr och Ull möjligen fyllt en komplementär funktion. Tyr kan 

ha personifierat daghimlen och Ull kan ha personifierat natthimlen med alla 

stjärnor. 

Karsten Friis Viborg (Molin 2015: 5) är en av dem som menar att Tyr 

och Ull är identiska. Han ansåg att Tyr (“gud”) var en hederstitel för Ull. 

Molin (Molin 2015: 32-33) diskuterar huruvida Ull är ett noanamn (ett namn 

som kan användas utan risk, eller för att t.ex. en guds ursprungliga namn 

anses för heligt). Han menar att det är möjligt men osannolikt att Ull skulle 

vara ett noanamn, och att man behöver fler självständiga källor. Enbart 

etymologin kan göra alla namn till noanamn, även Tyr.  

Magnus Olsen (1915: 196-198) ansluter sig dock till Viborgs ståndpunkt 

att Tyr och Ull är identiska. Han tillägger att eftersom ortnamn innehållande 

Tyr eller Ull ligger nära andra ortnamn innehållande gudinnenamnen Hærn 

eller Nerthus (Njörðr/Njord), så har både Tyr och Ull dyrkats tillsammans 

med kvinnliga gudomar. Här kan det inflikas att ortnamnsgrupper 

innehållande Ull och Njord har ansetts äldre än de innehållande Tyr och 

Njord (af Edholm 2014: 52). Både Tyr och Ull har även enligt Olsen (1915: 

197) haft en koppling till strid och tingsfred. Af Edholm påpekar å andra 

sidan något som jag diskuterat tidigare: “[...] Ull visar inga tecken på att ha 

tillskrivits framträdande krigiska egenskaper” (af Edholm 2014: 62). 

Niels Matthias Petersen (Molin 2015: 5) ansåg att Viborgs ståndpunkt 

var oförenlig med gudarnas förekomst i Eddan (och Snorres Edda). Axel 
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Olrik och Hans Ellekilde (1926-1951: 560-562) lyfter tvärtom in delar av 

Eddan som argument för att Tyr och Ull är samma gud. De menar att 

Loketrätan (där Tyr förekommer men inte Ull) speglar en sydlig gudakrets, 

medan Sången om Grimner (där Ull förekommer men inte Tyr) speglar en 

västnorsk gudakrets. Olrik & Ellekilde verkar mena att Tyr och Ull kan 

ersätta varandra i nämnda myter men att de framstår som olika gudar 

eftersom myterna har olika ursprung. 

Ivar Lindquist (1926: 88, 102) menar att Ull och Tyr inte kan vara 

samma gud eftersom de båda, enligt honom, förekommer på Gallehushornen 

från Danmark. Molin (2015: 141) är dock kritisk till att Ull skulle kunna 

förekomma på Gallehushornen eftersom ortnamn innehållande Ull helt 

saknas i Danmark.  

Av intresse är även att Molin (2015: 112-113) nämner en möjlig fientlig 

relation mellan danerna som dyrkade Tyr och svearna som dyrkade Ull, 

vilket enligt mig tyder på att Tyr och Ull i alla fall inte varit samma gud.  
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3. Analys 

Analysen består av två delar. I den första delen presenterar jag Tissø som 

återfinns på Själland i Danmark och Ull-platserna som återfinns i mellersta 

och södra Sverige (Fig. 1). I den andra delen jämför jag platserna med 

varandra.  

 

 

 

Figur 1. Tissø och Ull-platserna. Baserad på Google Maps. Kartdata: ©2016 
GeoBasis-DE/BKG (©2009). Google. 
https://www.google.se/maps/@57.4805158,14.098801,7z/data=!4m2!10m1!1e2 
(Åtkommen 2016-05-03). 
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3.1 Presentation av platserna 

3.1.1 Tissø på Själland 

Sjön Tissø på västra Själland har som nämnts tolkats som Tyrs sjö. Det är 

viktigt att komma ihåg att det är själva sjön som bär Tyrs namn. För mitt 

syfte bör därför det som påträffats i eller intill den ha företräde framför det 

som påträffats en bit inåt land. När andra forskare skriver om Tissø är det 

inte främst sjön de avser, utan de platser som ligger vid den västra stranden, 

vilka även är relevanta för mig. För att motverka förvirring säger jag enbart 

Tissø när det är platserna vid sjöns västra strand jag syfter på. När det är 

själva sjön jag avser talar jag om sjön Tissø. 

Utgrävningarna vid sjön Tissøs västra strand började 1995 och höll på 

fram till 2003. Man grävde ut 85 000 m
2 

(för en karta över Tissø se 

Jørgensen 2009: 340). Det man påträffade var flera olika rituella platser. I 

väster finns sankmarksområdet Maderne. I söder och norr finns flera 

hantverksplatser och marknadsplatser. Längst i söder ligger Halleby Å där 

man påträffat två avrättade män och en bro från vikingatiden. I mitten på en 

kulle har man påträffat ett lertag. Längst i norr ligger den äldre gården och i 

öster (alldeles vid sjöns västra strand) finns den yngre gården. Längst i öster 

har man påträffat fynd som tidigare legat i en del av sjön. Tissø dateras som 

helhet från 500-talet till slutet av 1000-talet (Jørgensen 2003: 183; 2008: 77; 

2009: 338, 340; 2014a: 251; 2014b: 198-199; Bican 2010: 148). 

Lars Jørgensen (Jørgensen 2003: 196-197) menar att kultaktiviteterna i 

Tissø kanske kan knytas till det yngre gården i öster kallad Fugledegård. 

Anledningen kan bl.a. vara att man här har påträffat 20 amuletter och 

smycken med en koppling till den fornnordiska religionen. Det rör sig om 

eldstål och lansar i miniatyr, hängen som möjligen föreställer valkyrior, 

torshammare och dräktnålar med möjliga bilder av Oden. Man har även 

tolkat en påträffad stor hall som ett hov eller en sal, och ett påträffat mindre 

kulthus som en timrad horgr/hörgr (harg). En rad med 34 gropar som går 

söderut från den mindre inhägnaden kan ha använts i samband med rituella 

måltider. Groparna kan dock inte säkert knytas till gården. Det måste nämnas 

att hela Tissø har tolkats som ett rituellt landskap där olika gudar dyrkades 

på olika platser vid olika tider. Det är dock bara sjön som har kvar sitt 

teofora namn (Jørgensen 2008: 79; 2009: 339, 341-344; 2010: 279-280; 

2014a: 250-253; 2014b: 198-199).  

I sjön Tissø har man genom åren påträffat ca 50 st föremål, de flesta 

vapen (yxor, svärd och lansar/spjut) från vikingatiden. Jørgensen menar att 

det sannolikt rör sig om votivgåvor till Tyr. Föremålen har daterats från 500-

600-talet fram till 1000-talet, vilket motsvarar tiden för Tissøs grundande 

och upphörande (Jørgensen 2003: 183-184; 2008: 77; 2009: 338, 344; 2010: 

279-280; 2014a: 248, 252; 2014b: 198). 
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Vid Maderne i väster har man påträffat ben efter hästar som tolkats som 

offer. I samma område har man även påträffat skelett efter människor som 

möjligen offrats redan under äldre järnålder. På hantverks-

/marknadsplatserna har man påträffat brunnar med ben från flera olika djur 

som kan indikera offer i samband med rituella måltider (Jørgensen 2014a: 

252; 2014b: 198-199). 

På kullen i mitten av Tissø, områdets högsta punkt, har man påträffat ett 

lertag och spår efter rituella måltider och förmodade ritualer knutna till 

byggnationerna. Man har bl.a. påträffat glaspärlor, silversmycken, mynt, 

pilspetsar och människoben (daterade till ca 700 e.Kr.). Kullen har tolkats 

som en öppen offerplats, en hörgr (harg) i likhet med det mindre kulthuset 

(Jørgensen 2009: 343-344; 2014a: 252; 2014b: 198). 

Den äldre gården längst i norr kallad Bulbrogård byggdes på en förhöjd, 

tidigare obebyggd plats. Här har man påträffat ett antal fynd som pekar på en 

aristokratisk och krigisk miljö. Denna miljö betonas av en koncentration av 

vapen (ca 100 vapenfynd har gjorts i Tissø) och lyxföremål (som glas, mynt, 

hästutrustning, ben från aristokratiska fåglar och smycken) i Fugledegård. 

Benanalyser av hästben som påträffats på platsen (vilka är kraftigare än 

normalt) tyder på tränade krigshästar vilket understryker den krigiska 

aspekten. Trots ovan nämnda fynd är den centrala delen av Fugledegård, 

med den mindre inhägnaden och hallen, anmärkningsvärt fyndtom 

(Jørgensen 2003: 188-191, 199-200, 204, 206-207; 2008: 77-79, 81; 2009: 

338-339, 342-343; 2010: 278-279; 2014a: 248-250; Bican 2010: 147-149, 

154). 

Tissø är strategiskt placerad intill viktiga kommunikationsleder och man 

har också påträffat en ryttargrav från vikingatiden och en guldring vid sjöns 

östra strand. Det finns även två runstenar i den intilliggande Gørlev kyrka. 

Med hjälp av de närliggande vattenvägarna har det varit möjligt att nå både 

kusten och inlandet (Jørgensen 2003: 183; 2009: 338; 2010: 277, 281-284; 

Bican 2010: 148). 

3.1.2 Ullevi i S:t Lars socken i Östergötland 

1992 grävde man ut fornlämning nr 328 i Linköpings stad (Hörfors & 

Persson 1995: 5, 8-9, 36). Fornlämningen låg i S:t Lars socken i 

Östergötland, nära de två byarna Stora Ullevi (som ligger åt norr) och Lilla 

Ullevi (som ligger åt öster). Man antar att de två byarna en gång varit en 

enhet. Olle Hörfors och Hans Persson, som skrev rapporten om 

fornlämningen, tolkade den södra delen (vilken är relevant i detta 

sammanhang) som en boplatslämning. En ny tolkning framlades 10 år senare 

av Ann-Lili Nielsen (2005: 225-226). Hon menade att fornlämningen skulle 

kunna tolkas som den i trakten namngivande helgedomen Ullevi. Nielsens 

tolkning antogs av Anders Andrén samma år (Andrén 2005: 110-112), och 

även jag ansluter mig till den med stöd i Nielsens argument nedan. 
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Ullevi i S:t Lars socken ligger på en höjd och är ca 800 m² stort (det är 

dock skadat i den östra delen) (Hörfors & Persson 1995: 21-27, 32-34; 

Nielsen 2005: 222-223, 225). Platsen består av ett antal stolphål/käpphål 

som tolkats som en större hägnad (eller flera) med ett antal öppningar (Fig. 

2). Det rör sig om relativt smala stolphål, i genomsnitt 0,25 meter i diameter, 

så det tolkas inte som en särskilt kraftig hägnad utan som “en gärdsgårds- 

eller vidjeliknande konstruktion” (Nielsen 2005: 223). 

Både i och utanför den större hägnaden fanns även ett antal 

stensamlingar, kokgropar och 40 stycken härdar (från en halvmeter till tre 

meter stora) (Fig. 2). Söder om den större hägnaden fanns en stenlagd väg 

som synes leda mot en öppning i hägnaden (Fig. 2) vilket gör att man tolkat 

dem som samtida, trots en något avvikande om än osäker datering (se 

nedan). Fyllningen i vägen bestod bl.a. av en del eldpåverkad sten vilken 

antogs komma från härdarna i hägnaden (Hörfors & Persson 1995: 11-15, 

21, 29; Nielsen 2005: 222-223, 226).  

Fynden i Ullevi är mycket få. Det rör sig till största delen om djurben 

(sammanlagt 133 gram), men det har även bl.a. påträffats en bergartsyxa och 

kvartsavslag som tyder på att platsen använts redan under stenåldern. Två av 

de 13 
14

C-dateringar som gjorts, en av vägen och en av en härd, gav en 

datering till yngre bronsålder, men platsen daterades huvudsakligen mellan 

förromersk och romersk järnålder, ca 400 f.Kr-400 e.Kr. (Hörfors & Persson 

1995: 28-31; Nielsen 2005: 222-223, 225). 

Argumenten för att Ullevi skulle vara en kultplats, eller rättare sagt Ulls 

helgedom, handlar förutom namnet främst om att platsen skiljer sig från 

annan samtida bebyggelse i närheten. Man påträffade få fynd som vanligtvis 

kopplas till bosättningar, platsen är placerad på en höjd i landskapet och det 

saknas huslämningar vilket redan påpekades i rapporten (Hörfors & Persson 

1995: 32, 34, 36). I Ullevi finns 40 härdar vilket kan jämföras med 51 härdar 

i det stora boplatsområdet i söder som varit i bruk ända från senneolitikum 

till vendeltid. Det finns även en eller flera hägnader i Ullevi till skillnad från 

boplatsområdet där man inte verkar ha påträffat en enda (Nielsen 2005: 225-

226). 

Ett annat argument som Nielsen för fram är att den relativt stora mängden 

ben i jämförelse med den som påträffats på den centrala boplatsen längre 

söderut kan tyda på rituella handlingar under en begränsad period (Nielsen 

2005: 223, 226). Hon verkar dock ha läst fel i utgrävningsrapporten eller haft 

tillgång till annan information eftersom den sammanlagda mängden ben 

enligt henne är 605 gram, inte 133 som det står i rapporten (Hörfors & 

Persson 1995: 28). Hon nämner även (Nielsen 2005: 223, 235) att benen 

analyserats som nöt, får/get och svin i ungefär lika stor mängd, och att även 

häst har förekommit men i liten mängd. Denna analys framkommer dock 

inte i rapporten. Nielsen hänvisar till Wigh 2004 som inte återfinns i hennes 

referenslista. 
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Figur 2. Ullevi i Östergötland. Den förmodade större hägnaden är markerad i grått. 
Baserad på Nielsen 2005: 223. Grafik Olle Hörfors Östergötlands länsmuseum och 
Lars Östlin, RAÄ. 
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Det finns flera andra fornlämningar kring det som tolkats som Ullevi. Jag har 

redan nämnt det stora bosättningsområdet söderut som daterats till mellan 

senneolitikum och vendeltid. Detta beräknas ha varit ca  500 000 m² stort. 

Bosättningen uppvisar under bronsåldern, och till viss del äldre järnåldern, 

lämningar efter ett elitskikt i form av ett stort hus med källare, en grav med 

kontinentala föremål och en annan grav med vapen och sporrar. Andra 

närliggande lämningar är ett gravfält, ett verkstadsområde, ett härdområde 

och en mindre byggnad som kan ha använts för rituellt bruk (Nielsen 2005: 

212-222, 226-227, 231). 

3.1.3 Lilla Ullevi i Bro socken i Uppland 

Fornlämningen RAÄ 145, Lilla Ullevi i Bro socken i Uppland, är den av 

mina Ull-platser som med störst säkerhet kan knytas till guden Ull. Liksom i 

S:t Lars socken i Östergötland finns det i Bro socken i Uppland ett Stora 

Ullevi och ett Lilla Ullevi. Fornlämningen RAÄ 145 ligger på Lilla Ullevis 

tomt. Även i Bro socken har Stora Ullevi och Lilla Ullevi tolkats som 

ursprungligen en bebyggelse, ett Ullevi. Per Vikstrand (2001: 170-173) anser 

dock att denna tolkning är en förenkling. Det som gör Lilla Ullevi till en 

komplicerad plats är bl.a. den oklara relationen till Stora Ullevi, det 

förhållandevis sena skriftliga belägget (1500-tal) och att 

bebyggelseutvecklingen är allt annat än tydlig. Eventuellt har det funnits två 

Ullevi i socknen (Bäck et al. 2008: 4, 9-10; Vikstrand 2009-2010: 59-60). 

Det finns dock skäl att tro att RAÄ 145 (Lilla Ullevi) har varit det ena 

av dessa Ullevi. Under förundersökningen upptäckte man något som antogs 

vara en husterrass men konstruktionen tolkades som en harg (Fig. 3). Den 

var 165 m² stor och hade samma form som gaveln på en hall och bestod av 

ett eller flera stenlager med två utstickande rader med stenar som “sannolikt 

krävt en samordnad insats av fler människor än vad som fanns på ett par 

gårdar” (Bäck et al. 2008: 36). Tolkningarna av begreppet harg pekar å ena 

sidan på berg i dagen och å andra sidan på en stenhög med sakral betydelse 

eller en helgedom. I Lilla Ullevi fanns båda företeelserna. Harget låg söder 

om en berghäll som sträckte sig genom utgrävningsområdet (Fig. 3) (Bäck et 

al. 2008: 5, 11, 26, 30, 35-36). 

Emellan hargets utstickande stenrader fann man fyra stora stolphål, 0,7-

0,9 meter i diameter. De två stolphålen åt öster var relativt grunda och 

stolparna som stått i dem har behövt vara ihopbundna med de två andra för 

att inte rasa. Därför tror man att de fyra stolparna utgjort en konstruktion, 

men inte en byggnad eftersom ytan mellan stolparna är 12 m² och 

nivåskillnaden är nästan en meter. Istället tolkade man konstruktionen som 

en sejdhjäll (Fig. 3), en plattform där man utför riter som omtalas i flera 

sagor (Bäck et al. 2008: 37-40). 
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Figur 3. Harg, (sejd)hjäll, (offer)stolpar, viband och kulturlager som bedömts höra 
till viet i Lilla Ullevi. Skala 1:400. Baserad på Bäck et al. 2008: 34. CC BY RAÄ, 
Arkeologiska uppdragsverksamheten. 

 

Nedanför berghällen i öster påträffade man ca 30 stolphål, några härdar, ett 

antal stenblock och förmodade kokgropar i en ungefärlig linje från norr till 

sydöst. De tolkas som ett så kallat viband som markerade en helgedoms 

fredade zon (Fig. 3). Härdarna och kokgroparna kan ha använts i samband 

med rituell matlagning och under den mörka tiden på dygnet kan härdarna ha 

använts för att lysa upp vibandet. I söder fann man även en stensträng 

(hägnad) som kan ha varit en del av vibandet (Fig. 3). Mellan harget och 

stensträngen fann man ca 20 stolphål. De flesta hade en diameter på 0,3 
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meter och stod i grupper om tre. Fyra av grupperna hade en lätt u-form 

(Bäck et al. 2008: 30-31, 33-34). 

De fynd som har kunnat knytas till harget är relativt få. Fynden har 

daterats till yngre järnålder och de som har kunnat dateras närmare har blivit 

daterade  till vendeltid. En fyndkategori som jag skulle säga är karaktäristisk 

för Lilla Ullevi är en speciell typ av amulettringar. Man tror att amulettringar 

kan ha varit inslagna i nämnda stolpgrupper och att de fungerat som 

offerstolpar (Fig. 3) (Bäck et al. 2008: 34-35, 41). 

Man påträffade inte mindre än 65 stycken ringar på platsen som skulle 

kunna vara amulettringar. De är koncentrerade alldeles söder om harget och 

vid en del av stensträngen längre söderut. I de fall det sitter något på dessa 

ringar så är det märlor och/eller andra ringar (Fig. 4). Storleken varierar 

mycket men de flesta har en yttre diameter mellan 30-89 millimeter (Fig. 5). 

En av amulettringarna har blivit 
14

C-daterad till 660-780 e.Kr. (Bäck et al. 

2008: 41-45, 47). 

 

 

Figur 4. Amulettringar med 
vidhängande ringar påträffade i Lilla 
Ullevi. Ur Bäck et al. 2008: 44. CC 
BY RAÄ, Arkeologiska 
uppdragsverksamheten. Foto: Mathias 
Bäck.   

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Amulettringar i olika 
storlekar påträffade i Lilla Ullevi. Ur 
Bäck et al. 2008: 203. CC BY RAÄ, 
Arkeologiska uppdragsverksamheten.   

 

 

 

 

 

 

Andra fynd som daterats till vendeltid i Lilla Ullevi är ett förgyllt rembeslag 

med djurornamentik, en köttgaffel, en möjlig völvastav, järnbroddar för häst, 

ett bett, en pilspets och en likarmad fibula. Fynd som möjligen skulle kunna 

vara från vendeltid är bl.a. en lansspets, en annan pilspets och ett litet 
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sköldbeslag. Fyndbilden anses vara unik eftersom flera olika föremål kan 

vara rituell rekvisita, som amulettringarna, den möjliga völvastaven och 

köttgaffeln. Pilspetsarna, lansspetsen och sköldbeslaget kopplas även de till 

den rituella sfären eftersom Ull sägs vara “bågguden” (Skáldskaparmál 14) 

som är bra att åkalla i envig (Gylfaginning 24). Man resonerar därför kring 

om bågskytte och närstrid förekommit på platsen (Snorres Edda 1970: 54, 

97; Bäck et al. 2008: 41, 47-59). 

Sedan har det även påträffats benmaterial som kan kopplas till harget 

(Bäck et al. 2008: 33). Det rör sig om en jämförelsevis stor mängd nötben 

och en liten mängd ben från andra djur som kopplas samman med Oden 

(häst) och Frej (svin). Utifrån ovan nämnda lämningar och fynd tolkade man 

Lilla Ullevi som ett vi tillägnat Ull (Bäck et al. 2008: 5, 8, 25-26, 30, 59) 

(Fig. 3). Detta vi har med alla ovan nämnda lämningar inkluderade varit ca 

2000 m² stort och placerat på en svag höjd. Viet har daterats till vendeltid, 

närmare bestämt till ca 600-750 e.Kr.  

Från bronsålder finns enbart en datering från ett skärvstenslager uppe på 

berget och från förromersk och romersk järnålder finns ett antal dateringar 

från härdar (Bäck et al. 2008: 22).  

Lilla Ullevi är placerad “[...] mitt i den centrala odlingsmarken och 

kyrkbygden” (Bäck et al. 2008: 7). Platsen ligger även i ett centralt 

kommunikativt läge nära vattenvägar i Mälaren och den gamla landsvägen 

till Bergslagen. Per Vikstrand (2001: 174) menar dock att den centrala 

placeringen av (Lilla) Ullevi inte behöver vara primär utan att platsens 

centrala läge kan ha växt fram efter Ullevis tillkomst.  

Lilla Ullevi bytomt verkar sakna gravar. Det kan ha att göra med 

förändringar i ägostrukturen eller att platsen varit ett vi (Vikstrand 2001: 

172; Bäck et al. 2008: 8). 

3.1.4 Ultuna i Uppsala stad i Uppland 

Det finns ett stort antal fornlämningar i Ultuna (39 st) (Hulth 2014: 6) (Fig. 

6) men ingen av dem har kopplats direkt till Ull som de ovan nämnda Ullevi 

och Lilla Ullevi. Att platsen ändå är av intresse beror främst på namnet. 

Ultuna har som nämnts tolkats som guden Ulls tuna (Vikstrand 2001: 182-

183). Vad tuna betyder har debatterats men man verkar överens om att det 

har något med centralitet att göra (Hulth et al. 2013: 10). Det kan ha betytt 

“inhägnat område, gård (tillägnad en gud)” (min översättning från engelska) 

(Molin 2015: 39) eller “en gård eller en hövdings gods” (min översättning 

från engelska) (Brink 2007: 118).  

2008-2009 grävde man ut fornlämningarna Uppsala 652 och Uppsala 

653 i kvarteret Ultuna by (Hulth et al. 2013: 4-5) (Fig. 6). I Uppsala 653 

påträffade man flera intressanta fynd, speciellt i ett kulturlager kallat L2 

(Hulth et al. 2013: 27, 32-44, 62-63). Det rör sig bl.a. om hästbroddar, två 

spjutspetsar, åtta pilspetsar, ett huvudlagshänge och ett rembeslag. En del 



 23 

fynd har tolkats som rituella föremål. Det handlar bl.a. om ett hästhänge, en-

två amulettringar (en var av samma typ som påträffats i Lilla Ullevi) och tre 

vapenminiatyrer (en möjlig kniv och två spjutspetsar). Den största delen av 

fynden kunde dateras till 750-1000 e.Kr. 

 

 

 
Figur 6. Ultuna med fornlämningar markerade. Utgrävningen från 2011 är markerad 
med en röd ring. Baserad på Hulth 2014: 7. Digital bearbetning Jonas Svensson 
Hennius och Helena Hulth, SAU. 

 

Helena Hulth (et al. 2013: 5, 39-40, 67), som är den som författat större 

delen av rapporten från Ultuna by, skriver att flera fynd har en 

“elitkrigarkaraktär” (Hulth et al. 2013: 68) och att fyndmaterialet i sin helhet 

är präglat av krigisk symbolik. Angående individuella fynd är det värt att 

lyfta fram hästhänget som daterats till sen vendeltid. Hästar har förknippats 
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med många olika saker så det är svårt att veta vilken betydelse hänget haft. 

Det kan ha symboliserat Oden som även kallas Atrid (Gylfaginning 19) 

(Snorres Edda 1970: 48-49; Hulth et al. 2013: 40). Atrid betyder “han som 

rider fram (till strids)” (Snorres Edda 1970: 129; Hulth et al. 2013: 40).  

En stor andel ben påträffades  i Uppsala 653, främst i kulturlagret L2 

(Hulth et al. 2013: 49, 52-53, 59, 65-68). Det rör sig till största delen om 

svin och i mindre grad får/get och nöt. Svin kopplas normalt samman med 

guden Frej eller gudinnan Freja. Den sammanfattande bedömningen av 

kulturlagret L2 är att benens och föremålens “goda kondition och placering i 

lagret” tyder på rituella deponeringar, främst under vikingatid (Hulth et al. 

2013: 66).  

Fornlämningen Uppsala 555 på Södra Gärdet i Ultuna (Fig. 6) grävdes 

som tidigare nämnts ut under 2006 och 2008-2011. Det mest intressanta på 

Södra Gärdet framstår som 45 kokgropar som var placerade efter varandra i 

en något böjd rad, ca 180 meter lång. Likadana så kallade reglerade 

kokgropssystem är ovanliga i Mälardalen. Paralleller finns främst i västra 

Sverige, Sydskandinavien och norra Tyskland. Rituella tolkningar av dessa 

kokgropssystem är vanliga. 18 (av 22) 
14

C-dateringar gjordes på 

kokgropssystemet och 16 av dem gav en datering till ca 760-400 f.Kr. Några 

vanliga boplatser i närheten från samma tid har dock inte påträffats, vare sig 

på Södra Gärdet eller i Ultuna (Hulth 2013: 5, 16-19, 48, 53-54, 59). 

De flesta fynden på Södra Gärdet var mycket fragmenterade ben (Hulth 

2013: 46, 98-103). Många fragment kunde inte identifieras till art, men den 

samlade bilden av de fragment som kunde identifieras visade en övervikt av 

nöt. 

2011 slutundersökte man ett område som berörde den ovan nämnda 

fornlämningen Uppsala 653 tillsammans med fornlämningarna Uppsala 665 

och Uppsala 667 (Fig. 6) (Hulth 2014: 1, 4, 45-48). Under utgrävningen 

påträffades ett antal intressanta fynd. Det rör sig om tre tydliga amuletter och 

två troliga amuletter. De tydliga amuletterna är miniatyrliar (två hela och en 

trasig som sitter fast på en mindre järnring), eldstålsformade amuletter (två 

mindre som är fästade runt en större) och en torshammare (som kan ha suttit 

på en torshammarring). De två troliga är förmodligen en miniatyrlie och en 

amulettring. Amuletterna dateras till yngre järnålder. Man fann även bl.a. 

delar till hästutrustning (som hästbroddar och en del av ett bett).  

Under utgrävningen påträffade man en del ben från förhistoriska 

anläggningar (Hulth 2014: 52, 80-83). Utifrån de fall man har lyckats 

identifiera art kan man se att får/get dominerar i antal fragment, följt av nöt 

och svin.  

Den största delen av de förhistoriska 
14

C-dateringarna från 

slutundersökningen 2011 är från vendeltid till vikingtid (Hulth 2014: 53-54).  

Ultuna har varit intressant ända sedan 1670-talet och ett flertal 

utgrävningar har gjorts fram till idag. De fornlämningar som man påträffat i 

Ultuna utgörs till största delen av olika boplatslämningar (13 stycken) och 
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gravfält (fyra stycken). De mest kända fynden från Ultuna är kanske de 

vendeltida båtgravarna som upptäcktes i mitten på 1800-talet (Hulth et al. 

2013: 6-9; Hulth 2013: 5-6; 2014: 6-10). 

Fornlämningsmiljön i Ultuna går tillbaka till äldre bronsålder och 

sträcker sig fram till tidig medeltid (Hulth et al. 2013: 6-7; Hulth 2013: 5-6). 

Boplatslämningarna från bronsåldern är dock spridda och ganska få. Det 

ovan nämnda reglerade kokgropssystemet från Södra Gärdet verkar utgöra 

ett undantag. Helena Hulth (2013: 59-60) anar att det var först på 500-talet 

som man på allvar började bebygga Ultuna. Hon menar att Ultuna kan vara 

ett exempel på en sen tuna-ort som hade sina glansdagar under vendeltiden. 

Då verkar Ultuna ha “hyst en ansenlig bebyggelse med aristokratiska inslag” 

(Hulth 2013: 6) och haft ett centralt läge och en central roll (Hulth et al. 

2013: 7; Hulth 2013: 6-7; 2014: 56). På en tuna-plats som Ultuna borde man 

kunna förvänta sig en hall eller en hägnad, men inga sådana lämningar 

verkar ännu ha påträffats (Hulth 2014: 56). 

3.2 Jämförelse mellan platserna 

3.2.1 Jämförelse mellan Ull-platserna 

Ullevi, Lilla Ullevi och Ultuna skiljer sig åt, men har även flera likheter. Den 

äldsta dateringen finner vi i Ullevi. Möjliga lämningar från stenåldern 

(bergartsyxan och kvartsavslagen) fanns i eller kring själva helgedomen. 

Förhållandet betonas om vi inkluderar fornlämningsmiljön. I miljön kring 

Ullevi har vi hus från senneolitikum i den närliggande stora bosättningen.  

Både Ullevi, Lilla Ullevi och Ultuna har dateringar från bronsåldern, 

men de är få. I helgedomen i Ullevi rör det sig om två dateringar (en från en 

härd i inhägnaden och en från vägen). Fornlämningsmiljön kring Ullevi kan 

också uppbringa spår från bronsåldern (bl.a. det stora huset med källare och 

graven med kontinentala fynd). I Lilla Ullevi rör det sig bara om en enstaka 

datering (från skärvstenshögen). Från Ultuna har vi också bara enstaka 

dateringar från bronsålder med undantag för det reglerade kokgropssystemet 

på Södra Gärdet. 

Under förromersk och romersk järnålder blir dateringarna och 

lämningarna flera. Från Ultuna verkar de dock fortfarande vara få, men Både 

Ullevi och Lilla Ullevi har flera härdar från både förromersk och romersk 

järnålder. Från Ullevi anses dessa härdar höra till viet medan de från Lilla 

Ullevi inte anses göra det. Anledningarna synes vara att det finns en 

kontinuitet i Ullevi som inte finns i Lilla Ullevi och att enbart ett härdområde 

inte tyder på rituell aktivitet (Bäck et al. 2008: 22).  

Den relevanta frågan är förstås om alla dessa dateringar från Ull-

platserna kan säga något om guden Ull. Dateringarna från 



 26 

fornlämningsmiljöerna och i liten grad även från själva helgedomarna verkar 

betona det som Per Vikstrand skriver (2001: 174), att Ull-platserna är 

placerade i gamla bebyggelsemiljöer. Men vad säger de huvudsakliga 

dateringarna från själva helgedomarna, de två Ullevi, och vad säger 

dateringarna från Ultuna? Ullevi har som nämnts daterats från ca 400 f.Kr-

400 e.Kr., alltså förromersk till romersk järnålder. När bronsåldern slutar och 

förromersk järnålder börjar verkar dock se olika ut  på olika platser. Joakim 

Wehlin (2013: VII, 78, 80-81) menar att bronsåldern slutar 200 f.Kr. i 

Östersjöområdet.  

Mina andra platser dateras dock till yngre järnålder. Lilla Ullevi har 

daterats till vendeltid och Ultuna har en huvudsaklig datering från vendeltid 

till vikingatid men platsens glansdagar anser man förekom under vendeltid.  

Sammantaget verkar alltså dateringarna från de platser jag undersöker 

endast ge svaga belägg för att Ull skulle vara en äldre gud som existerade 

redan under bronsåldern. Med tanke på forskningen kring Ull och mitt 

begränsade antal platser är fortfarande en sådan tolkning fullt möjlig. Men 

dateringen från de platser jag undersökt närmare ger svagt stöd åt en sådan 

tolkning. Huruvida en Ull-kult fortlevde under vikingatiden i Ultuna är något 

tveksamt med tanke på tidigare tolkningar av gudens ålder och en avsaknad 

av fynd som kan kopplas till Ull från nämnda period (jag återkommer dock 

till det i diskussionsdelen).  

Ett argument för att Ull skulle vara en bronsåldersgud handlar om det 

långa reglerade kokgropssystemet som påträffats i Ultuna och daterats från 

bronsålder till början av förromersk järnålder. Men här måste jag lyfta fram 

anledningen till att platsen var av intresse från början, vilket var ortnamnet 

Ultuna. Även om forskarna inte är säkra på hur gamla tuna-namnen är 

(dateringar till romersk järnålder och även förromersk järnålder har 

föreslagits) (Vikstrand 2009-2010: 25-26; Molin 2015: 39) så har Ultuna 

som nämnts tolkats som en sen tuna-plats vilkets stöds av de ökade 

aktiviteterna under yngre järnålder. Jag tycker därför att det verkar rimligt att 

även själva ortnamnet Ultuna skulle ha sitt ursprung i denna tidsperiod. Det 

kan dock inte uteslutas att man under vendeltid velat återknyta till 

kultplatsen på Södra Gärdet på samma sätt som man under vendeltid och 

vikingatid återknyter till andra rituella platser från bronsåldern, t.ex. på 

Gotland (Helene Martinsson-Wallin, personlig kommunikation 2016-05-11). 

Helgedomarna i Ullevi och Lilla Ullevi är inhägnade och placerade på 

en höjd. Inhägnaderna kan tyda på att båda platserna har status som vi och att 

de är fredade. Att de är placerade på en höjd kan möjligen ge ett stöd åt 

tolkningen av Ull som en himmelsgud, solgud och rättsgud. När Helander 

(1906: 192) talar om att rättsliga spörsmål var kopplade till bar himmel och 

sol nämner han att rätten helst skipades “på en högt belägen plats”. 

Kopplingen mellan solen och höjder verkar kunna styrkas av ortnamn som 

Solberga (Andrén 2014b: 158-159). 
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På alla Ull-platserna saknas det även kultbyggnader (med undantag för 

fornlämningsmiljön i Ullevi). Anders Andrén (2005: 105, 130) antyder att 

kultplatser utomhus (vi) har funnits länge men att kultbyggnader är en 

relativt sen företeelse. Det tidigast belagda kulthuset är från de första 

århundradena e.Kr. och har påträffats i Uppåkra (den mindre byggnaden i 

Ullevis fornlämningsmiljö verkar inte räknas). Flera andra spår av kulthus 

har daterats från 500-talet till 1000-talet.  

Om Ull är en gammal gud så bör rimligtvis Ull-kulten ha försiggått 

utomhus under lång tid. Jag anser att en sådan gudakult kan ha levt kvar. 

Ull-platserna kan därför möjligtvis indikera att Ull har sitt ursprung innan 

byggandet av kulthus. Här bör man dock lyfta fram en tolkning av harget i 

Ultuna som har formen av gaveln på en hall. Torun Zachrisson (2009-2010: 

85; 2014: 111-112) har menat att en förklaring till hargets form kan vara att 

man ville flytta ut de ritualer som man tidigare utfört inomhus. Dessutom 

måste vi lyfta in de tre ortnamnen Ullinshof från Norge vilka antyder en 

koppling mellan Ull och kultbyggnader (hof), och en sen datering av guden 

(Turville-Petre 1964: 183; Molin 2015: 23). 

Molin (2015: 92) för fram en tolkning att de öppna kultplatserna kan ha 

att göra med att gudarna bara kunde utöva sin makt under öppen himmel, 

inte inomhus (jämför tolkningen av Grímnismál 42 ovan). Kanske skulle 

Ull-platserna i så fall stödja en tolkning av Ull som himmelsgud och solgud.  

I Ultuna och i mindre grad i Lilla Ullevi finner vi spår efter en 

aristokrati. Det rör sig bl.a. om hästutrustning, hästhänget, rembeslaget med 

djurornamentik och köttgaffeln. Vi har även de tidigare funna båtgravarna 

från Ultuna som enligt Helena Hulth (et al. 2013: 11) “bekräftar släktskapen 

mellan Ultuna, Valsgärde och Vendel”. Hästhänget och hästutrustningen 

som påträffades i Ultuna har också likheter med fynd från Vendel och 

Valsgärde (Hulth et al. 2013: 40, 70), liksom köttgaffeln och det nämnda 

rembeslaget som man påträffade i Lilla Ullevi (Bäck et al. 2008: 47, 58-59).  

Dessa fynd av aristokratiska föremål indikerar att Ull hade kopplingar 

till aristokratin och att han åtminstone delvis dyrkades av ett högre 

samhällsskick. Ullevi i Östergötland står ut i detta avseende, liksom i flera 

andra avseenden, både tidsmässigt och fyndmässigt. Platsen är daterad 

tidigare än de både andra och komplicerar bilden av en förmodad 

aristokratisk dyrkan av Ull eftersom inga sådana fynd har påträffats i själva 

helgedomen (dock har de påträffats i fornlämningsmiljön). I sammanhanget 

bör man lyfta fram Per Vikstrand (2001: 173) som menar att Ull-platser 

sällan uppvisar högstatusindikationer. Kanske är därför Lilla Ullevi och 

Ultuna två atypiska Ull-platser. Det bör dock påpekas att Vikstrands verk är 

äldre än de utgrävningar i Lilla Ullevi och Ultuna som jag jämför. 

Ett antal vapen har påträffats både i Lilla Ullevi och Ultuna (speciellt i 

fornlämning 653). Det rör sig om vanliga pilspetsar, spjutspetsar och en 

lansspets, och mer rituella föremål som tre vapenminiatyrer. Dessa fynd 

verkar motsäga tolkningarna av Ull som en icke-krigisk gud. Kanske finns 
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det en koppling mellan Ull och krigiska aktiviteter trots allt. Återigen kan 

Lilla Ullevi och Ultuna kontrasteras mot Ullevi i Östergötland där man inte 

påträffat några krigiska föremål alls (med undantag för fornlämningsmiljön). 

Kanske handlar det inte bara om tidsmässiga skillnader i Ulldyrkan utan 

även om regionala skillnader?  

En möjlig koppling mellan Ull och pilspetsarna finner vi som nämnts i 

kenningen “bågguden” (Skáldskaparmál 14) (Snorres Edda 1970: 97). 

Spjutspetsarna (främst miniatyrerna) kan däremot ha en koppling till en 

annan gud, nämligen Oden (Gräslund 2008: 254; Zachrisson 2009-2010: 83). 

I både Lilla Ullevi och Ultuna har det påträffats flera amuletter (i Ullevi 

påträffades ingen). Amulettringarna av den typ som påträffats i Lilla Ullevi 

(med ett exemplar i Ultuna) är av särskilt intresse men jag återvänder till 

dem i diskussionsdelen. I Ultuna påträffades flera olika typer av amuletter. 

Det rör sig med undantag för amulettringen om en torshammare, miniatyrliar 

och eldstål, föremål som kan kopplas till andra gudar än Ull (Gräslund 2008: 

254-255; Zachrisson 2009-2010: 83). Torshammaren har en uppenbar 

koppling till guden Tor. Miniatyrliarna och eldstålen har å andra sidan 

kopplats till guden Frejs fruktbarhetskult. Anledningen till detta är att 

miniatyrliarna har en koppling till jordbruk och att eldstålen kan symbolisera 

“den livgivande och renande elden” (min översättning från engelska) 

(Gräslund 2008: 255).  

Benmaterialet som påträffats på Ull-platserna skiljer sig både vad gäller 

mängd och art. I Lilla Ullevi påträffades mest nötben. Nöt har inte kopplats 

till andra kända gudar som Oden och Frej, men de skriftliga källorna kopplar 

inte heller nöt till Ull. I Ullevi påträffade man lite ben med en möjlig jämn 

fördelning mellan arterna. I Ultuna påträffade man många ben från Ultuna 

by, främst svin som kan kopplas till Frej eller Freja. Få ben påträffades i 

Södra Gärdet med en övervikt av nöt, och från utgrävningen 2011 (av 

Uppsala 653, Uppsala 665 och Uppsala 667) påträffade man ben från främst 

får/get vilka inte kopplades till någon speciell gud. 

3.2.2 Jämförelse mellan Tissø och Ull-platserna 

Tissø har flera likheter med Ull-platserna men även flera skillnader. 

Dateringen av Tissø sträcker sig från 500-talet fram till sent 1000-tal och 

motsvarar därför ungefär dateringarna i Ultuna. Tissø framstår likt Ultuna 

som en central plats, men även förvånansvärt sen, förutsatt att Tyr skulle 

vara en gammal gud vars kult tynat bort under vikingatiden. Att de flesta 

vapenfynden i sjön Tissø kommer från vikingatiden indikerar dock att denna 

ståndpunkt kan behöva omvärderas.  

Att Bulbrogård (den första gården i Tissø) byggdes på en tidigare 

obebyggd plats och att det bara finns en enda möjlig datering från perioden 

innan yngre järnålder (från möjliga människooffer i Maderne-området) visar 

att vi inte har att göra med en gammal bebyggelsemiljö som på Ull-platserna. 



 29 

Det finns flera inhägnader i Tissø. Här kan nämnas inhägnaden kring 

kulthuset i Fugledegård som förmodligen ger detta område en speciell status 

precis som de båda inhägnaderna i Ullevi och Lilla Ullevi.  

Bulbrogård är placerad på en höjd likt Ullevi och Lilla Ullevi, men 

huruvida detta kan kopplas till Tyr är tveksamt eftersom det inte rör sig om 

en rituell plats som genom ortnamnet kan kopplas till Tyr (det är själva sjön 

som bär Tyrs namn). Mer sannolikt är att placeringen fungerade som ett sätt 

för de boende att demonstrera makt (Bican 2010: 147, 152, 154).  

Här kan nämnas det intressanta faktum att ingen av Ull-platserna är 

placerade i våtmarksområden, medan Tissø uppenbarligen har en koppling 

till vatten. Ritualer kopplade till vatten har förekommit ända sedan 

stenåldern (Andrén 2005: 129-130). De minskar runt 450 e.Kr. i samband 

med kulthusens införande men fortsätter in i vikingatiden. 

Vapendeponeringarna i sjön Tissø kan därför möjligen indikera att Tyr 

skulle vara en äldre gud än resten av dateringarna från Tissø medger. Det 

måste dock påpekas att de flesta vapenoffer i sjöar och mossar förekom 

mellan romersk järnålder och folkvandringstid (Christensen 2003: 347). 

Detta, tillsammans med det faktum att vapendeponeringarna i sjön Tissø 

kulminerade under vikingatid, verkar betona att Tissø är en något ovanlig 

plats.  

 Det saknas inte kultbyggnader i Tissø som på Ull-platserna. I 

Fugledegård finns det under samtliga faser en mindre kultbyggnad som 

ändrar utseende men som befinner sig på ungefär samma plats. Om Tyr har 

någon koppling till denna kultbyggnad kan diskuterats. Utanför en annan 

kultbyggnad i  Uppåkra har man påträffat en stor mängd vapen som en gång 

kan ha funnits i själva kulthuset (Jørgensen 2009: 336). Kanske har de vapen 

som påträffats i sjön Tissø en gång funnits i kulthuset där. Området är som 

nämnts ovanligt fyndtomt. Det finns även en hall på platsen som har tolkats 

som ett hov där man hade rituella måltider. Tyr skulle kunna ha en koppling 

till hov eftersom han i en version av den isländska rundikten kallas för 

“hovens (kultplatsernas) herre/furste/prins” (Page 1999: 7; översättning av af 

Edholm 2014: 42). 

Det finns även flera kultplatser utomhus i Tissø, som på Ull-platserna. 

Vi kan nämna kullen i mitten av Tissø där man påträffat vad som tolkats som 

en harg. Tyvärr har jag inga detaljer om denna harg vilket omöjliggör en 

jämförelse med harget som påträffats i Lilla Ullevi. Det kan dock nämnas att 

platsen är placerad på en höjd likt Lilla Ullevi och Ultuna, vilket möjligen 

skulle indikera en koppling till en himmelsgud, solgud och rättsgud. Att både 

kulthuset och den upphöjda kultplatsen i Tissø har tolkats som en harg 

betonar att begreppet kan användas i en bred betydelse som helgedom.  

Kokgropsraden i Tissø har en parallell i det reglerade kokgropssystemet 

på Södra Gärdet, men dateringarna verkar skilja sig åt. Även om man inte 

verkar ha gjort någon 
14

C-datering av groparna i Tissø så antar man att de 

hör till Fugledegård som dateras till yngre järnålder (Jørgensen 2009: 339). 
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I Tissø påträffades en stor mängd lyxföremål (bl.a. glas, mynt och 

smycken) och hela komplexet har kopplats till en aristokrati. Ett hästsmycke 

som påträffats i Tissø har likheter med hästhänget som påträffats i Ultuna 

(Hulth et al. 2013: 40). Fynd av aristokratiska föremål är något som förenar 

Tissø med Ullevi och Ultuna även om fynden av detta slag är mycket mer 

omfattande i Tissø. 

Det har påträffats mer än 100 vapenfynd i Tissø, många fler än i Lilla 

Ullevi och Ultuna tillsammans. Det rör sig bl.a om lansar/spjut och pilspetsar 

(likt Lilla Ullevi och Ultuna), men även om yxor och svärd. Eftersom de 

flesta föremålen som offrats i sjön Tissø är vapen, och eftersom vapen till 

och med verkar karaktärisera den närliggande gården (Fugledegård) 

(Jørgensen 2003: 189), stödjer det af Edholms tolkning av Tyr som en 

krigsgud.  

Fynden av aristokratiska föremål och vapen (men också den 

fornengelska rundikten, se Bilaga 2) indikerar att Tyr, likt Ull, var kopplad 

till aristokratin. Här måste vi dock påpeka att den gud som vanligtvis 

förknippas med aristokratin och krig är Oden (Schjødt 2008: 219-220). Oden 

har som nämnts även kopplats till hästar. Hästutrustning och hästben 

återfinns både i Tissø och i Lilla Ullevi och Ultuna. Dräktnålar med möjliga 

bilder av Oden har även påträffats i Tissø.  

Liksom i Lilla Ullevi och Ultuna har det i Tissø påträffats flera 

amuletter som kan indikera vad personerna här trodde på. Det handlar om 

torshammare, miniatyr-lansar, miniatyr-eldstål, möjliga valkyriahängen och 

de ovan nämnda dräktnålarna. Det verkar dock saknas amulettringar av den 

typ som är karaktäristisk för Lilla Ullevi.  

Benmaterialet i Tissø är utifrån mina källor ganska odetaljerat. Det rör 

sig alltså om oklara mängder på de olika platserna. Nämnas kan ändå 

möjliga hästoffer från Maderne och kraftiga krigshästar i Fugledegård vilka 

kan ha en koppling till Oden.  

Även i Tissø har vi alltså, likt Ultuna, indikationer på att andra gudar 

och väsen var närvarande (möjligtvis Tor, Frej, Oden och valkyrior). Af 

Edholms tolkning av Tissø som en plats där man enbart dyrkade Tyr kan 

därför ifrågasättas. Detta komplicerar dock strävan att få mer kunskap om en 

specifik gud (problemet har tidigare berörts av Neil Price 2006: 179-182). 

Närvaron av föremål och djur som har kopplats till andra gudar gör det 

nödvändigt att även lyfta in dem i diskussionen (se nedan).  
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4. Diskussion 

4.1 Ull och amulettringar 

Amulettringarna som påträffades i Lilla Ullevi är de föremål som jag anser 

har störst potential att kunna säga något om Ull. Anledningarna till det är 

Lilla Ullevis andra rituella aspekter, ortnamnet, de litterära källorna 

(Atlakviða 30) och att inga föremål som direkt kan knytas till andra gudar 

förekommer på platsen (ringar kan dock även kopplas till Frej och Oden, se 

nedan). 

Om ringarna fungerat som en symbol för guden Ull så borde de 

rimligtvis återfinnas på andra platser där Ull dyrkats. Flera amulettringar av 

samma typ som påträffats i Lilla Ullevi har även påträffats på Helgö i 

Mälaren och på andra platser i Uppland (Bäck et al. 2008: 45-47). En enkel 

bildsökning på ‘amulettring’ i SHM:s föremålsdatabas (en djupare sökning 

var inte möjlig av tidsmässiga skäl) visade att 12 stycken amulettringar av 

samma typ har påträffats i Birka. Fem amulettringar av samma typ har 

påträffats på andra platser i Uppland och endast en i Södermanland, en i 

Östergötland, tre på Öland och fyra på Gotland. Man har även påträffat två 

liknande amulettringar i Skåne (se internetkällor). Med undantag för de två 

ringarna i Skåne verkar Ull-namn förekomma i alla landskap där man 

påträffat amulettringar av nämnda typ (Brink 2007: 116-117; Molin 2015: 

40). Syftet var att se om fynden av samma typ av amulettringar som 

påträffats i Lilla Ullevi (en enkel ring, eller en ring med en eller flera ringar) 

kunde motsvara Ull-namnens utbredning. Detta gör amulettringarnas 

koppling till guden Ull mer sannolik. I Sverige koncentrerar sig även 

nämnda ringar liksom Ull-namnen till Uppland och området kring Mälaren. 

Om amulettringar kan kopplas till Ull kan de också hjälpa till att datera 

Ullkulten. Nio av ringarna från Birka har daterats till vikingatid (SHM 

5208:527; SHM 5208:528; SHM 15731:9; SHM 35000 (F43283); SHM 

35000 (F43284); SHM 35000 (F29943); SHM 35000 (F67918); SHM 35000 

(F43235); SHM 35000 (F43285)), precis som en annan från Uppland (SHM 

1287), den från Södermanland och den från Östergötland. Även tre från 

Gotland (SHM 5131; SHM 25795; SHM 16372) och de två från Skåne har 

daterats till vikingatid. De tre från Öland har till och med daterats till 

medeltid. Det skulle möjligen styrka att en Ull-kult levde kvar under 

vikingatid och kanske ännu senare. Den amulettring med den tidigaste 

dateringen, med undantag för breda dateringar som järnålder eller yngre 

järnålder, är från Gotland och har daterats till vendeltid (SHM 10736:1), 

precis som ringen från Lilla Ullevi. En relevant följdfråga är vad ringarna 

egentligen betydde. 
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Ringar kan symbolisera många olika saker, som evighet, cyklisk tid, 

trohet, skydd och makt (Cooper 1978 (1983): 158; Tecken & symboler 2010: 

284). De kan även fungera som “äre- och värdighetstecken” (Nylén & Lamm 

2003: 66). Jag kommer lätt att tänka på ringen som en sol- eller 

årstidssymbol i koppling till återkommande naturfenomen. Vad ringarna 

symboliserade i Lilla Ullevi vet vi inte. Men de kan ha haft en koppling både 

till aristokratin, rättsliga spörsmål och solen, vilket stämmer överens med 

ovanstående tolkningar av guden Ull. 

4.2 Ull och hästhänget från Ultuna 

Hästhänget från Ultuna (Fig. 7) är värt att titta närmare på eftersom Ull har 

tolkats som en solgud. Som nämnts fanns det en föreställning om att hästar 

drog solen över himlavalvet och Ull har tolkats som den skinande guden som 

står bakom solen. Hästen har traditionellt varit en viktig symbol för 

ljusgudar och solkult i andra delar av världen (Helander 1906: 179) så även 

om det inte finns någon tydlig koppling mellan Ull och hästar i 

primärkällorna anser jag att en sådan koppling inte är osannolik. Hästhänget 

från Ultuna har som nämnts daterats till vendeltid precis som kultplatsen i 

Lilla Ullevi, vilket styrker en möjlig koppling till Ull.  

 

 
Figur 7. Hästhänget från Ultuna. Fynd 118. Siffrorna visar centimeter. Baserad på 
Hulth et al. 2013: 40. Foto: Markus Andersson, SAU. 

 

Det som gör detta hänge extra intressant är att det finns spår av förgyllning i 

trianglar längs halsen, bogen och ryggen (Fig. 7) (Hulth 2013: 142-143). Det 
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är inget som kommenteras i rapporten men jag tror att förgyllningen kan 

åskådliggöra en koppling mellan hästen och solen. Kanske kan hästhänget 

från Ultuna även vara en symbol för Ull. Det bör nämnas att jag inte har 

undersökt andra hästhängen så jag kan inte säga om förgyllning är vanligt 

förekommande eller ej. Men när det i Eddan (Vafþrúðnismál 12) sägs detta 

om solhästen Skinfaxe: “ljus sprider springarens man” (Eddan 1994: 42; se 

även Strid 2005: 156-157), kan jag inte låta bli att dra en koppling mellan 

solhästen, hästhänget och Ull. 

Påståendet att en symbolisk solhäst återfinns i Ultuna under vendeltid är 

inte helt okontroversiellt eftersom Anders Andrén (2014b: 161-166, 183-

184) menar att den solkult som tidigare existerade under bronsåldern i 

princip helt försvann under folkvandringstid (500-talet), tillsammans med 

alla solsymboler. Han erkänner dock att vissa motiv överlevde, och med 

tanke på primärkällorna och hänget från Ultuna borde de inkludera solhästar. 

4.3 Ull och Frej 

Ull och Frej har flera karaktärsdrag och attribut gemensamt. Frej är precis 

som Ull kopplad till ringar (se t.ex. den ovan nämnda isländska rättsliga 

formeln). Det nämns att Svearnas kung Adils hade en ring kallad Sveagriss 

som var “något av en nationalsymbol” (Nylén & Lamm 2003: 66). Denna 

ring ansågs komma från kungaättens stamfader Yngve Frej, alltså guden 

Frej. Ortnamn innehållande Frejs namn återfinns, kanske inte förvånande, i 

samma Svea-dominerade område som Ull-namnen (Brink 2007: 109-111, 

125). Ett Frej-namn återfinns även i Danmark och ett i Skåne. 

Frej är likt Ull kopplad till skepp och solen. Han har ett skepp kallat 

Skidbladner (Grímnismál 43) (Gylfaginning 42) (Snorres Edda 1970: 65-66; 

Eddan 1994: 58) och kallas “bländande Frej” (Grímnismál 43) (Eddan 1994: 

58) som “råder över regn och solsken [...]” (Grímnismál 23) (Snorres Edda 

1970: 52). Frej är även kopplad till hästar som kunde vigas åt honom 

(Steinsland 2007: 165).  

Det finns de som ansett att Frej och Ull är samma gud, bl.a. grundat på 

ovanstående likheter och en kontroversiell läsning av runinskriptionen på 

Sparlösastenen (Nielsen 1969: 114-115, 120-121, 125; Molin 2015: 132-

133). Molin (2015: 133-134) avvisar denna tanke, bl.a. eftersom Ull och Frej 

nämns som två skilda gudar i de skriftliga källorna och eftersom ortnamnen 

tyder på att de haft skilda kultplatser. Han menar dock att de sannolikt haft 

en komplex relation.  

Om inte Frej och Ull var samma gud kan de ha varit tvillinggudar (Bing 

1916: 110-111, 115-117, 123). Då måste man ställa sig frågan när ett 

föremål kan kopplas till antingen Frej eller Ull, och när det kan kopplas till 

båda gudarna. Tyvärr har jag inget annat svar än att ortnamnen och 

sammanhanget förhoppningsvis kan ge viss vägledning. 
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4.4 Tyr, Ull och Oden 

Både Tyr och Ull har kopplats till guden Oden. Som nämnts är Oden 

kopplad till aristokrati och krig precis som Tyr (och Ull). Han är även 

kopplad till hästar. Hans åttafotade häst Sleipner (se bl.a. Gylfaginning 14) 

är en välkänd häst i den fornnordiska mytologin (hästen från Ultuna har dock 

uppenbarligen inte åtta ben, se Fig. 7) (Snorres Edda 1970: 43-44; Hulth et 

al. 2013: 40). Dessutom har Oden bland sina ägodelar en ring kallad 

Draupnir (Draupne) (se bl.a. Skáldskaparmál 33) från vilken det var nionde 

natt droppar åtta ringar med samma vikt (Snorres Edda 1970: 107; 

Steinsland 2007: 181). 

Både Tyr och Ull anses av flera forskare bli ersatta av och ha en nära 

relation med Oden (Bing 1916: 109-110, 112-117, 122-123; Dumézil 1948 

(1988): 122-124, 139-144; 1973: 45-46; Simek 1996: 339; af Edholm 2014: 

5, 10, 13, 15-17, 20-22, 24-25, 27-28, 40, 44, 46, 49-51, 60-63, 68-69, 73-74, 

78-81, 84-86; Molin 2015: 1, 5-7, 9-10, 12, 15, 79, 100-101, 111-112). Som 

exempel kan vi kan nämna en myt i Saxo Grammaticus Gesta Danorum 

(Grammaticus & Zeeberg 2000: 121-122) som för övrigt är den enda myt om 

Ull som är bevarad (se Bilaga 3). Forskare har menat att myten är ett spår 

efter när Oden tog Ulls plats. 

Frågan är hur gammal Odenkulten är och om ovanstående teori om att 

Oden ersätter Tyr och Ull är möjlig. Jens Peter Schjødt (2008: 219) menar 

att det inte finns något sätt att ta reda på när Oden fick sin framstående 

ställning som “king among the gods” bland de fornnordiska gudarna. Det 

verkar dock finnas indikationer. Under romersk järnålder verkar både Tyr 

och Oden förekomma på kontinenten (Grane 2003: 144-145; af Edholm 

2014: 62-63). De omtalas som Mars (Tyr) och Merkurius (Oden) av Tacitus. 

Odenmotiv (korpar, häst och spjut) verkar första gången dyka upp under 

folkvandringstid (Vang Petersen 2003: 289-290, 294; Andrén 2005: 128).  

Neil Price och Paul Mortimer (2014: 517, 520-534) studerar olika 

föremål som bara verkar ha ett öga, vilket kopplas till Odens enögdhet. De 

tidigaste föremålen dateras som ovanstående Odenmotiv till folkvandringstid 

och tidig vendeltid. För övrigt kan en sådan enögdhet ses på ett sköldhandtag 

från Vendel och en hjälmkam från Valsgärde, platser som uppvisar 

paralleller till aristokratiska föremål från Lilla Ullevi och Ultuna. Någon 

form av Odenkult verkar alltså ha existerat under samma period som Tissø, 

Lilla Ullevi och Ultuna. Vem som var den främste guden på dessa platser 

kan jag dock inte svara på, men Oden kan mycket väl ha spelat en betydande 

roll, vilket försvårar spårandet av Tyr och Ull. 
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5. Slutsats 

Min första frågeställning var vilka likheter och skillnader det finns mellan 

Ull-platserna och vad de kan säga om Ull. De huvudsakliga dateringarna av 

de undersökta kultplatserna (från 400 f.Kr. men främst under vendeltid) i 

kombination med ortnamnen ger svagt stöd åt tolkningen av Ull som en 

gammal bronsåldersgud. Det finns dock flera företeelser som talar för att han 

är en himmelsgud, solgud och rättsgud. Både Ullevi och Lilla Ullevi är 

inhägnade och placerade på en höjd. Placeringen kan tyda på att Ull varit 

kopplad till himlen, solen och rättsskipningen. Denna tolkning stödjs av att 

att alla Ull-platserna är öppna kultplatser. 

Att det inte påträffats något kulthus på någon av Ull-platserna kan tyda 

på att Ullkulten är äldre än byggandet av kulthus. Det finns dock flera 

invändningar. En är att Ull-namn i Norge tyder på en koppling mellan Ull 

och kulthus, och en sen datering av guden. Amulettringar av samma typ som 

påträffats i Lilla Ullevi och som förmodligen kan kopplas till Ull har också 

givit en sen datering, vilket stödjer antagandet att guden överlevde in i 

vikingatid.  

Aristokratiska föremål i Lilla Ullevi och Ultuna tyder på att Ull delvis 

dyrkades av aristokratin, och vapen (främst pilspetsar) som påträffats i Lilla 

Ullevi och Ultuna motsäger tolkningen av Ull som en icke-krigisk gud. 

Ullevi uppvisar dock varken aristokratiska föremål eller vapen. 

Sammantaget antyder Ull-platserna att Ull har varit en solgud och 

rättsgud vars kult startade vid en oklar tidpunkt men överlevde in i 

vikingatiden (dateringen från Lilla Ullevi som måste lyftas fram pekar dock 

på att den inte överlevde så länge). Han har förmodligen varit kopplad till 

både aristokrati och krig på något sätt, men en avsaknad av både lyxföremål 

och vapen från Ullevi antyder att Ullkulten och Ull själv förändrats över tid. 

Ulls koppling till ringar och möjligen även hästar (solhästar) kan ha existerat 

länge men framträder först under vendeltid. 

Min andra frågeställning var vilka likheter och skillnader det finns 

mellan Tissø och Ull-platserna och vad de kan säga om relationen mellan 

Tyr och Ull. Att det inte återfinns någon gammal bebyggelsemiljö i Tissø 

(som på Ull-platserna) ger inget stöd åt tolkningen av Tyr som en gammal 

gud. Tissø var likt Ultuna en sen plats (med dateringar från 500-talet till och 

med vikingatid) och kan därför antyda att en Tyrkult överlevde in i 

vikingatiden. Fynden i sjön Tissø som kulminerar under vikingatid och som 

kan kopplas till Tyr, tyder också på en sen datering av guden. Att sjön Tissø 

betonar en koppling mellan Tyr och vatten skulle dock kunna tyda på att han 

är en äldre gud, men de sena vapendeponeringarna i sjön tyder å andra sidan 
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på att platsen är ovanlig och att man inte kan dra några slutsatser om gudens 

ålder. 

Det finns inhägnader i Tissø som i Ullevi och Lilla Ullevi, och den runt 

kulthuset antyder områdets speciella status. Tissø uppvisar även flera 

kultplatser utomhus. Ett exempel är en stenharg på en kulle, vilket är en 

likhet med Lilla Ullevi (även om hargets utformning i Tissø är oklar). 

Placeringen av harget på en höjd, likt Lilla Ullevi och Ultuna, indikerar 

möjligen en koppling till en himmelsgud, solgud och rättsgud, men om det är 

Tyr som dyrkats här är oklart. Tissø uppvisar dock både kultbyggnad och 

hall (ett hov) vilket saknas på Ull-platserna.  

Det har precis som i Lilla Ullevi och Ultuna påträffats flera 

aristokratiska föremål i Tissø, vilket antyder en aristokratisk dyrkan av Tyr. 

Denna typ av föremål är dessutom mycket vanligare än på Ull-platserna. 

Flera vapenfynd har påträffats i Tissø, som i Lilla Ullevi och Ultuna, men 

även i detta fall är de många fler. Fynden av aristokratiska föremål och 

vapen indikerar att Tyr, likt Ull, var kopplad till aristokrati och krig (men 

kanske i högre grad eller med större sannolikhet). Den typ av amulettring 

som påträffats i Lilla Ullevi och som jag anser kan kopplas till Ull verkar 

dock helt saknas i Tissø. 

Sammantaget framstår relationen mellan Tyr och Ull som ganska 

dunkel. Det begränsade materialet, speciellt vad gäller Tyr, kan inte ge något 

entydigt svar på frågan huruvida de varit samma gud eller fyllt samma 

funktion. Det är främst Tyrs roll som är för otydlig för att någon riktig 

bedömning ska kunna göras. Att det finns flera kultplatser i Tissø, att platsen 

har en ovanlig karaktär och att andra gudar är närvarande gör att Tyr 

försvinner i materialet. Det som faktiskt antyds är dock att de två gudarna 

fyllt en liknande funktion i sin koppling till aristokrati och krig, och kanske 

att de båda överlevt in i vikingatiden.   

Olika föremål (främst amuletter) och djurarter som påträffats både i 

Tissø och på Ull-platserna har kopplats till andra fornnordiska gudar som 

Oden och Frej. Likheter mellan de olika gudarna, som även kopplats till 

aristokrati, krig, ringar och hästar, gör situationen mer komplicerad. För 

vilken gud är det vi egentligen ser spår efter? 
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6. Sammanfattning 

I uppsatsen hade jag två frågeställningar. Den första var vilka likheter och 

skillnader det finns mellan Ull-platserna (Ullevi, Lilla Ullevi och Ultuna) 

och vad de kan säga om guden Ull. Den andra var vilka likheter och 

skillnader det finns mellan Tissø och Ull-platserna och vad de kan säga om 

relationen mellan gudarna Tyr och Ull. Frågeställningarna har undersökts 

med hjälp av en kvalitativ metod och ett material bestående av 

utgrävningsrapporter, primärkällor och andra publikationer. Slutsatsen vad 

gäller Ull är att han förmodligen var en solgud och rättsgud med koppling till 

amulettringar och möjligen hästar, men att han även förändrades över tid. 

Vad gäller Tyr och Ull kan de båda haft en koppling till aristokrati och krig 

och överlevt in i vikingatiden. 
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Figur 1. Tissø och Ull-platserna. Baserad på Google Maps. Kartdata: 

©2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009). Google. 

https://www.google.se/maps/@57.4805158,14.098801,7z/data=!4m2!10
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Figur 2. Ullevi i Östergötland. Den förmodade större hägnaden är 

markerad i grått. Baserad på Nielsen 2005: 223. Grafik Olle Hörfors 

Östergötlands länsmuseum och Lars Östlin, RAÄ.................................18 

Figur 3. Harg, (sejd)hjäll, (offer)stolpar, viband och kulturlager som 

bedömts höra till viet i Lilla Ullevi. Skala 1:400. Baserad på Bäck et al. 

2008: 34. CC BY RAÄ, Arkeologiska uppdragsverksamheten..............20 

Figur 4. Amulettringar med vidhängande ringar påträffade i Lilla Ullevi. 

Ur Bäck et al. 2008: 44. CC BY RAÄ, Arkeologiska 

uppdragsverksamheten. Foto: Mathias Bäck..........................................21   

Figur 5. Amulettringar i olika storlekar påträffade i Lilla Ullevi. Ur 

Bäck et al. 2008: 203. CC BY RAÄ, Arkeologiska 

uppdragsverksamheten............................................................................21 

Figur 6. Ultuna med fornlämningar markerade. Utgrävningen från 2011 

är markerad med en röd ring. Baserad på Hulth 2014: 7. Digital 

bearbetning Jonas Svensson Hennius och Helena Hulth, SAU..............23 

Figur 7. Hästhänget från Ultuna. Fynd 118. Siffrorna visar centimeter. 

Baserad på Hulth et al. 2013: 40. Foto: Markus Andersson, SAU.........32 
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Bilaga 1: Materialpresentation 

Det material jag använder fördelar sig i två breda kategorier. Den första 

handlar om platserna som jag undersöker och om fornnordisk religion och 

materiell kultur i allmännhet, och den andra gäller mer specifikt de två 

gudarna Tyr och Ull. Information om Ull-platserna hämtar jag främst från 

utgrävningsrapporter för att komma så nära platserna som möjligt (Hörfors 

& Persson 1995; Bäck et al. 2008; Hulth et al. 2013; Hulth 2013, 2014). Två 

saker bör dock föras fram här.  

Vad gäller Ullevi (fornlämning nr 328 i Linköpings stad) tolkades inte 

platsen från början som en rituell plats, utan som en del av en gårdstomt 

(Hörfors & Persson 1995). Det var först senare som en möjlig rituell 

tolkning fördes fram av Ann-Lili Nielsen, och därför kommer jag även i stor 

utsträckning att använda mig av hennes text (Nielsen 2005). 

Vad gäller Ultuna har det under lång tid gjorts flera utgrävningar på 

platsen, bl.a. ca 30 arkeologiska schaktningsövervakningar, och därför har 

jag inte haft tid att undersöka alla (Hulth et al. 2013: 8-9). Mitt val av 

fornlämningar i Ultuna har utgått ifrån en sedan tidigare känd rapport från 

Ultuna by där arkeologerna grävde 2008-2009 (Uppsala 652 och 653) (Hulth 

et al. 2013: 5). Jag har också sökt efter ‘Ultuna’ i Riksantikvarieämbetets 

öppna arkiv Samla (se internetkällor). Förutom utgrävningen i Ultuna by 

kommer två större utgrävningar i Ultuna att inkluderas (Uppsala 555, 653, 

665 och 667) (Hulth 2013, 2014). Anledningen till att just ovanstående 

fornlämningar valts är för att de uppvisar olika former av rituella lämningar. 

Det bör påpekas att det även gjorts fler utgrävningar i Ullevi och Lilla 

Ullevi än de ovan nämnda (fornlämning nr 328 i Linköpings stad och RAÄ 

145 i Bro socken), men de andra lämningar man påträffat där har inte 

kopplats till Ull och är inte av samma rituella karaktär och nämns därför bara 

kort som en del av platsernas fornlämningsmiljö under analysdelen (Nielsen 

2005: 211-230; Bäck et al. 2008: 8-10). 

När det kommer till Tissø använder jag inte utgrävningsrapporter för att 

undersöka platsen eftersom utgrävningarna här är omfattande och inte lika 

tillgängliga. Istället använder jag ett antal artiklar om Tissø som till största 

delen har skrivits av personen som lett utgrävningarna, Lars Jørgensen 

(Jørgensen 2003, 2008, 2009, 2010, 2014a, 2014b; Bican 2010). 

Förutom ovan nämnda rapporter och artiklar som direkt berör platserna 

som jag gör detaljstudier av kommer jag att använda ett antal artiklar om 

fornnordiska kultplatser mer generellt och om fornnordisk religion kopplad 

till materiell kultur (i flera av dessa artiklar ingår även Tissø och Ull-

platserna) (Andrén 2004, 2005, 2014a, 2014b; Zachrisson 2009-2010, 2014; 

Price 2006; Gräslund 2008; Jørgensen 2009). Dessa artiklar kommer till 
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största delen att användas i ett resonerande kring de fornnordiska gudarnas 

eventuella spår i materiell kultur. 

Detta är den första breda kategorin som handlar om de platser jag 

undersöker närmare och om fornnordisk religion och materiell kultur. I den 

andra breda kategorin ingår texter som mer specifikt berör de två 

fornnordiska gudarna Tyr och Ull. Dessa texter används som en bakgrund 

och för att de möjliggör en diskussion om just Tyr och Ull och deras 

materiella uttryck. Två texter är centrala i detta avseende, masteruppsatserna 

av Klas af Edholm och John Julian Molin, som är de senaste och bland de 

mest ingående texter jag känner till som behandlar enbart Tyr och Ull (af 

Edholm 2014; Molin 2015).  

Förutom dessa två huvudexter använder jag mig av en del litteratur som 

berör den ena eller den andra guden. Vad gäller Tyr använder jag mig av två 

texter skrivna av Georges Dumézil som källmaterial (Dumézil 1948 (1988), 

1973). Af Edholm menar att Dumézil är “en milstolpe i forskningen om Tyr” 

(af Edholm 2014: 23), och flera andra verk hänvisar till hans tankar 

(Holtsmark 1975: 123; Simek 1996: 338; Rowe 2005: 9427). Lättillgängliga 

texter som berör Tyr och solreligion av Josef Helander, som bidragit till den 

tidiga forskningen om guden, och Birger Nerman, som skriver om den 

mångdubblade t-runan, har också använts som källor (Helander 1906; 

Nerman 1970). 

Vad gäller Ull använder jag två av de fyra skrifter som enbart handlar 

om Ull som Molin nämner i sin uppsats (Bing 1916; Lindquist 1926; Molin 

2015: 1, 12-13, 16). De resterande två har uteslutits av tidsmässiga skäl. 

Tillkommer gör texter av Niels Åke Nielsen och hans kontroversiella 

tolkning av Sparlösastenen, Lars Siléns tolkning av Balingsta-stenen och Jan 

Paul Strids diskussion om solhästar (Nielsen 1969; Silén 1983; Strid 2005). 

Flera kortare utdrag om Tyr och Ull tagna från olika lexikon eller 

böcker om fornnordisk religion (Turville-Petre 1964; Holtsmark 1975; 

Ström 1985; Simek 1996; Lindow 2002; Orchard 2002; Rowe 2005; 

Steinsland 2007) används också som källmaterial. 

Därutöver hänvisar jag till artiklar eller längre verk som handlar om 

ortnamn som med olika grad av sannolikhet kan kopplas till Tyr eller Ull 

(Olsen 1915; Falck-Kjällquist 1983; Holmberg 1986; Vikstrand 2001, 2009-

2010; Sundqvist 2009-2010; Wahlberg 2003; Brink 2007). 

Ortnamnsmaterialet inkluderas för att möjliggöra en diskussion av namnen 

på de platser jag analyserar och hur gudarna är spridda över Norge, Sverige 

och Danmark. 

Ytterligare texter som berör Tyr och Ull, men inte de av minst 

betydelse, är fyra översatta primärkällor. Det rör sig om Eddan (1994), 

Snorres Edda (1970), Gesta Danorum (Saxo Grammaticus & Zeeberg 2000) 

och de isländska rundikterna (Page 1999). Dessa källor, främst Eddan och 

Snorres Edda där både Tyr och Ull förekommer, är bland de viktigaste 

underlagen till olika tolkningar av gudarna. Därför anser jag det vara av stort 
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värde att använda dessa och måhända för att möjliggöra alternativa 

tolkningar.  

Slutligen använder jag mig också av texter och internetkällor som berör 

ringar, amulettringar, vapendeponeringar, runinskrifter, engelska begrepp, 

perioddatering, fornnordiska gudar och Oden, till största delen i den 

avslutande diskussionen (Olrik & Ellekilde 1926-1951; Cooper 1978 (1983); 

Christensen 2003; Grane 2003; Nylén & Lamm 2003; Stoklund 2003; Vang 

Petersen 2003; Schjødt 2008; Tecken & symboler 2010; Wehlin 2013; Price 

& Mortimer 2014; Historiska Museet, Sök i samlingarna (beta); Historiska 

Museet, Sök i samlingarna - föremålsbild; Definition of Atheling by 

Merriam-Webster). 
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Bilaga 2: Källor om Tyr 

Två viktiga skriftliga källor till kunskap om Tyr är utan tvekan Eddan och 

Snorres Edda. I Eddan nämns Tyr i Kvädet om Hymer (Hymiskviða), 

Loketrätan (Lokasenna) och Sången om Sigrdriva (Sigrdrífumál). I Snorres 

Edda nämns han tre gånger i Gylfaginning och tre gånger i Skáldskaparmál 

(Tabell 1), men spelar aldrig någon betydande roll, med undantag för den 

enda myt där han faktiskt spelar en huvudroll, myten om Fenrisulvens 

bindande. 

 

               Tabell 1: Var Tyr och Ull förekommer i Eddan och Snorres Edda  

 

 

I Kvädet om Hymer (Eddan 1994: 78-79, 83) tipsar Tyr Tor om en 

bryggkittel som ägs av hans “högvise” och “käcka” fader Hymer 

(Hymiskviða 5). Tyr menar att de kan få tag på bryggkitteln om de är listiga 

(Hymiskviða 6). När Tyr och Tor anländer till Hymers hall talas det om Tyrs 

farmoder som var “faslig att skåda” och hade niohundra huvuden 

(Hymiskviða 8). En annan “som guld glänsande” och “ljuslätt” kvinna bär 

fram en bägare åt “sonen” i samma strof (Hymiskviða 8). Tyr försöker senare 

i dikten lyfta den stora bryggkitteln två gånger men orkar inte (Hymiskviða 

33). Det bör påpekas att Tor är den som innehar huvudrollen i myten och att 

Tyrs roll är väldigt marginell. Af Edholm för fram vad jag förmodar är andra 

forskares förklaring till detta (hans referenser är här lite otydliga). De menar 

att Kvädet om Hymer egentligen är två myter där Tyr tidigare har haft 

huvudrollen i den ena, men att han, sedan Tor övertagit den, blivit kvar som 

en bifigur (af Edholm 2014: 37). 

I Loketrätan befinner sig gudarna på ett gästabud hos Ägir. Tyr är där 

och det nämns att han är enhänt för att Fenrisulven slitit av honom handen 

(inledningen till Lokasenna). Gudarna och gudinnorna blir smädade av Loke 

Tyr Ull 
Eddan 
 Kvädet om Hymer (5-6, 8, 33) 
 Loketrätan (inledningen, 37-40) 
 Sången om Sigrdriva (6) 

 
Snorres Edda 
 Gylfaginning (24, 33, 50) 
 Skáldskaparmál (1, 9, 31) 

Eddan 
 Sången om Grimner (5, 42) 
 Kvädet om Atle (30) 

 
 
Snorres Edda 
 Gylfaginning (30) 
 Skáldskaparmál (1, 4, 14, 41?, 46) 
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under gästabudet. Tyr tar Frej i försvar och berömmer honom (Lokasenna 

37). Loke fortsätter med att håna Tyr för att han aldrig klarar av att ena två 

parter och för att “Fenrer” (Fenrisulven) slitit av honom högerhanden 

(Lokasenna 38). Tyr försvarar sig med att även Loke sörjer eftersom ulven 

blivit bunden och inte kommer loss innan Ragnarök (Lokasenna 39) (här 

anspelar Loke och Tyr på en myt som jag återkommer till). Loke fortsätter 

med att säga att han fått en son med Tyrs hustru och att Tyr inte har fått 

någon kompensation för denna oförrätt (Lokasenna 40) (Eddan 1994: 91). 

I Sången om Sigrdriva nämns Tyr mycket kort. Det sägs i Sigrdrífumál 

6 att man ska rista “Segerrunor” på svärdet och säga Tyrs namn två gånger 

för att få seger. Förmodligen finns det andra översättningar av denna strof 

eftersom vissa menar att man ska säga Tyrs namn tre gånger (Turville-Petre 

1964: 180) eller istället för att säga Tyrs namn ska rista det två gånger 

(Simek 1996: 337). Det bör påpekas att namnet på t-runan (ᛏ) är Tyr (på 

gotiska Tyz, på fornengelska Tir/Ti/*Tiw). Man har därför antagit att 

segerrunorna som nämns i Sigrdrífumál är t-runor (Holtsmark 1975: 122; 

Turville-Petre 1964: 180; Eddan 1994: 198; Simek 1996: 337; Orchard 

2002: 366; Rowe 2005: 9427; Steinsland 2007: 270; af Edholm 2014: 41, 

43-44). 

I Snorres Edda, Gylfaginning 24, ges en kort beskrivning av Tyr (i olika 

översättningar verkar numren på stroferna skilja sig något åt, se t.ex. af 

Edholm 2014: 88, här är numret på samma strof  25). Det står att Tyr är “den 

djärvaste och modigaste” av gudarna och att “han råder mycket över seger i 

strid”. De som har gagn av att åkalla honom är “tappre män”. Tyr beskrivs 

som stridbar men även som klok. Det finns talesätt att den som befinner sig 

framför andra män och står fast är “stridbar som Tyr” och att den som är 

ovanligt klok är “vis som Tyr”. Snorre nämner vidare att “han [Tyr] är 

enhänt och kallas ej för människornas förlikare” och han lyfter även fram ett 

tecken på Tyrs djärvhet när han som ende gud sträckte in handen i 

Fenrisulvens mun för att gudarna skulle kunna fjättra ulven (Snorres Edda 

1970: 52). Här anspelar Snorre på samma myt som Lokasenna, en myt som 

vi kommer in på nu.  

I Gylfaginning 33 återges den enda myt där Tyr spelar en huvudroll 

(Snorres Edda 1970: 54-57; af Edholm 2014: 5, 90-91). Den börjar med en 

kort beskrivning över guden Lokes barn med jättinnan Angerboda, och de 

boplatser som barnen tilldelats av Oden efter att gudarna genom 

spådomstydning fått veta att “de skulle få mycket men av dessa syskonen” 

(Snorres Edda 1970: 54-55). Ett av dessa syskon är Fenrisulven. Gudarna 

behöll honom hos sig och det nämns att Tyr är den enda som vågar mata 

honom. Men när Fenrisulven växer och alla spådomar säger att han ska ge 

gudarna olycka beslutar de sig för att binda honom. Gudarna får honom att 

pröva två fjättrar, genom att säga att han kommer bli berömd för sin styrka 

om han tar sig loss, och han bryter sig ur båda. Sedan får Oden dvärgar att 

tillverka ett tunt magiskt band åt gudarna, men när de ber Fenrisulven prova 
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det anar han oråd, trots att gudarna lovar att släppa honom fri om han inte 

kan ta sig loss. Som en säkerhet vill Fenrisulven att någon av gudarna lägger 

sin hand i pant. Ingen av gudarna vill göra det förrän Tyr sträcker fram sin 

högra hand. Ulven får bandet om sig och försöker förgäves komma loss. Det 

står att “då skrattade alla utom Tyr; han blev av med sin hand” (Snorres 

Edda 1970: 57). 

I Gylfaginning 50 står det att Tyr kommer att kämpa mot hunden Garm 

under Ragnarök och att de dödar varandra (Snorres Edda 1970: 82).  

I Snorres Skáldskaparmál omtalas Tyr tre gånger. Först nämns han i 

Skáldskaparmál 1 som en av de tolv domarna i en hall i Asgård (för övrigt 

tillsammans med Ull och flera andra gudar). Sedan skriver Snorre i 

Skáldskaparmál 9 om hur man ska skilja Tyr från de andra gudarna: “Genom 

att kalla honom den enhänte asaguden och ulvens fostrare, stridsguden, 

Odins son”. I Skáldskaparmál 31 nämns Tyr som en av gudarna på väg till 

Ägirs hall (Snorres Edda 1970: 88, 97, 105) 

Här kan det vara lämpligt att kort säga några ord om Tyrs luddiga 

familjeförbindelser. Som vi har sett nämns både Hymer och Oden som Tyrs 

far. De flesta har nöjt sig med att nämna detta och lagt till att det är osäkert 

vem Tyrs far verkligen var (Turville-Petre 1964: 181; Holtsmark 1975: 122; 

Orchard 2002: 366; Rowe 2005: 9426; Steinsland 2007: 269). Af Edholm 

och författare som han hänvisar till (af Edholm 2014: 37, 95) menar dock att 

Hymer förmodligen inte är Tyrs far eftersom det sannolikt skett en 

felstavning i den ursprungliga texten, alternativt att det är jättarna som 

gudarnas anfäder som avses. Andra, som Rudolf Simek (1996: 337), menar 

att det även är tveksamt om Oden är Tyrs riktiga far eftersom Snorre säger 

att nästan alla gudar är söner till Allfadern Oden. 

Det finns även oklarheter om vem Tyrs mor var. Den guldglänsande 

kvinnan i Hymiskviða 8 har tolkats som Tyr mor (af Edholm 2014: 37, 95). 

Det finns dock andra översättningar av samma strof som även införlivar den 

fasliga kvinnan med niohundra huvuden i denna diskussion (Lindow 2002: 

298). Att Tyr har en gemål antyds bara i Lokasenna 40. Simek avvisar dock 

denna referens som “unimportant” (Simek 1996: 337), av för mig oklara 

skäl. 

Ett antal hagiografier, som visserligen är något osäkra källor till 

förkristna föreställningar om Tyr, nämner guden (af Edholm 2014: 46-47). 

Vissa likställer honom med Mars och kallar honom för krigsgud, andra 

översätter Mars med Oden. I Páls saga sägs det att man offrade i hof Týss 

(‘Tyrs helgedom/tempel’) “för seger i strid” (af Edholm 2014: 46).  

Tyrs namn är en annan källa som bidragit till kunskap och tolkningar 

om guden (Turville-Petre 1964: 182; Holtsmark 1975: 122; Ström 1985: 

129-130; Holmberg 1986: 109; Simek 1996: 337; Lindow 2002: 299; 

Orchard 2002: 366; Rowe 2005: 9426; Steinsland 2007: 269; af Edholm 

2014: 47-51). Av alla de fornnordiska gudarna är Tyr den enda som har ett 

namn med indoeuropeiskt ursprung. Tyr (fornvästnordiska Týr, germanska 
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*Tīwaz) betyder rätt och slätt “gud” eller “dag”. Pluralformen tívar betyder 

“gudar”. Namnet kommer ur verbroten *div-/*diēu-/*dyu- som betyder 

‘lysa’ och ‘himmel’ eller ‘himmelsguden’. Roten har ett flertal underformer 

och återfinns i andra gudars namn, som i latinets Ju(piter), grekiskans Zeus 

och indiskans Dyaus. Tyrs ålderdomliga etymologi har gjort att flera 

forskare tolkat honom som en gammal gud.  

Tyrs namn återfinns även i veckodagen tisdag (fornvästnordiska 

Týsdagr) som för ett förtydligande kan kallas Tyrs dag (Turville-Petre 1964: 

181; Holtsmark 1975: 122; Ström 1985: 130; Lindow 2002: 299; Rowe 

2005: 9426; Steinsland 2007: 269; af Edholm 2014: 48, 53). 

Veckodagsnamnets ursprung går tillbaka till 200-talet när de romerska 

veckodagarna omvandlades till germanska genom det som kallas för 

interpretatio germanica. Det som för romarna var Dies Martis eller Mars 

dag, blev för germanerna Tyrs dag. Denna likhet mellan Mars och Tyr har 

öppnat upp för en bredare jämförelse med andra gudar på kontinenten som 

romarna kallade Mars, något jag återkommer till. 

Tyrs namn återfinns i personnamn som Tivarr ‘Tyr-krigare’, Tifriþ ‘Tyr-

frid, Tyrfred’ och Týhvatr ‘Tyr-djärv/-modig’. Af Edholm påpekar att alla 

personnamn innehållande Tyr är krigsrelaterade, men han verkar då inte ta 

hänsyn till namn som Tifriþ (af Edholm 2014: 52-53).  

Det finns ett antal s.k. kenningar (omskrivningar) för Tyr. Vi har redan 

stött på några hos Snorre i Skáldskaparmál 9. Det finns även flera kenningar 

för andra gudar som innehåller Tyr (týr) i betydelsen ‘gud’. Detta gäller 

framförallt Oden (t.ex. Birðitýr, ‘skägg-Tyr/-gud’, Geirrtýr ‘spjut-Tyr/-gud’ 

eller Valtýr, ‘lik-gud, de fallnas gud’). Några Tyr-kenningar återfinns även i 

kenningar för Tor (t.ex. reiði-týr, ‘vagn-gud, vagnens Tyr/gud’) eller i 

kenningar för krigare (t.ex. Baugatýr ‘båg-Tyr/-gud’, Hjálmtýr ‘hjälm-Tyr’ 

eller Hjaldrstýr ‘kamp-Tyr, strids-Tyr’) (Holtsmark 1975: 123; Holmberg 

1986: 110; Simek 1996: 337; Orchard 2002: 366; Rowe 2005: 9426; 

Steinsland 2007: 269; af Edholm 2014: 39-41). 

Tre rundikter, den norska, isländska och fornengelska berör också Tyr. 

De innehåller t-runan som beskrivs med olika kenningar eller karaktärsdrag. 

Eftersom t-runans namn är Tyr blir det ofta guden som beskrivs. I den 

norska rundikten (som daterats till 950-1100) står det: “Tyr är en enhänt 

(asa-)gud, ofta får smederna blåsa.” (översättning av af Edholm 2014: 42). 

Vi kan se att Tyrs enhänthet som förklaras i myten om Fenrisulvens 

bindande återkommer. Sedan står det även att smederna ofta får blåsa. Vad 

betyder det? Karl Schneider (af Edholm 2014: 80) anser att det betyder att 

smederna får göra många vapen. Af Edholm menar att det är “ett långsökt 

argument” och att det istället rör sig om ett slutrim utan innebörd (af Edholm 

2014: 81). Samtidigt menar han, om jag tolkar honom rätt, att Schneiders 

tolkning stämmer överens med Tyrs krigiska karaktär (af Edholm 2014: 42, 

80-81). 
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Den isländska rundikten, som består av tre kenningar, har överlevt i två 

manuskript som har daterats till 1500-talet och i senare verk från 1600-1700-

talet. De två första kenningarna som beskriver t-runan återfinns i alla 

versioner, om än i olika ordning. De är: “one-handed god and wolf’s left-

overs” (översättning av Page 1999: 36). Som i den norska rundikten kan 

dessa kenningar kopplas till myten om Fenrisulvens bindande. Den tredje 

kenningen i den isländska rundikten skiljer sig åt mellan de olika 

versionerna. Den kan vara “lord of temples”, “Frigg’s father”  eller “Baldr’s 

brother” (översättningar av Page 1999: 36). Det bör påpekas att det även står 

“Mars Tiggi” (“Mars, furste”) i marginalen på den äldsta versionen från ca 

1500 (Page 1999: 7; översättning till svenska av af Edholm 2014: 42). Af 

Edholm tycker att detta verkar som ett senare tillägg men att den möjliga 

funktionen, som en förklaring på latin, är intressant (Page 1999: 1, 7, 10, 13, 

16-17, 20-23, 29, 36; af Edholm 2014: 41-42). 

Raymond Ian Page, som översatt den isländska rundikten, menar att den 

tredje kenningen för Tyr som Friggs far inte kan stämma. Däremot kan Tyr 

vara Balders bror eftersom han omtalas som Odens son (vilket Balder är). Af 

Edholm anser att “hovens herre” mycket väl kan vara en benämning för Tyr 

eftersom han en gång varit en så pass framstående gud. Han menar även att 

det finns en likadan kenning i Skáldskaparmál, som det tydligen har 

diskuterats en del kring, men han ger ingen referens till vilken strof det 

handlar om. Page menar slutligen att den isländska rundikten inte kan tolkas 

som en auktoritet vad gäller runlära (och inte heller vad gäller mytologi om 

jag tolkar honom rätt) (Page 1999: 16, 18; af Edholm 2014: 41-42, 50, 80). 

Den fornengelska rundikten, med en något tveksam datering till 700-

800-talet, skiljer sig betydligt från den norska och isländska (Page 1999: 32-

33). Af Edholm återger den i sin uppsats (af Edholm 2014: 42): “Tir is a 

token, it keeps/holds faith/troth well with athelings; it is allways [sic!] on its 

course over the mists/clouds of night, it never fails/betrays”. 

Denna dikt framstår för mig som den mest intressanta eftersom den 

skiljer sig så mycket från de tidigare. Af Edholm (af Edholm 2014: 42-43) 

nämner att t-runan framstår som ett gott förebud i dikten och att en forskare 

vid namn Jacob Grimm anser att det tecken som omnämns i dikten är t-

runorna som ska ristas för att ge seger i Sigrdrífumál 6. Kort bör också 

nämnas att Tyr i rundikten kopplas samman med aethelings, alltså 

anglosaxiska prinsar och adelsmän (se internetkällor: Definition of Atheling 

by Merriam-Webster). 

Det finns flera exempel på runinskrifter där t-runan har flera bistavar, 

alltså flera t-runor på varandra så att runan ser ut ungefär som en gran. Detta 

har tolkats som segerrunorna som ska ristas i Sigrdrífumál 6 och som ett 

åkallande av Tyr för seger i strid, eller som ett sätt att få lycka. Exempel på 

dessa flerfaldiga t-runor finner vi bl.a. på brakteater (en av dem har daterats 

till 500-tal), på Kylverstenen på Gotland (daterad till början av 400-talet) 

och såvitt jag kan se, på ett lansskaft från Nydam i Danmark med paralleller 
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i andra runinskriptioner från 400-500-talen (Nerman 1970: 206; Holtsmark 

1975: 122; Simek 1996: 337; Stoklund 2003: 176-177; Andrén 2014b: 148-

149; af Edholm 2014: 44). 

Birger Nerman har tolkat denna flerfaldiga t-runa som Fimbultýr 

(‘huvud-gud’, en kenning för Oden eller Tyr) eftersom den enligt honom är 

större än de andra runorna och är den enda äldre runa som är mångdubblad 

(Nerman 1970: 206-207; af Edholm 2014: 40). Som en liten invänding kan 

dock inte jag se att den flerfaldigade t-runan alltid skulle vara större än andra 

runor i de inskrifter där den förekommer, som på Kylverstenen eller 

lansskaftet från Nydam (Stoklund 2003: 177; Andrén 2014b: 149). 

Det finns även en gammal runinskrift på en hjälm från Slovenien, kallad 

Negau B, som har satts i samband med Tyr (af Edholm 2014: 44-46). Men 

eftersom inskriften är “svårdaterad och svårtydd” (af Edholm 2014: 45) 

kommer jag inte att gå närmare in på den här.  

Ortnamn är en annan källa till information om Tyr. Vi kan se en tydlig 

koncentration av Tyr-namn till Danmark. I södra England finns några. I 

Norge finns enbart ett säkert exempel, Tysnes, och i Sverige verkar det 

faktiskt inte finns ett enda exempel på ortnamn innehållande guden Tyr (för 

en diskussion av möjliga Tyr-namn i Mälardalen se Vikstrand 2001: 405-

407). Tiveden har tidigare lyfts fram som ett svenskt exempel men antas 

nuförtiden innehålla pluralformen tívar, alltså ‘gudar’. Att skilja tívar från 

Tyr (gammaldanska *Tī) kan verka omöjligt för ett otränat öga men Bente 

Holmberg menar att man kan skilja dem åt. I de fall där förleden i ett 

ortnamn avslutas med -s, som i Tislund, innehåller det sannolikt gudens 

namn (Olsen 1915: 197; Holmberg 1986: 109-110; Holmberg 1990: 391; 

Vikstrand 2001: 405-407; Rowe 2005: 9427; Brink 2007: 119-121; af 

Edholm 2014: 51-52). 

I Danmark finns det 33 ortnamn där guden Tyr möjligen är förled (för 

en utförligare diskussion av Tyr-namn i Danmark se Holmberg 1986: 109-

123). Det handlar bl.a. om flera Tislund (‘Tyrs lund’, min översättning från 

danska), Tiset (med en ursprunglig efterled -ved, ‘skog’, alltså ‘Tyrs skog’, 

min översättning från danska), Tisbjerg (‘Tyrs berg’, min översättning från 

danska), Tishøj (‘Tyrs hög’, min översättning från danska) och Tisted (‘Tyrs 

plats’, min översättning från danska). Vi har också Tissø (se kapitel 1.3 

Källkritik i denna uppsats). Tyr-namnen har för övrigt en tydlig regional 

utbredning i Danmark då de saknas i mitten av landet (Holmberg 1986: 110, 

122-123; Brink 2007: 120-121; af Edholm 2014: 51-52). 

Det finns sammantaget flest säkra Tyr-namn som är kopplade till en 

skog av något slag (Tislund och Tiset), vilket har fått Holmberg att anta att 

Tyrskulten varit knuten till skogen. Annars verkar namnen, enligt mig, ofta 

vara kopplade till naturföreteelser. Intressant är även att inget ortnamn med 

Tyr innehåller ord för helgedom. Holmberg diskuterar ortnamnens ålder och 

drar slutsatsen att de inte säkert kan dateras. Han menar (Holmberg 1986: 

123) att de förmodligen är gamla men att Tyr fortfarande kan ha varit “känd 
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och ivrigt dyrkad” (min översättning från danska) under vikingatiden (se 

även kapitel 5. Slutsats i denna uppsats angående dyrkan av Tyr under 

vikingatiden) (Holmberg 1986: 122-123; Brink 2007: 120-121). 

Med undantag för de föremål på vilka man påträffat mångdubblade t-

runor finns det annat arkeologiskt material som har kopplats till Tyr. Det rör 

sig om olika former av bildmaterial som man tror återger de mytiska scener 

där Fenrisulven biter av Tyrs hand eller där Tyr slåss mot Garm. Anders 

Andrén menar att motivet med Tyr och Fenrisulven kan identifieras på en 

bildsten från Austers i Hangvar (Andrén 2014b: 144, 155-156). Af Edholm 

ställer sig dock tveksam till detta, och jag måste inta samma hållning. Andra 

menar att samma motiv kan identifieras på en bildsten från Tjängvide i 

Alskog (Lindow 2002: 298). Af Edholm är tveksam även till denna tolkning, 

liksom till tolkningar av möjliga Tyr-motiv på Gallehushornen och 

Goshforthkorset. Han menar att den enda säkra återgivningen av ett Tyr-

motiv kommer från en brakteat funnen i Trollhättan som daterats till 

folkvandringstid (SHM 1164). Den visar när Fenrisulven biter av Tyrs hand 

(Steinsland 2007: 270; Andrén 2014b: 143-144, 150, 155-156; af Edholm 

2014: 53-54, 87). 

Det finns mycket material att använda sig av om man vill jämföra Tyr 

med andra gudar. Likheter finns med flera gudar både inom den 

fornnordiska gudavärlden och på kontinenten. Här kommer jag bara försöka 

göra en sammanfattning och lyfta fram några återkommande exempel. Jag 

hänvisar de som är intresserade till af Edholm 2014: 58-75, Dumézil 1948 

(1988): 121-122, 124-139, 141-174 och Dumézil 1973: 35, 37-38. Tyr har 

flera likheter med den fornnordiska guden Oden, som krigiska attribut, men 

även med Ull (se kapitel 2.3 Relationen mellan Tyr och Ull i denna uppsats) 

(af Edholm 2014: 60-62).  

Som jag nämnde tidigare har den romerska veckodagen Dies Martis 

genom interpretatio germanica blivit Tyrs dag. Genom det som kallas för 

interpretatio romana och interpretatio graeca har romare och greker tolkat 

germanernas gudar utifrån sina egna och givit dem deras namn. Tacitus talar 

om att vissa germanska stammar dyrkade Mars som en huvudgud och att 

andra offrade djur eller människor (krigsfångar) till guden. Prokopios 

nämner att thuliterna i norr dyrkar Ares (tolkad som Tyr) som den främste 

guden och Herodotos beskriver en kult kring skyternas främste gud Ares 

som får ett människooffer vars avhuggna arm kastas upp i luften under en 

ritual. Af Edholm ser kanske inte förvånande en parallell i Tyrs enhänthet 

(Turville-Petre 1964: 181; af Edholm 2014: 62-65, 71-72). 

Det finns många inskrifter i de romerska gränsprovinserna som omtalar 

Mars med olika binamn, t.ex. Mars Cnabetius (“Mars den stympade”) och 

Mars Belatucadrus (“Mars den ljuse/skinande”), vilket finner paralleller i 

den enhänte (före detta) himmelsguden Tyr (översättningar i af Edholm 

2014: 69-70). De flesta inskrifter av denna typ verkar dock inte ha kunnat 

tolkas, men af Edholm menar att de sannolikt är “lokala binamn på en 
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gemensam föreställning kring en krigsgud” (af Edholm 2014: 69). En 

inskrift som har fått speciellt inflytande i forskningen om Tyr är den som 

omtalar guden som Mars Thincsus, där binamnet kopplats till tinget. 

Inskriften är funnen i Storbritannien och daterad till 222-235 e.Kr. (Turville-

Petre 1964: 181; Dumézil 1973: 43; af Edholm 2014: 65-66, 69-70). 

Dumézil finner en parallell till Tyr i den romerska hjälten Mucius 

Scaevola som brände sin hand för att rädda Rom från undergång, och i den 

iriska mytologin berättas om guden Nuadu som förlorar sin hand i en strid 

och istället får en silverhand. Detta liknar Tyrs enhänthet även om den sker 

på ett annat sätt och till skillnad från Nuadu får Tyr inte någon annan hand. 

Jämförelser med baltiska gudar, liksom med andra indoeuropeiska gudar 

som Zeus och Dyaus visar en likhet med Tyr begränsad till hans tänkta 

ursprungliga koppling till himlen (Dumézil 1948 (1988): 143-144, 148-151, 

153-159; Turville-Petre 1964: 181; Dumézil 1973: 45-46; Holtsmark 1975: 

122; Simek 1996: 337; Rowe 2005: 9426; af Edholm 2014: 12-13, 27, 66-

75). 
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Bilaga 3: Källor om Ull 

Det finns betydligt fler skriftliga källor om Tyr än om den fornnordiska 

guden Ull. Tyr är kopplad till en speciell runa och rundikter, vilket inte Ull 

är. Dessutom verkar Ull ha varit en gudom begränsad till Sverige och Norge. 

Trots det vittnar mängden ortnamn om att han en gång spelat en mer 

betydande roll (Lindow 2002: 299-301). Vi kan säga såhär, om läsaren 

tyckte att Tyr framstod som en gåtfull gud kommer ni efter att ha läst om Ull 

att revidera den ståndpunkten. 

Ull förekommer som sagt sparsamt i skriftliga källor. Han nämns tre 

gånger i Eddan, två gånger i Sången om Grimner (Grímnismál) och en gång 

i Kvädet om Atle (Atlakviða). I Snorres Edda förekommer han fem till sex 

gånger, en gång i Gylfaginning och fyra till fem gånger i Skáldskaparmál 

(Tabell 1). Därutöver nämns han i Saxo Grammaticus Gesta Danorum och i 

Klements saga (Molin 2015: 86, 103-104, 110-114). 

 

               Tabell 1: Var Tyr och Ull förekommer i Eddan och Snorres Edda  

 

 

I Sången om Grimner står det att Ull har byggt sina salar i “Ydalar” 

(Grímnismál 5). Inför nästa strof är det värt att kort nämna sammanhanget. 

Oden har förklätt sig till en man kallad Grimner och blivit orättfärdigt 

fängslad mellan två eldar av kung Geirröd som han besöker (Eddan 1994: 

50-51). I den intressanta strofen Grímnismál 42 säger Oden (Eddan 1994: 

58): “Ulls huldhet har den och alla gudarnes, som först med flamman tar i tu, 

ty öppna bliva världar över asars söner, när kittlar från lågan lyftas”. Sista 

gången Ull nämns i Eddan är i Kvädet om Atle där det står att Atle har svurit 

flera eder, bl.a. “vid Ulls ring” (Atlakviða 30) (Eddan 1994: 250). 

I Snorres Edda ges en kort beskrivning av Ull i Gylfaginning 30. Det 

står att han är “son till Sif” och “styvson till Tor”, och att ingen kan mäta sig 

Tyr Ull 
Eddan 
 Kvädet om Hymer (5-6, 8, 33) 
 Loketrätan (inledningen, 37-40) 
 Sången om Sigrdriva (6) 

 
Snorres Edda 
 Gylfaginning (24, 33, 50) 
 Skáldskaparmál (1, 9, 31) 

Eddan 
 Sången om Grimner (5, 42) 
 Kvädet om Atle (30) 

 
 
Snorres Edda 
 Gylfaginning (30) 
 Skáldskaparmál (1, 4, 14, 41?, 46) 
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med honom när det gäller att skjuta med båge eller åka skidor. Det står även 

att han är vacker och “en god härman; det är gott att åkalla honom i envig” 

(Snorres Edda 1970: 54). I Skáldskaparmál 1 nämns han som en av de tolv 

domarna i en hall i Asgård och i Skáldskaparmál 4 kallas Tor för “Ulls 

styvfar” (Snorres Edda 1970: 95). I Skáldskaparmál 14 skriver Snorre hur 

man ska skilja Ull från de andra gudarna: “Genom att kalla honom Sifs son, 

Tors styvson, andurguden, bågguden, jaktguden, sköldguden.” (Snorres 

Edda 1970: 97). Den till synes oklara benämningen “andurguden” översätts 

som “skidguden” i andra versioner av Snorres Edda (Snorres Edda 1970: 54, 

88, 97; Lindow 2002: 299, Steinsland 2007: 272; Molin 2015: 104). 

Molin diskuterar var och en av ovan nämnda strofer och jag kan 

rekommendera en läsning av hans diskussioner (Molin 2015: 86-95, 103-

111). 

Av en händelse stötte jag på ett annat omnämnande av Ull i den svenska 

översättningen av Snorres Edda som jag använder i denna uppsats. I ett 

stycke i slutet av Skáldskaparmál 41, som står som ett inskjutet, separat 

stycke av Eyvind skaldaspillir, lyder första raden: “Ull med ofredsliljan!” 

(Snorres Edda 1970: 116). Eftersom ingen av mina andra källor ens nämner 

denna strof drar jag slutsatsen att det förmodligen rör sig om en ovanlig 

översättning eller att den inte syftar på guden Ull. 

Slutligen står det i Skáldskaparmál 46 att “skölden kallas Ulls skepp” 

(Snorres Edda 1970: 117) 

Ulls familjeförbindelser är lika luddiga som Tyrs, även om det inte kan 

verka så till en början. I Snorres Edda omtalas han, både i Gylfaginning 30, i 

Skáldskaparmál 4 och 14 och i andra kenningar (se nedan) som Sifs son och 

Tors styvson. Att Ull är Sifs son nämns dock bara i Snorres Edda, och den 

tidigaste kenningen som talar om en relation mellan Ull och Tor är Ullar 

mágr (Ulls släkting) från början av 900-talet. Molin menar därför att senare 

författare kan ha ansett sig förtydliga Ulls och Tors släktskap genom den 

närliggande kenningen gulli ullar (Ulls styvfar/försörjare), eller använt 

denna kenning i ett rent litterärt syfte (Molin 2015: 98-99). 

Molin framlägger tanken på att Snorre kände till de kenningar som 

betecknade Tor som Ulls släkting eller Ulls styvfar/försörjare, och därför 

drog den logiska slutsatsen att Ull är Sifs son eftersom Sif är gemål till Tor. 

En möjlig slutsats som Molin drar är att Ull skulle vara släkt med Tor i 

egenskap av himmelsgud men inte vara hans styvson, och inte ha Sif som 

mor. Vem Ulls far var är ett ämne för spekulation. Oden och Njord har 

föreslagits men Molin menar att ingen gud riktigt passar in i denna roll 

eftersom Ull själv anses vara en så pass gammal gud. Njord anses dessutom 

ha varit en kvinnlig gudom i ett tidigare skede (Molin 2015: 99-102).  

Den enda myt om Ull som är bevarad finns i Saxo Grammaticus Gesta 

Danorum (Grammaticus & Zeeberg 2000: 121-122). Det berättas att Oden 

(Odin) fördrivs från Bysans och istället övertar Ull (Oller) tronen. Ull 

övertar även Odens namn och hans position som gud. Efter att Ull styrt i 
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nästan 10 år låter gudaförsamlingen Oden komma tillbaka. Ull blir då 

bortjagad och reser till Sverige där han försöker återta sin höga position. Han 

lyckas dock inte utan blir dödad av daner. Det sägs även att Ull, men hjälp 

av hemska trollformler, kunde använda ett ben som skepp. Med detta 

färdades han på vattnet lika snabbt som med åror. Benet har tolkats som 

isläggar/skridskor (Holtsmark 1975: 280: Molin 2015: 1, 111-113, 142). 

Ull nämns även i Klements saga, en isländsk översättning av Passio 

sancti Clementis. I det relevanta stycket förtalar påven nio hedniska gudar. 

Det intressanta är att författaren av den isländska översättningen lägger till 

fem extra gudar. Vilka som tillkommer är dock inte riktigt klart. Vissa 

beskyllningar mot gudarna verkar ha grund i mytologin (som de mot Loke 

och Njord). Så verkar dock inte vara fallet med beskyllningen mot Ull (“illan 

segir hann Ull” (Molin 2015: 113)). Hursomhelst visar Klements saga att 

guden Ull var känd i klostermiljöer på Island ungefär samtidigt som Snorre 

författade sin Edda på 1200-talet (Molin 2015: 113-114). 

Ulls etymologi är luddigare än Tyrs, även om forskningen kan sägas ha 

nått en form av konsensus (Holtsmark 1975: 281; Vikstrand 2001: 166; 

Molin 2015: 20-22). I den tidiga forskningen tolkades Ulls namn som en 

parallell till ull (wool). Senare forskare kopplade samman namnet med 

fornvästnordiska *ullr (på svenska ‘källsprång’), besläktat med 

fornvästnordiskans vella. Andra såg namnet som sprunget ur gotiskans 

wleitan (‘att se’, min översättning från engelska) (Molin 2015: 20) eller 

besläktat med gotiskans waldan som betyder ‘styra’, ‘utöva makt över’ eller 

‘makt, auktoritet’ (mina översättningar från engelska) (Molin 2015: 22). 

Den tolkning av Ulls namn som är vanligast idag framlades redan 1851 

av  Joseph Bachlechner och ser ursprunget i gotiskans *wulþuz som betyder 

“glans”, “härlighet” (Ström 1985: 131; Vikstrand 2001: 166; Steinsland 

2007: 271; Molin 2015: 19). Ulls namn är dock inte det enda Ull-namn som 

behöver förklaras. För att göra det hela ännu mer komplicerat finns det ett 

antal ortnamn i Norge med en möjlig yngre sidoform av Ull kallad *Ullinn. 

Molin menar att *Ullinn kan vara ett möjligt noanamn för Oden, alltså ett 

namn som kan användas utan risk eller för att det ursprungliga personnamnet 

anses vara för heligt (Turville-Petre 1964: 183-184; Holtsmark 1975: 280-

281; Ström 1985: 131-132; Lindow 2002: 301; Orchard 2002: 368; 

Steinsland 2007: 271; Molin 2015: 19-20, 22-28, 32-33). 

Det har diskuterats om gudens namn ingår i ett antal personnamn eller 

inte. Det gäller bl.a. namn från Sverige, Finland och på kontinenten (t.ex. på 

Torsbjerg-doppskon från Tyskland). Molin är tveksam till att guden Ull 

skulle förekomma i något av dessa fall. Han stödjer sig bl.a. på vanliga 

namnformer som Olle/Olli, på att personnamn innehållande guden Ull 

sannolikt inte skulle återfinnas enbart i Finland, och på forskning som säger 

att gudanamn inte förekommer i personnamn på kontinenten (Vikstrand 

2001: 167; Molin 2015: 28-32). 
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Om Ull i själva verket är ett noanamn har också diskuterats (Molin 

2015: 32-34). Jöran Sahlgren ansåg att Ull var “ett berömmande noanamn” 

(Sahlgren citerad i Molin 2015: 33) baserat på namnets etymologi (‘glans’, 

‘härlighet’). Molin menar att det är möjligt men osannolikt att Ull skulle vara 

ett noanamn, och att man behöver fler självständiga källor. Enbart 

etymologin kan göra alla namn till noanamn, menar Molin, och det “must be 

considered a fallible methodology” (Molin 2015: 33). 

Ull förekommer som nämnts i flera kenningar. Snorre nämner några i 

Skáldskaparmál 14 och 46 ovan. Ull ingår till största delen i kenningar för 

krigare, men även i kenningar för sköld, strid, Tor och Sif (Turville-Petre 

1964: 182; Snorres Edda 1970: 95, 117; Simek 1996: 340; Lindow 2002: 

299; Molin 2015: 95-99). Exempel på dessa kenningar är för krigare hjaldr-

Ullr (‘kamp-Ull, strids-Ull’, min översättning baserad på en liknande 

kenning för Tyr ovan), för sköld skip Ullar (‘Ulls skepp’, min översättning 

från engelska) (Simek 1996: 340), för strid él [skips Ullar] (‘sköldstorm’, 

min översättning från engelska) (Molin 2015: 95-96), för Tor Ullar mágr 

(‘Ulls släkting’, min översättning från engelska) eller gulli Ullar (‘Ulls 

styvfar/försörjare’, min översättning från engelska) (Molin 2015: 96, 98), 

och för Sif móður Ullar (‘Ulls mor’, min översättning från engelska) (Molin 

2015: 96, 98-99). 

Att Ull förekommer så många gånger i kenningar för krigare menar 

Molin inte behöver ha någon grund i mytologin eller en djupare betydelse 

som ett tecken på Ulls karaktär. Andra gudar som Njord och Balder 

förekommer också i kenningar för krigare. Men ingan av dem kopplas till 

krig i myterna eller ses som krigiska gudagestalter. Molin verkar mena att 

vilka gudar som helst kan ingå i kenningar för krigare, förutsett att de passar 

in i texten rent litterärt. Han medger dock att mängden Ull-kenningar för 

krigare kan spegla gudens tidigare förgrundsposition och ha sin grund i 

svearnas expansion. Kenningen skip Ullar för sköld antar Molin och flera 

andra forskare har sin grund i en förlorad myt (Turville-Petre 1964: 182; 

Holtsmark 1975: 280; Simek 1996: 340; Molin 2015: 102-103). 

Ull förkommer med större eller mindre sannolikhet i ca 70 ortnamn i 

Sverige och Norge (Molin 2015: 36). I sin uppsats lyfter Molin (Molin 2015: 

64-70) även fram möjliga Ull-namn i Danmark, Finland, Island och på 

Brittiska öarna (England, Skottland och Isle of Man). Han avvisar dock alla, 

även om viss tveksamhet verkar råda kring två ortnamn på Island som även 

nämns av Turville-Petre (1964: 183). Det bör påpekas att med undantag för 

Frej, Oden och Tor är det ingen annan fornnordisk gud som förekommer lika 

ofta i ortnamnen som Ull (Molin 2015: 35). 

I Sverige finns det bl.a. flera Ullevi, Ullunda, Ulleråker och Ultuna som 

med större säkerhet kan kopplas till guden Ull. Sedan finns det flera mindre 

säkra namn som Ullsjö, Ullerö, Ullstämma och Ulleberg. I Norge finns det 

flera mer säkra namn som Ullarland, Ulleren, Ullinsakr och Ullinshof (de 

två senare innehåller den avvikande namnformen *Ullinn), och flera mindre 
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säkra namn som Ulleren, Ullenes, Ulleberg och Ullarøy. Ull-namnen i 

Sverige och Norge sträcker sig över mellersta Sverige och södra Norge, med 

en koncentration till Mälardalen och Oslofjorden. Det antas att Ull-namnen 

fanns i ett område som dominerades av Svearna (Turville-Petre 1964: 183; 

Falck-Kjällquist 1983: 152-155; Ström 1985: 132; Vikstrand 2001: 166-190; 

Brink 2007: 116-118; Molin 2015: 36-64; Steinsland 2007: 271-272). 

De Ull-namn som med störst säkerhet innehåller guden Ulls namn är det 

stora antalet Ullevi i Sverige (23st) (Brink 2007: 118; Sundqvist 2009-2010: 

90; Vikstrand 2009-2010: 59; Molin 2015: 38). Det är slående att Ullevi-

namnen utgör 65% av de teofora Ull-namnen i Sverige (Molin 2015: 38). Per 

Vikstrand menar att kult vid helgedomar som tillägnats Ull (Ullevi) var 

något gemensamt för de som levde i östsverige och att man därför kan tala 

om en ideologisk gemenskap (Vikstrand 2001: 189-190). Att ortnamn 

innehållande guden Ull kan vara gamla och ofta förekommer i gamla 

bebyggelsemiljöer har lett till tolkningen av Ull som en gammal gud 

(Vikstrand 2001: 174; Molin 2015: 39, 44, 83). Men om han förekommer i 

svenska sockennamn eller inte, vilket också har implikationer för gudens 

ålder, är omtvistat (Vikstrand 2001: 174-175; Molin 2015: 39, 63-64, 83). 

Det har diskuterars huruvida Ull kan kopplas samman med andra gudar 

genom ortnamnen (Molin 2015: 70-85). Även om Molin medger att det kan 

finnas en relation mellan Ull och Frej, diser eller Njärd/Njörð så är han 

kritisk till metoden. Han menar dock att den kan förbättras genom statistisk 

analys. För en mer omfattande diskussion av Ull-namnen hänvisar jag till 

Molin (2015: 35-85) och vad gäller Ull-namn i Mälardalen hänvisar jag till 

Vikstrand (2001: 165-190). 

Liksom Tyr har Ull kopplats till bildmaterial på olika sätt. Niels Åke 

Nielsen (1969: 102-125) menade utifrån en tolkning av runinskriften på 

Sparlösastenen att Ull och Frej var samma gud. Han lyfte även fram likheter 

mellan gudarna som att de kopplats till eder, att de både omtalas som 

jaktgudar och har en koppling till skepp. Jag har inte kunskap nog att själv 

bedöma Nielsens tolkning av runinskriften utan kan bara hänvisa till andra 

författare som avvisar hans tolkning (Simek 1996: 339; Lindow 2002: 300-

301; Molin 2015: 115-117). 

Bilderna på Balingstastenen tolkar Lars Silén (1983: 88-90) som 

avbildningar av Ull med båge och skidor bredvid Oden med sina korpar, 

vargar och sitt spjut. Silén medger visserligen att bilderna ger ett “splittrat 

intryck”, med skidlöparen som en bifigur nere i vänstra hörnet, men tror 

ändå att de återger “jaktens idé” (Silén 1983: 88). Molin (2015: 117-119) är 

kritisk och menar att den sena dateringen av stenen (1050 e.Kr.) och den till 

synes malplacerade lilla skidlöparen, som kan ha blivit inristad ännu senare, 

inte stödjer Siléns tolkning. Ullkulten hade med stor sannolikhet upphört 

långt innan år 1000 (se dock kapitel 5. Slutsats i denna uppsats). 

På de danska Gallehushornen avbildas flera gånger en figur med pil och 

båge. Ivar Lindquist (1926, s. 90-95) tolkar figuren som Ull, bl.a. eftersom 
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Ull har bågen som attribut. Molin (2015: 141) är dock kritisk till att Ull 

skulle kunna förekomma på Gallehushornen eftersom ortnamn innehållande 

Ull helt saknas i Danmark. 
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Bilaga 4: Ull som vintergud 

Vid sidan om tolkningarna av Ull som solgud (kapitel 2.2 Ull i denna 

uppsats) finns det en helt annan tolkningsgrupp som handlar om Ull som 

vintergud (Molin 2015: 140-143). I Skáldskaparmál 14 skriver Snorre att Ull 

är “[...] andurguden, bågguden, jaktguden [...]” (Snorres Edda 1970: 97). 

Den till synes oklara benämningen “andurguden” översätts som “skidguden” 

i andra versioner av Snorres Edda (Lindow 2002: 299, Steinsland 2007: 272; 

Molin 2015: 104). I Gesta Danorum skriver Saxo (Grammaticus & Zeeberg 

2000: 122) att Ull med hjälp av hemska trollformler kunde använda ett ben 

som skepp. Med detta färdades han på vattnet lika snabbt som med åror. En 

tolkning av benet som isläggar (skridskor gjorda av ben) framstår som den 

mest övertygande (Holtsmark 1975: 280; Molin 2015: 142). 

Det nämns att Ull bor i “Ydalar” (Grímnismál 5, Eddan 1994: 51), 

vilket betyder “idegransdalen” (Steinsland 2007: 272) och eftersom de bästa 

bågarna gjordes av idegran (Lindquist 1926: 83-84; Turville-Petre 1964: 

183; Ström 1985: 132) finns det en överensstämmelse med Snorres uppgift 

om Ull som en båggud. Jakt på skidor med pil och båge sysslade man 

uppenbarligen med under vintern. Isläggar är också uppenbart 

vinterrelaterade. Även kenningen för Ull som sköldguden och kenningen för 

sköld som Ulls skepp har tolkats i samma linje. Finnur Magnússon (Molin 

2015: 140) menar att sköldar skyddar krigare bra mot vind (och snö). Ivar 

Lindquist (1926: 98-99) menar att Cimbrerna åkte på sköldar ner för snöiga 

branter och att Ull antagligen använde skölden som släde (skepp) på samma 

sätt. 

Det kan även kort nämnas att man har kopplat samman tolkningen av 

Ull som en himmelsgud med tolkningen av Ull som en vintergud. Folke 

Ström menar att Ull möjligen är “en manifestation av vinterns av stjärnor 

glänsande natthimmel” (Ström 1985: 131). Molin (2015: 140-143) påpekar 

det motsägelsefulla i bilden av Ull som både solgud och vintergud. Var man 

associerad med växtlighet så hade man förmodligen inget med vintern att 

göra. Molin förhåller sig generellt kritisk till tolkningarna av Ull som en 

vintergud eftersom de bara är tydliga i Snorres Edda. Han menar dock 

samtidigt att de inte helt kan avvisas. Det finns dessutom en möjlighet att Ull 

kan ha haft olika karaktär hos olika folk. Just Bing (1916: 117-118, 122-124) 

anser att Ull har fått sina vinterattribut från gudinnan Skade i ett sent skede. 

 


