Beteckning: Rel D ht 2004:1

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Hammaren och Korset
Hur bilden och kulten av Tor kom att influera
kristnandet i Svealand

Christina Eriksson
2005-01-23

Examensarbete 10 p
Religionsvetenskap D

Handledare Olof Sundqvist

2

Innehåll
Inledning.................................................................................................................... 3
Syfte, frågeställning och avgränsning .................................................................................... 4
Forskningsläge ....................................................................................................................... 5
Metod och källor samt källkritik ............................................................................................ 7
Kristendomens väg mot Svealand .......................................................................... 8
Tor – Luftens härskare i Svealand .......................................................................... 9
Svealands kristnande............................................................................................. 11
Religiös kontinuitet ................................................................................................ 15
Den okända kung Erik.......................................................................................................... 16
Erik den helige ..................................................................................................................... 17
Olav den helige..................................................................................................................... 19
Ortnamnen............................................................................................................................ 20
Kultformler........................................................................................................................... 21
Runstenarna.......................................................................................................................... 22
Arkeologin............................................................................................................................ 26
Ikonografin ........................................................................................................................... 28
Slutsats.................................................................................................................... 30
Diskussion och fortsatt forskning ........................................................................ 31
Bibliografi................................................................................................................ 33

3

Inledning
Omkring år 30, sänder Jesus ut sina lärjungar i världen med orden:
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
1

Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matteus 28:19-20)

Cirka 1000 år senare når kristendomen det hedniska templet i Uppsala, som jag ser som de
fornnordiska gudarnas sista utpost. Den kristna segern över det germanska folket är därmed
ett faktum, i alla fall enligt Rimbert som säger: emedan världens ände mot norr ligger på
svearnes område.2
Under detta årtusende förändrades Kristusgestalten och anpassades till de seder och bruk han
mötte. Det var framförallt maktens män som omskapade Honom på så sätt att Han till slut mer
liknade en segrande vikingakung än den tjänande sonen. Gro Steinsland beskriver det så här i
sin bok:
Overalt der kristendommen rykket frem, var det den nye gudens makt som
ble fremholdt, hans omnipotens. Kristus var victor, seierherre. Det var denne
seiersguden Clodvig og andre germanerkonger sluttet seg til, Kristus fikk ord
på seg for å være den av gudene som sikrest ga dem seier på slagfeltet. Den
germanske krigeretikken var seiglivet, det viser middelalderkirkens syn på
3

krig og vold i Herrens navn.

Vad som sedan händer kan beskrivas i sagoform:
När Jesus till slut kommer till Uppsala tempel reser sig Tor ur högsätet och
går utan tvekan honom till mötes. Varför? Jo, därför att han i Honom ser sin
like men också sin överman. Inför den mäktige Kristusgestalten böjer han
sig, han ser en sista gång på sin hammare sedan lägger han den vid foten av
det kors som Jesus bär. Tor inser att han är slagen men är samtidigt glad,
därför att han vet att hans egenskaper kommer att leva kvar i Jesus i många år
framöver. Han behöver inte oroa sig för sitt folk, de kommer precis som han
gjorde i Jesus, känna igen sina gamla invanda seder och bruk. Skålar til árs
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ok friđar kommer fortsättningsvis också att drickas, även om de hålls i den
nya gudens namn. Men det gör inget eftersom Tor ändå vet att han och de
andra fornnordiska gudarna har en fortsatt existens i människornas liv.

Så kanske en saga om Sveriges kristnande kan skrivas. Men nu är Sveriges kristnande ingen
saga, och aktörerna inga gudar utan riktiga människor vars sikte inte bara är inställt på att
frälsa själarna utan också att med hjälp av sina Gudar tillskansa sig rikedom, ära och makt. I
denna kamp är, som vi senare skall se, alla medel tillåtna, till och med mord.

Syfte, frågeställning och avgränsning
Syftet med uppsatsen är att visa att det uppstod en religiös kontinuitet från Tor till
utgestaltningen av kristusbilden och den kristna kulten. Jag hävdar att det var som en
segrande vikingakung Jesus kom till Svealand och mötte en av de sista germanska gudarna,
den fornnordiska Tor. Med hänvisning till källor från den här tiden framhåller jag att det
uppstod en religiös kontinuitet mellan dem.
Min frågeställning blir således: Fanns det en religiös kontinuitet mellan de båda gudarna i
Svealand efter kristnandet?
Med begreppet religiös kontinuitet menar jag då att den bild och kult av Tor som fanns före
kristnandet influerade mottagandet av Kristus och de kristna riternas utformning. Riterna som
utfördes var i stort desamma före och efter kristnandet, endast gudens namn skiljde dem åt.
Begreppet kultkontinuitet har diskuterats av både Stefan Brink och Anders Hultgård.4 Båda
anser att begreppet behöver definieras och jag hänvisar här till Anders Hultgård som
definierar begreppet så här:
Termen avser i religionshistorien kontinuitet i kulten alltså det religiösa
handlandet överhuvudtaget, med tonvikt på sådan kult som överlever ett
religionsskifte. Kultkontinuiteten innefattar också allt som hör samman med
det religiösa handlandet, den materiella dimensionen såsom själva kultplatsen
med kultbyggnader och andra konstruktioner (högar, altaren, stängsel, gravar
mm), rituella föremål samt den personliga dimensionen (kultspecialister,
5

kultförsamling och enskilda kultutövare).
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Naturligtvis kan man också säga att kristendomen utgjorde ett brott inom den fornnordiska
religionens utveckling. Vi får aldrig veta hur den fornnordiska religionen hade utvecklat sig
om den inte blivit förbjuden. Med den kristna tron kom istället den utveckling som fick det
Sverige som vi har idag att växa fram. I min uppsats är det som tidigare sagts inte brottet som
framhålls utan de delar som utgjorde en kontinuitet. Jag hänvisar återigen till Anders Hultgård
som säger:
En religionsväxling innebär dock aldrig ett fullständigt brott med det gamla;
det finns alltid en kontinuitet av något slag, en kontinuitet som naturligtvis
6

kan skifta mycket i styrka och varaktighet.

Enligt Gro Steinsland hade den härskarmakt som tog till sig Jesus som en segrande krigargud,
Oden och Frej som högsta gudar. Hon säger att många källor omtalar vikingatidens jarlar och
kungar med olika varianter av begreppet ”Odens son”.7 Jag kommer inte att ta upp det
ytterligare, även om det är mycket intressant. Detta arbete fokuseras istället på kopplingen
mellan Kristus och Tor och hur deras möte gestaltat sig i Svealand. Jag uppehåller mig främst
i Uppland, men också i Södermanland och på Öland som enligt Anders Hultgård hade
kopplingar till Svearnas rike och kristnades därifrån.

Forskningsläge
Kristnandet i Sverige var en process som sträckte sig över flera hundra år och helt saknar
skriftligt inhemskt källmaterial. De texter vi har att tillgå är västnordiska och tillkomna när
kristnandet redan var avslutat. Författarna som själva var kristna färgade naturligtvis
berättelserna med sin tro och detta gör att texterna måste läsas kritiskt. Det tvärvetenskapliga
arbetssättet är därför nödvändigt och bör enligt Anne-Sofie Gräslund inbegripa områden som
arkeologi, bosättningshistoria, runologi, norrön filologi, ortnamnsforskning, historia,
religionshistoria, missionsvetenskap, kyrkohistoria och konstvetenskap. Det här arbetssättet
har använts i ett för Sveriges del stort forskningsprojekt som genomförts i början av 1990talet: Projektet Sveriges kristnande, något som jag haft stor användning för i mitt arbete.
I arbetet med att visa Tors stora betydelse i Svealand har jag haft stor hjälp av Helge
Ljungbergs avhandling från 1947: Tor, Den nordiske åskguden. Där tar han upp
6
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indoeuropeiska släktingar till Tor och de bilder och myter som finns bevarade om honom. Jag
har utgått från Helge Ljungbergs syn på Tor som ”hela folkets gud”, som han uttrycker det.
Han var den populäre guden, bondeguden, folkguden, den gud som både vikingen och bonden
kunde identifiera sig själva med, säger han.8
När det gäller den religiösa kontinuiteten har de aspekter av religionsmötet som diskuteras av
Anders Hultgård haft stor betydelse.9 I sitt arbete tar han upp olika uttryck för mötet mellan
den segrande kristendomen och den fornnordiska religionen. Han använder sig av de flesta av
de ovan nämnda ämnesområdena och gör mycket intressanta kopplingar mellan bland annat
Erik den helige och Tor samt påvisar runstenar och amuletter som kan härledas till honom. Ett
begrepp som han använder är religiös ackulturation som han definierar så här: Ett
samlingsbegrepp för inflytelser och anpassningsfenomen som inte påverkar väsenskärnan
eller de centrala elementen i en religion.10
Som helhet kan jag säga att mitt arbete bygger på några tankar i slutet av Helge Ljungbergs
tidigare nämnda avhandling. Helge Ljungberg skriver där att han har för avsikt att ge ut en
andra del om Tor och ytterligare fördjupa sig. Bland annat skriver han så här:
Avslutningsvis skall upptagas tvenne problem till behandling, först Tor och
Kristus, varvid religionsskiftets kultiska brytningar skall skärskådas. Av
intresse är att Tor å ena sidan vid kristendomens införande framstod som
huvudmotståndaren till Kristus, å andra sidan, framför allt i den konstnärliga
symboliken genom drakdödarmotivet, uppbar rollen som medkämpe till
Kristus.

11

Helge Ljungberg fullbordade aldrig denna andra del, enligt Olov Sundqvist därför att han år
1954 valdes till biskop i Stockholms stift. De här tankarna om Tor som huvudmotståndare till
Kristus har varit min största inspirationskälla. Ingen annan har heller följt upp dem annat än
som småstycken i andra arbeten. Det gör det extra intressant både ur forskningssynpunkt men
också för egen del att få göra den fördjupning som Helge Ljungberg säkert av tidsbrist aldrig
hann med.
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Metod och källor samt källkritik
I följande studie tillämpas en kombinerad metod, där både litteratur- och källstudier är
väsentliga. Då det gäller källstudierna så finns ett mångvetenskapligt tillvägagångssätt, där
både forntida texter studeras likväl som ortnamn, runstenar och arkeologiska fynd. Ett annat
arbetssätt än det tvärvetenskapliga hade aldrig kunnat ge den bredd på undersökningen som
jag eftersträvat. Människors religiösa tro avspeglar sig på många olika sätt inte bara i böcker.
Det dagliga livet genomsyrades av tankar om den gud som hade förmågan att upprätthålla
ordningen i universum. Genom olika handlingssätt försökte man få honom/henne att vara
behjälplig i livsviktiga situationer som födelse och död, och sådd och skörd. Det här har jag
försökt visa med hjälp av alla tänkbara källor för att komma så nära den dåtida människans
tankesätt som möjligt.
I de arkeologiska fynden finns Torshammare och kristna kors som visar att de användes under
samma tidsperiod. Ikonografin visar att bilder på Kristus och helgonen belyser dem som
segrande vikingakungar och därmed passade in på den fornnordiska härskarmaktens
mansideal. En åker i Uppsala; Sankt Olofsåkern uppvisar intressanta kopplingar bakåt till en
åker som tidigare hette Torsåkern och indikerar att Torskult förekommit på platsen, både före
och efter kristnandet. I svåra situationer användes kultformler som riktades till gudarna om
önskat beskydd. Samma formler har använts både före och efter kristnandet det är bara
gudens namns som ändrats. Runstenarna vittnar om att missionärerna ”kristnade”
fornnordiska Torsmyter samt texter och symboler och detta belyser människornas osäkerhet
inför den nya guden, man vände sig därför för säkerhets skull till båda.
Det litteraturmaterial som jag haft användning för är Adam av Bremens krönika, Rimberts
Ansgarsvita samt Snorre Sturlusons Edda och nordiska konungasagor. I dessa krönikor, sagor
och legender har jag funnit att en okänd kung Erik, Erik den helige samt Olav den helige alla
uppvisar kopplingar till den fornnordiske guden Tor. Problemet med dessa källor är, som
tidigare sagts, deras kristet färgade innehåll. Det är svårt att veta om innehållet är äkta
fornnordisk historia eller bara påhittade efterhandskonstruktioner.
Jag vill alltså understryka att de citat ur sagorna som används i arbetet inte ska tas bokstavligt
utan har använts av mig som ett sätt att belysa den ironiska och nedsättande bild som de
kristna tänkarna ville ge av den fornnordiska religionen. Jag är väl införstådd med ovan
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nämnda källkritik men har ändå använt flera citat därför att jag tror att berättelserna trots allt
innehåller ett stort korn av sanning.

Kristendomens väg mot Svealand
Sakta men säkert rör sig kristendomen fram genom Europa. För det mesta sker omvändelserna
i det tysta, men ibland, har händelserna bevarats för framtiden, som till exempel:
År 590 blir Gregorius den store påve i Rom. Gregorius är nyckelperson i Europas fortsatta
kristnande eftersom han ser som sin uppgift att omvända ”barbarerna”. Han ville göra dem
till medlemmar i ett kristet kejsardöme, lett av påven.12 De första omvändningsförsöken riktas
mot England och Missionen har blivit känd för de brev som Gregorius skrev till sina utsända.
Där ger han instruktioner om hur hedningarnas omvändelse skall gå till. Det första brevet är
fördömande och innehåller enligt Bertil Nilsson ord som förfölj och förstör. I det andra brevet
har tydligen Gregorius kommit på bättre tankar eftersom han efter, som han säger, långa
överläggningar med sig själv, bland annat kommit fram till: …att avgudarnas helgedomar hos
detta folk på intet sätt skall förstöras, men däremot avgudabilderna i dem.13
På 700-talet beger sig anglo-saxiska munkar ut på missionsresor från England. Nytt för
missionerandet är att de för med sig en romersk-katolsk organisation, sinne för ordning och
täta kontakter med påvedömet, något som deras föregångare saknat och därför ofta
misslyckats. En av de mest kända av de anglo-saxiska missionärerna är Winfrid av Crediton
eller Bonifatius som blev hans namn vid biskopsvigningen i Rom. En av de metoder som
Bonifatius använder belyses av följande händelse: År 724 låter Bonifatius fälla den heliga
eken som växer i Geismar i nuvarande Hessen. Eken som är helgad åt Jupiter (interpretatio
romana av Tor), anses stötta himlavalvet och är centralpunkt för den förkristna religionen i
området. På ekens forna plats låter Bonifatius sedan med dess virke bygga ett kapell tillägnat
S:t Petrus.14 Genom att ersätta eken med ett kapell hade han skapat kultkontinuitet på den, för
folket, heliga platsen, ett smart handlingssätt som gjorde att den religiösa kulten ingalunda
avstannade utan fortsatte i ny kristen gestalt. Däri ligger, anser jag, en stor del av
kristendomens stora missionsframgångar.
12
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Germaniseringen av Kristus tar sin början i och med Konstantins seger över det västromerska
riket år 31215. Av sin hovteolog Eusebius framställs han då som Guds utvalda härskare på
jorden, som den nye Moses och det romerska folket blir precis som Israels folk i Gamla
Testamentet, Guds utvalda. Från Gamla Testamentet hämtas också så småningom seden att
smörja kungarna med helig olja vid kröningen. De här tankarna förstärks av Karl den Store
som till och med under sin regeringstid hälsades med titeln rex et sacerdotus (kung och
präst).16
De härskarideal som Karl den Store utvecklade formade en västerländsk kungaideologi som
gick i arv till nya riksbildningar bland annat till det mäktiga tyska frankerriket som var
ledande i Europa när Norden kristnades. När så kristendomen anländer till Norden och
”jordens yttersta gräns” för att använda Rimberts ord, har Jesus blivit inte bara en konung
utan också en krigisk vikingakonung. Som sådan ställs han då mot den gud som i generationer
varit väktare av människornas värld – Tor

Tor – Luftens härskare i Svealand
På flera ställen i källmaterialet från Svealands historia visas vilken stor betydelse Tor hade för
människorna. Adam av Bremen sätter honom till exempel i högsätet i sin beskrivning av
Uppsala tempel:
Detta folk har ett berömt tempel som kallas Uppsala, beläget inte långt från
samhället Sigtuna. I detta tempel, som är helt och hållet prytt med guld,
dyrkar folket bilder av tre gudar. Den mäktigaste av dem, Tor, har sin tron
mitt i salen. På var sin sida om honom sitter Oden och Frej. Man säger att de
har följande betydelser: Tor, säger man, härskar i luften och råder över åska
och blixt, vind och regn, solsken och gröda. Oden, det vill säga raseriet, styr
krigen och ger människan kraft att bekämpa sina fiender. Den tredje, Frej,
skänker de dödliga fred och njutning.17

Den kanske tydligaste indikationen på Tors popularitet i Svealand är de många orter som är
bärare av hans namn. Bara i Uppland finns ett tjugotal, säger Per Vikstrand som också menar
att om man tittar närmare på dem finner en förbindelse mellan Tor och platser som spelat en
15
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stor roll i samhällsorganisationen. Platser med Tors-namn uppträder oftast centralt i bygderna.
Hit hör platser som Torstuna, Torslunda, Torsholma, Torsvi och i högsta grad Torsåker som
Per Vikstrand beskriver så här:
Det är påfallande att Torsåker-namnen uppvisar en så hög grad av centralitet
och samtidigt i så få fall har blivit namn på bebyggelser, och det är frestande
att häri se ett tecken på att de fungerat som samlingsplatsnamn, snarast
kultplatsnamn, långt fram i förhistorisk tid. Genom sin höga grad av
centralitet antyder de också att guden Tor haft en samhällsgemensam
funktion.18

Att Tor var ”hela folkets gud” i Svealand visas förutom ortnamnen också av arkeologiska
fynd och runinskrifter något som diskuteras utförligare nedan. En stor del av Tors popularitet
låg i hans roll som beskyddare av människornas värld. Tor utförde ett outtröttligt
utrotningskrig mot jättarna och andra onda makter som ständigt hotar både människornas och
gudarnas värld och hans beskyddande karaktär kommer till uttryck i flera benämningar. Folke
Ström hävdar att han bland annat benämnes: Midgårds värn, Människornas vän, Asgårds
beskyddare och Jättarnas skräck. 19 Förutom denna egenskap rådde han ju enligt Adam av
Bremen över allt slags väder och var därmed också en fruktbarhetsgud.
Namnet Tor har med åskan att göra eftersom det är identiskt med den germanska guden
Donar och har betydelsen ”dundraren” eller ”dundret”. Helge Ljungberg anser att det finns
stöd för uppfattningen att Tor precis som andra åskgudar ursprungligen varit identisk med
åskan för att senare bli den som orsakar åskan. Under bronsåldern dyrkades en himmelsgud
som solgud vars attribut var solskiva, hjul eller yxa berättar han. Ur denna
solgud/himmelsgud har sedan åskguden avskiljts och yxtecknet har förändrats till en
hammare. Folke Ström berättar att föregångaren till Tors hammare, yxan, var en symbol för
blixten. Den var ett kultföremål med syfte att framkalla åskan och dess efterföljande,
livgivande regn. Regn var något som den åkerbrukande befolkningen, förutom sol, var i stort
behov av, därför bar man också runt yxan, kanske på åkrarna, för att försöka beveka åskans
och regnets gud.20 Fynd av små yxor av bärnsten och lera har hittats från den här tiden och
troligen har de varit symboler av himmelsguden och burits på samma sätt som de små
18
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Torshammare som senare hittats under vikingatiden.21särskilt i den östra delen av Sverige
med centrum i Uppsala har Tor behållit sin karaktär av himmelsgud menar Helge Ljungberg.
Det är inte svårt att tänka sig Tor med sin mäktiga hammare Mjölner som far omkring uppe i
luften och slår ihjäl jättar så det blixtrar och dundrar. Åskupplevelsen var säkerligen på
vikingatiden precis som idag ett fascinerande skådespel. Fascinosum och tremendum är
åskupplevelsens signatur säger Helge Ljungberg som också menar att åskupplevelsen är nära
förknippad med det religiösa medvetandet. Speciellt märkbart var detta förr i tiden då
människorna inte kände till vad som orsakade den. Ett åskväder kunde också vara efterlängtat
efter en lång tids torka och kanske sände man då en tacksamhetens tanke till Tor som inte
bara skapade åskvädret utan också det efterföljande regnet.
Men det finns också en tredje aspekt av Tor som är nära förknippad med hans beskyddande
och fruktbärande egenskaper och det är att han är livsfrämjande. Tor väcker det som är dött
till liv, egenskaper som beskrivs i två berättelser i Gylfaginning.22 I den ena stannar Tor över
natten hos en bonde, där han slaktar sina bockar och bjuder familjen på gryta. Morgonen
därefter tar han hammaren, höjer den och viger bockskinnen och då vaknar bockarna till liv
igen. I den andra är Balder död och ligger på likbålet och Tor står bredvid och viger det med
Mjölner. Men Tor kan också hindra det som lever från att dö enligt Adam av Bremen som
säger:
De har tilldelat alla sina gudar präster, som frambär folkets blot. Om en farsot
eller hungersnöd hotar, offrar man till Tors bildstod.23

Formeln för detta beskydd är víga menar Anders Hultgård något som finns belagt på runstenar
från 900-talet i Sverige och Danmark och i den så kallade Canterburyformeln.

Svealands kristnande
Det Sverige som vi känner idag existerade inte under Tors storhetstid. Till skillnad från
Danmark och Norge hade det ingen stark kungamakt och inte heller något Allting som på
Island. Det bestod istället av små kungadömen med egna kungar, men hur uppdelningen ser ut
21
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är svårt att säga på grund av det knapphändiga källmaterialet. Kristnandet av Svealand var en
långt utdragen process som sträcker sig över flera århundraden. Den kan sägas börja år 830
när Ansgar kommer till Birka och vara avslutad år 1164 då landets stift inordnades under en
biskop som hade sitt säte i Gamla Uppsala. Men om man tänker på när den nya religionen
blev en naturlig del i människors vardag är det betydligt svårare att dra någon gräns i tiden
menar Bertil Nilsson.24
Trots förvirringen kan några huvuddrag urskiljas. Den första kung som vi har uppgift om att
ha döpts är Erik Segersäll. Enligt Bertil Nilsson skall han ha mottagit dopet i Danmark i
samband med en erövring där, men sedan återfallit till sin gamla tro när han drivits tillbaka till
Gamla Uppsala. Nästa kung som döps är Eriks son Olov Eriksson Skötkonung, omkring år
1000. Denne kung verkar vara en av de första som försöker skapa ett kristet välde i landet
men också mött stort motstånd speciellt i Svealand. Adam berättar följande:
I sin avsikt att omvända sina undersåtar till kristendomen lade han ned stor
möda på att riva det hedniska Uppsalatemplet, beläget mitt i sveonernas land.
Hedningarna, som med rädsla såg hans avsikter, sägs ha träffat ett avtal med
sin kung av den innebörden att om han själv ville vara kristen fick han utöva
sina kungliga befogenheter i det landskap i Sverige som han själv föredrog.
När han där grundade en kyrka och införde kristen gudstjänst, fick han
emellertid inte med våld tvinga någon invånare att avsäga sig dyrkan av sina
gudar, för så vitt denne inte självmant önskade omvända sig till Kristus.

Olov Skötkonung verkar enligt Adam vara nöjd med den uppgörelsen och reser till västra
Götaland och grundar det första biskopssätet i Skara istället för i Sigtuna som han först
tänkt.25 Kung Olov dör så småningom, omkring år 1022, enligt Bertil Nilsson,26 som också
berättar att Olovs son Anund Jakob tar över efter honom. Anund Jakob verkade precis som sin
far för kristendomens införande och Helge Ljungberg återger en intressant händelse från hans
regeringstid.27 Händelsen som är ett rykte som Adam av Bremen hört från en säker sagesman
lyder så här:
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En man vid namn Wolfred från England, driven av kärlek till Gud, hade
kommit till Sverige och med stor förtröstan predikat Guds ord för
hedningarna. När han genom sin predikan omvänt många till kristen tro, tog
han sig för att uttala sin förbannelse över en av folkets avgudar vid namn Tor,
vars bildstod var uppställd på hedningarnas tingsplats Samtidigt grep han en
yxa och högg stoden i bitar. För att han hade vågat göra detta blev han strax
nedstucken och fick mängder av sår, och sände så sin själ, som var värdig
martyrkronan, till himlen.

28

Nästa kung i raden är Emund den gamle som inte gillas av Adam av Bremen eftersom han i
sitt följe har en egen biskop, Osmund, som inte är inrättad under Hamburg-Bremen. Emunds
efterträdare Stenkil var betydligt mer uppskattad eftersom han verkade för att ett biskopssäte
äntligen kunde upprättas i Sigtuna.29 Adam av Bremen berättar dessutom en intressant
händelse som ska ha inträffat under hans regeringstid. Till Sverige kommer då en biskop,
Adalvard, glödande av iver att predika evangelium och omvänder alla invånare i och runt
Sigtuna till kristendomen. Tillsammans med biskop Egino i Skåne vill han dessutom besöka
hednatemplet i Uppsala för att om möjligt bryta eller bränna ner det, då trodde de, skulle hela
folket omvända sig. Men kung Stenkil som är på plats och känner sitt folk får biskopen på
andra tankar med sluga ord, säger Adam av Bremen.
-

Om ni genomför detta kommer ni att bli dömda till döden, jag blir avsatt
eftersom jag släppt in er i landet och alla troende kommer att återfalla i
hedendom, försäkrar han dem.

Biskoparna fogar sig efter kungens argument, men reser då istället runt i götarnas samhällen
och slår sönder avgudabilder och Adam av Bremen menar: att de därpå vann många tusen
hedningar för kristendomen.30

När kung Stenkil dör inträder en tid av politisk oro då flera kungar slåss om makten. Under en
strid mellan två ”Erikar” stupar alla svearnas stormän och den kristna tron störs i hög grad
enligt Adam av Bremen.31 Tronstriderna i Uppsala upphör i slutet av 1070-talet eftersom
Stenkils son Inge d ä tillsammans med sin bror Halsten vinner maktkampen. I och med denna
28
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kung är också den dramatiska kristningsprocessen i Svealand avslutad. En händelse i hans
maktkamp finns beskriven i Hervararsagan:
Därföre hållo de ting med honom (Inge) och satte honom tvenne villkor före;
antingen han heller ville bliva vid den gamla lag och seder, eller giva ifrån
sig konungaväldet. Konungen svarade sig ej vilja förkasta den tro som rättast
vore. Då ropade svearna och kastade sten på honom och vroke honom av
tinget. Men hans svåger Sven blev kvar efter honom på tinget. Han tillböd
svearna att uppehålla blodoffret för dem, om de ville giva honom
konungaväldet. Därtill jakade de alle och vart Sven då tagen över allt Svitiod.
Då framleddes en häst och sönderhöggs och skiftades omkring till att äta.
Men gudabelätet vart med blodet bestruket och förkastades då kristendomen
över alla svear och upptogs igen det hedniska blodoffret och konung Inge då
fördriven av riket och for till Västergötland.

I tre år var Blotsven kung, berättar sagan, men Inge är inte overksam under den tiden. I
Västergötland bygger han upp en här och återvänder tidigt en morgon. Den ovetande Sven
vaknar av att huset brinner, springer ut och blir genast dräpt, alla andra som var i huset blir
innebrända. Inge återtog därmed makten i Svealand, förde den rätta kristna tro i lag igen och
regerade riket till sin död.32
Kanske är det som Helge Ljungberg tror, denne kung som, omkring år 1087, till sist lyckas
krossa den forna seden och de sista av de gamla gudarna Tor, Oden och Frej genom att bränna
det hedniska templet. Denna händelse skulle i så fall beteckna ingången till en ny epok i
Sveriges historia menar Helge Ljungberg och säger också att den kristna utvecklingen därefter
går väldigt snabbt. År 1164 upprättas så, cirka 334 år efter Ansgars ankomst till Birka,
Uppsala ärkebiskopsdöme med fyra lydstift i Skara, Linköping, Strängnäs och Västerås.33
Hur förhållandet i Svealand organiserades efter kung Inge (som avled omkring år 1100) vet vi
inget om menar Bertil Nilsson och säger att först efter kung Sverker den äldre, som innehade
makten från 1130-talets mitt, går det att få en tydligare bild. Det är under hans tid som en
stark kunga- och kyrkomakt växer upp i Östergötland. Kung Sverker mördas dock ca 1156, av
sin dräng, berättar Bertil Nilsson och sedan var tronsstriderna i full gång. Kampen stod mellan
den Sverkerska ätten med säte i Östergötland och den Erikska med anknytning till Uppsala
32
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trots att de hade sitt säte i Västergötland. Den Erikska ätten har sitt namn efter Erik
Jedvardsson som övertog makten efter Sverkers död.34 Han blev efter sin våldsamma död
helgonförklarad och på honom vilar en stor del av den religiösa kontinuiteten i Svealand. Erik
övertog Tors mäktiga roll som Midgårds värn. Han begravdes också i den kyrka som i mitten
av 1100-talet byggdes på den, som Bertil Nilsson säger, främsta kultplatsen i det gamla
Sveariket.

Religiös kontinuitet
Århundradena runt 1000-talet var en omvälvande period i Sveriges historia då den gamla
inhemska religionen byttes mot en ny, främmande kult. Dock var processen inte särskilt
snabb, som jag tidigare nämnt rör det sig om mer än trehundra år från Ansgars ankomst till
Birka till Uppsalas utnämnande som stiftsstad. Mellan Tors- och Erikskulten finns ett glapp i
tiden som vi inte vet så mycket om, men Anders Hultgård säger så här:35
Denna period har säkerligen inte utgjort ett tomrum i kultiskt avseende.
(Gamla) Uppsala var fortfarande svearnas kultcentrum med den skillnaden att
den första kristna kyrkan på platsen helgad åt Laurentius (Sankt Lars)
övertog den gamla helgedomens roll som kultbyggnad. Några av miraklerna i
Erikssamlingen gäller fortfarande Sankt Larskulten (nr. 35 och 36) och
kulthandlingar riktade till helgon såsom Sankt Lars och Sankt Olov torde ha
utförts direkt efter det officiella religionsskiftet i Uppsala.

Det är mycket som talar för att det har förekommit en kulthandlingkontiunuitet på platsen när
det gäller vallfärder och offergåvor, säger han slutligen.36 Att Uppsala redan under
vikingatiden var ett kultcentrum dit man förde gåvor belyses också av Adam av Bremen:37
Vart nionde år brukar man dessutom i Uppsala fira en gemensam fest med
deltagande av folk från alla sveonernas landskap. Ingen har lov att utebli från
denna fest. Kungar och folkstammar, alla och envar sänder sina gåvor till
Uppsala och de som redan har antagit kristendomen måste köpa sig fria från
deltagande i dessa ceremonier, något som är grymmare än varje annat straff.
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Den okända kung Erik
Förutom Sankt Lars och Olav den helige finns ytterligare en personkult som kan vara det
tidigaste beviset på hur den religiösa kontinuiteten gick till. Rimbert berättar att Ansgar vid
sin andra resa till Birka möter kungen och folket i förvirring och förskräcklig villfarelse. Detta
tillstånd, beror enligt Rimbert på att djävulen har förvirrat allas sinnen genom en förkunnare
som med följande ord talar för de fornnordiska gudarna:
I, säger jag, haven länge i oss haft nådiga gudar, och det land, som I bebon,
haven I tack vare vårt skydd innehaft i fred och lycka och under stort
överflöd. I haven ock ägnat oss vederbörliga offer och löftesgåvor, och Eder
dyrkan har varit oss behaglig. Men nu både undanhållen I oss de sedvanliga
offren och ären trögare att bringa oss frivilliga löftesgåvor och, vad som ännu
mer misshagar oss, I infören en främmande gud, som skall stå över oss. Om I
alltså viljen ha vår nåd, så given oss i ökad mån de offer, I försummat, och
ägnen oss större löftesgåvor. Mottagen ej heller hos Eder den andre gudens
dyrkan, hans som har en motsatt lära mot vår, och skänken ej Eder
uppmärksamhet åt hans tjänst. Om I dock önsken att hava flera gudar och vi
ej äro Eder nog, så upptaga vi enhälligt i vår församling Eder forne konung
Erik, så att han må tillhöra gudarnes tal.38

Denna sedan länge avlidne kung har svearna börjat dyrka som en gud berättar Rimbert, de har
till och med byggt ett tempel och börjat ge löftesgåvor och offer till honom. Den här
berättelsen belyser, anser jag, en kontinuitet när det gäller seden att ge offergåvor till gudar.
Först finner vi de fornnordiska gudarnas egna ord att de vill ha löftesgåvor och sedan
Rimberts beklagande över att kung Erik hyllades på samma sätt. Människorna hade aldrig
några större problem att lägga till eller byta ut gudar, det viktiga var att det fanns någon att
vända sig till i nöd och därför gick religionsbytet relativt smidigt.
I Olavsagan finns en beskrivning av vilka gåvor en fornnordisk gud kunde få, det är kung
Olav som frågar Gudbrands son hur deras gud ser ut:39
Han sade att den var gjord för att likna Tor. ”Han har en hammare i handen
och är storvuxen. Inuti är han ihålig och under honom är en upphöjning. Den
38
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står han på när han är ute. Han saknar inte guld och silver till prydnad. Varje
dag får han fyra bitar bröd och dessutom kött.”

Anders Hultgård berättar om den kristna seden att föra med sig gåvor till heliga platser och
där ge dem till Kristus eller något helgon oftast som tack för bönhörelse. Det är något som
sker med Erik den helige när kulten av honom startar på 1160-talet. Erikskulten är tydligt en
votivkult, säger han, något som betyder att bönhörelse ofta sker efter att man lovat utföra vissa
handlingar. Dessa kunde bestå i att vallfärda till kyrkan, offra något eller utföra läsningar
under gudstjänsten. Gåvor till Erik kunde utgöras av vaxfigurer eller pengar men också av
djur som oxar, kor och hästar. Gåvorna placerades säkerligen i kyrkan, tror Anders Hultgård
som dock är osäker på hur det förhöll sig med djurgåvorna, men, säger han:40
…man kan inte utesluta någon form av gemensam måltid på de djur som
frambars i helgonkulten vid (Gamla) Uppsala, i varje fall under det första
skedet efter religionsväxlingen.

Erik den helige
Erik Jedvardsson, som han egentligen hette, dog den 18 maj år 1160. Han bevittnade mässan i
(Gamla) Uppsala kyrka när budet kom att en dansk prins gjorde anspråk på den svenska
tronen och var på väg att döda honom. Lugnt satt han kvar tills mässan var slut, reste sig först
därefter, gjorde korstecknet och gick ut att möta sina fiender. Striden blev kort, Kung Erik
stupade och hans huvud höggs av när han låg på marken. Det är hans son, Knut, som sju år
senare låter helgonförklara honom genom att gräva upp hans kvarlevor ur graven och lägga
dem i ett skrin i kyrkan.
Vad kunde skänka större glans åt den unga metropolen än ett inhemskt helgon? Frågar sig
Tryggve Lundén. Knut Eriksson drevs av en önskan att stärka sin egen position i landet och
genom att helgonförklara sin far skapar han underlag för sin framtida makt. Den som har ett
helgon till far måste vara en person att räkna med insåg han säkert.
Men även kyrkan i Uppsala såg en möjlighet i att skapa en helgonkult runt Erik. Han låg
redan begravd i kyrkan och folket hade börjat betrakta honom som ett helgon. Uppsala var
ärkestift och kultcentrum som det alltid hade varit, men nu skulle det också få en egen
40
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kultpersonlighet. Stiftets biskop ledde skrinläggningen och snart kunde man börja fira honom
i kyrkan. Det skapades också en legend runt Erik, något som var viktigt för det liturgiska
firandet.41 I legenden framhålls Eriks ädla och fromma karaktär, som kunde yttra sig i att han,
under fastetiden när han avhöll sig från drottningens bädd, brukade bada i ett kar med iskallt
vatten för att bemästra driften. Han var med att bygga upp domkyrkan i (Gamla) Uppsala,
kristnade Finland och avstod frivilligt från en del av de inkomster som en Sveakung vanligtvis
fick, dessutom såg han till att det var fred i riket under hans regeringstid.
Legenden berättar också, allt för att framhålla Eriks helgonlika person, att en källa rann upp
på den plats där hans blod flöt, och en blind kvinna som berörde sina ögon med hans blod fick
sin syn tillbaka.42 Efter sin våldsamma död framhålls Erik som en segrare, i sista versen i
hymnen vid ottesången beskriven så här:43
Som segrare i himmels prakt
Han strålar med miraklers mängd
Och hjälper med sin undermakt
Envar som är av nöd beträngd.

De sista orden ”av nöd beträngd” liknar, tycker jag, Adam av Bremens beskrivning av Tor
som anropas vid ”hungersnöd och farsot”. Kanske kan man här ana att Erik den helige
övertagit Tors helande egenskaper. Det är samma böner man ber, den enda skillnaden är att
guden har bytt namn. Det är också vad som sker. Folk börjar vallfärda till Eriks reliker med
gåvor som tack för att de blivit botade från olika sjukdomar efter att ha bett honom om hjälp.
Mycket tyder också på att Tors fruktbarhetskult övertogs av Erik. I Erikssamlingens mirakel
41, beskrivs vad bönderna i socknarna utanför Uppsala bestämmer för att råda bot på den
hungersnöd som härjat under flera år. Tre fredagar i rad skulle man gå till sockenkyrkorna och
be om hjälp. Man skulle också skänka Sankt Erik ett förgyllt ax av silver om Gud genom
honom skulle ge vad fälten behövde, både ”vackert väder och regn”.44 Det här var precis det
man förväntade sig av Tor, som enligt Adam av Bremen just rådde över allt slags väder och
som tidigare sagts åkallades vid hungersnöd.
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Olav den helige
Det tomrum som Anders Hultgård talar om fylldes som tidigare sagts till viss del av Sankt
Lars och Rimberts Kung Erik. Men också av en man som enbart i Sverige ärades med över
hundra kyrkor.45
Olav Haraldsson är namnet på den norska kung som stupar i Stiklestad den 29 juli år 1030.
Redan året efter helgonförklaras han och får kultstatus inte bara i Norden, utan även i
Europa.46 Två gånger kämpade han om makten i Norge, första gången, 1015, kom han från
vikingatåg i England och Normandie där han troligen blivit döpt. Med sig har han flera
biskopar och missionärer och syftet är att kristna de till största delen hedniska norrmännen.
Han erövrar makten men misslyckas i sitt politiska arbete och fördrivs från Norge år 1028.
Men han ger inte upp utan återkommer två år senare för att återta sin förlorade makt.47 Det är
under detta andra slag vid Stiklestad som Olav Haraldsson dör. I och med hans död fullbordas
den kristningsprocess som påbörjade av Håkon den gode på 930-talet, men även samlandet av
landet under en kung blir fullgjort i stora drag.48 Det Olav kämpade för att vinna under sin
livstid lyckas han med först efter sin död och han blir också en av de best betydelsefulla
personerna i Norges historia.
På sina vikingafärder mötte säkerligen Olav Haraldsson den germaniserade Kristusgestalten,
tog honom till sig som ett ideal och förde honom med sig hem till Norge. Den bild av Kristus
som den segrande vikingakungen, överfördes sedan på hans helgonfigur och hade svearna inte
mött Honom förr så gjorde de det nu. I ikonografin som beskrivs närmare nedan skall vi se att
de här egenskaperna även syns i bilder av Olav. Han framställs med krona men också med en
yxa som flera forskare velat associera med Tors hammare. Detta bekräftas av Per Vikstrand
som säger att Sankt Olof ofta har betraktats som en arvtagare till guden Tor, en ifrågasatt
uppfattning som ändå kan rymma ett visst mått av sanning, anser han:
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Kritikerna har säkert rätt i att S:t Olof inte ska uppfattas som en nödtorftigt
kristnad variant av guden Tor; S:t Olof var till sin genes ett helt igenom
kristet helgon och ikonografin och legenden kan ha ett rent kristet ursprung.49

Men S:t Olof kan trots detta säger han vidare:
…ha kommit att fylla ut ett rituellt tomrum som den polyteistiska religionen
lämnat efter sig, och hans yxa kan därvid ha associerats med Tors hammare.
Detta kan också mycket väl ha skett med kyrkans goda minne. 50

Per Vikstrand menar också att Olav den helige blev väldigt populär i Sverige och att han
övertog funktioner som tidigare var knutna till Tor något som kan vara fallet i Torstuna51 som
vi ska se nedan.

Ortnamnen
Torstuna är namnet på en by i Torstuna socken och härad och uppvisar tydliga
högstatusindikationer säger Per Vikstrand. Byn som är mycket stor har till väster om sig en
Kungshög som säkerligen utgör resterna av byns bortodlade bygravfält fortsätter han. I denna
by ligger en mycket intressant åker med namnet Sankt Olofsåkern.
Vad är en Sankt Olofsåker? Frågar sig Per Vikstrand och berättar att han känner till Sankt
Eriksjordar som tillhörde domkyrkan i Uppsala. Något motsvarande för Sankt Olofsåkern har
han inte lyckats hitta men han har en annan, för den här uppsatsen mycket intressant
förklaring. Som tidigare nämnts är det troligt att Sankt Olov före Erik den helige övertog flera
av de kultfunktioner som Tor haft i Svealand. En av de största anledningarna till den kristna
missionens seger låg just i deras förmåga att överta de gamla kultplatserna och kristna dem.
Kanske är det vad som hänt med åkern i Torstuna. Per Vikstrand säger:
Sankt Olofsåkern skulle i så fall svara mot den gamla Torsåkern. Man måste
då räkna med att Torskulten på åkern varit levande ända fram till
kristendomens införande, och namnskiftet kan också tyda på en rituell
kontinuitet in i kristen tid.
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Tanken på att exakt kunna lokalisera en helig åker från järnåldern är högintressant menar Per
Vikstrand, även om den bara är som han säger en hypotes. Något som dock ytterligare
förstärker hans teori är den intilliggande trefaldighetskällan Kappa källa.
Tidigare har källan hetat Kapell(s)källan, något som kan tyda på att det en gång i tiden stått
ett kapell på platsen. Tillsammans med den bevarade kungshögen (som också ligger intill) och
Kapellkällan utgör kanske Sankt Olofsåkern ett fantastiskt bra exempel på religiös
kontinuitet.52

Kultformler
Tidigare har jag nämnt att man vände sig till Tor med böner om beskydd, något som
uttrycktes i formeln víga. Nära samband med denna formel har den så kallade
kvinnebyamuletten, en liten kopparplåt med runor som hittades i Kvinneby på Öland i mitten
av 1950-talet. En del av texten återger en böneformel riktad till Tor: Må Tor skydda honom
med den hammare som… Ordet för skydda är här gæta, ett ord som är kopplat till medeltida
runinskrifter med böner om beskydd från Kristus eller helgonen.53 Kanske kan man här ana en
omvänd religiös kontinuitet när det gäller böner om beskydd. Det tycks som om man tagit en
kristen böneformel och tillämpad den på en fornnordisk gud – Tor.
En annan formel som använts av bägge trosinriktningarna är uppmaningen i landskapslagarna
att bedja Gud och Kristus om gott år och fred.54 Det här är samma bön som i Gylfaginning
riktas mot Frej.55 Säkerligen innebar det en trygghet för människorna att ordvalen i de gamla
bönerna inte ändrades utan hade en kontinuitet in i den nya tron. Anders Hultgård menar att
formeln ár ok friđr var välförankrat i den gamla bondekulturens riter och föreställningar56 och
med tanke på Torskultens centrala betydelse i Svealand anser jag det inte alltför långsökt att
tänka sig böneformeln även riktad till Tor.
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Runstenarna
Förutom ortnamnen finns en annan ursprunglig källa från vikingatiden och det är runstenarna.
Henrik Williams säger så här:
Runmonumenten från missionstiden är den viktigaste källan till kunskap om
Sveriges kristnande. De vittnar om hur kristendomen har mottagits och är
från källsynpunkt unika.

Runstenarna har ytterligare en fördel framför andra dokument från 1000-1200-talet menar
han, och det är att de till största delen finns bevarade i originalskick. Henrik Williams säger
också att under 1000-talet skedde en explosionsartad ökning av antalet runstenar och enbart i
Uppland restes 1196 stycken, många fler än i något annat landskap. (På andra plats kommer
Södermanland med 391.)57 Orsaken till denna plötsliga ökning kan vi bara gissa oss till men
en förklaring kan vara kristendomens ankomst och dess förändring av gravskicket, säger
Henrik Williams och tillägger:58
När inte något rikt gravgods kunde nedläggas och andra ”hedniska”
kringarrangemang kunde vidtas fick man nöja sig med en pampig runsten för
att manifestera sin och den ihågkomnes samhällsställning.

En gammal tanke är, säger han också att ju fler runstenar ett område har, desto längre
utsträckt är missionsperioden där. Uppland och Södermanland har betydligt fler och
kristningsprocessen skulle därmed ha gått mycket långsammare där än i Västergötland (151)
och Östergötland (310).59 Av alla dessa runstenar har jag valt ut fyra som är speciellt
intressanta därför att de har bilder från den fornnordiska mytologin. Man kan undra varför
kyrkan inte förstörde de stenarna. Men precis som ortnamnen lämnades orörda och kyrkor
ofta placerades på gamla kultplatser så kristnades bilderna på runstenarna och införlivades i
den nya tron, menar Henrik Williams.60 Den första av de tre är Altunastenen U 1161 som står
utanför Altuna kyrka i Uppland (Bild 1). Med endast bilder beskriver den en scen ur en av
Eddans gudasånger, kvädet om Hyme.
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Den här gamla myten användes av de kristna missionärerna som gav den ett nytt kristet
innehåll, menar Henrik Williams61 Av samma åsikt är Anders Hultgård som tillägger att man
under missionsperioden såg ett samband mellan Kristus som lockbete och fälla för djävulen
och myten om Tors fiske.62 Den stora väktaren av Midgård är nu inte längre Tor utan Jesus
och Altunastenens bevarande är en indikation på detta.

Bild 1 Altunastenen
De övriga tre stenarna finns i Södermanland, nämligen Åbystenen Sö86 (Bild 2),
Stenkvistastenen Sö111 (Bild 3) och Jurstastenen Sö140 (Bild 4). Åbystenen är ett klippblock
i Västermo socken där ristningen finns. Innanför runslingan är en Torshammare inristad och
över den syns Tors ansikte. Den har följande text:
Asmundr ok Frøibiorn lētu gæra mærki sīrun at Hærbiorn, fađur sinn. Asmund och Fröbjörn
lät göra för alla framtid runsmyckat minnesmärke efter Härbjörn sin fader.
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Stenkvistastenen står vid Stenkvista kyrka. På den är också en Torshammare omsluten av en
runslinga. Torshammaren är upp- och nervänd och kan anknytas till bruket att använda
symbolen som smycke, säger Anders Hultgård. Runtexten lyder:
Hælgi ok FrøygæiRR ok þōrgautr ræistu mærki sīrun at þiuđmund, fađur sinn. Helge och
Frögeir och Torgöt reste för all framtid runsmyckat minnesmärke efter Tjudmund sin fader.
Anders Hultgård frågar sig om inte dessa stenar har ett samband mellan text och bild. Han
hänvisar till orden mærki sīrun som finns på dem båda. Uttrycket förekommer inte i några
andra kända runinskrifter, säger han. Ordet sīrun som Anders Hultgård tror betyder med runor
överallt, runristad kan ha ett samband med hammartecknet. Han säger:
Denna symbol ställer stenen och runorna under gudomligt beskydd och detta
innebär också att minnesmärket skall bli bestående. I samma stycke

fortsätter han: Uttrycket ”mærki sīrun” får sin fulla innebörd genom
närvaron av hammartecknet, guden Tors symbol. Han låter stenen förbli ett
”för all framtid runsmyckat minnesmärke”.

Den fjärde stenen är Jurstastenen Sö140 (Bild 4) som står vid korpbron i Ludgo socken . På
stenen står följande ord:
Sandar reste stenen efter Ivar (Joar) sin frände. Ingen föder en dugligare son.
Innanför runslingan finns några tecken, þōrr siđi, som Anders Hultgård anser betyder Tor
skydde. Hans resonemang förstärks av att där också finns en liten inristad Torshammare.63
De här sista tre stenarna visar, menar jag, att en del av befolkningen under missionstiden inte
riktigt litade på att Jesus var redo att axla Tors mantel som Midgårds värn. För att vara på den
säkra sidan ristade man in hans namn, ansikte eller symbol. Detta bekräftas också av Anders
Hultgård som ser användningen av hammartecknet som en vanlig reaktion mot den
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framväxande kristendomen och dess viktigaste symbol, korset. Hammare och kors finns även
tillsamman i synkretistiska situationer, säger han64, något som närmare belyses nedan.

Bild 2 Åbystenen

Bild 4 Jurstastenen

Bild 3 Stenkvistastenen
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Arkeologin
Av alla källorna från vikingatiden tycker jag personligen att de arkeologiska är de mest
betydelsefulla. Fynden i gravarna är ditlagda av vanliga människor som levde då och utgör
symboler för deras tankar om livet och döden. De här frågorna är lika aktuella för oss idag,
1000 år senare och därför känner jag, trots tidsavståndet, en stor samhörighet mellan dem och
mig. De arkeologiska fynd som jag tittat på är de som kopplar samman Torshammare och
kristna kors. Det finns flera bevis för att de var viktiga element i övergångstiden. Små
miniatyrtorshammare av järn har hittats (se bild 5) i brandgravar från 800- och 900-talet, de
flesta i östra Mälardalen säger Anne-Sofie Gräslund. Ofta har de hittats överst i en urna
tillsammans med de brända benen vilket tyder på att de haft en kultisk funktion i
begravningsceremonierna. Fynden visar att Torshammarsymboler hade stor betydelse innan
kristendomen kom. De användes som amuletter tror Anne-Sofie Gräslund, som lyckobringare
eller som skydd mot faror.65
Torshammare i silver återfinns främst i vikingaskatter från 900- och 1000-talet, menar AnneSofie Gräslund66. De har hittats i flera landskap, en del är helt släta som den Torshammare
som hittats i Läby i Uppland (Bild 6) medan andra är rikt utsmyckade som fyndet från en
silverskatt som hittats i Bredsätra på Öland (Bild 7). Torshammarens bärögla är utformad som
en rovfågel, troligen en örn, säger Anne-Sofie Gräslund. Örnen är en symbol för evangelisten
Johannes som ofta avbildas sittande på ett kors, berättar Anne-Sofie Gräslund också och
därigenom kan fyndet vara ett bevis för religiös kontinuitet. 67
Enligt Anne-Sofie Gräslund kan Öland genom runstensornamentik och andra fornsaksformer
knytas till Mälardalen och det är därför högst troligt att Öland hörde till svearnas rike och att
den kristna missionen kom därifrån. Inte långt ifrån skatten med Torshammaren hittades en
annan silverskatt som bland annat innehöll ett också rikt utsmyckat krucifix (Bild 8). Det här
tyder på att de båda symbolerna levde sida vid sida under övergångsperioden.68
I Hakon den godes saga beskrivs både Torshammaren och korset som likvärdiga symboler:
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Och när den första skålen var fylld talade Sigurd jarl för den och helgade den
åt Oden och drack ur hornet för kungen. Kungen tog emot och gjorde
korstecken över hornet. Då sade Kår från Grytinge: -Varför gör kungen på
det här viset? Vill han fortfarande inte blota? Sigurd jarl svarade: - Kungen
gör som alla som litar på sin egen kraft och förmåga och helgar sin skål åt
Tor. Han gjorde hammartecknet över den innan han drack.69

Även om vi med säkerhet inte vet om seden att göra hammartecken var vanligt
förekommande i fornnorden så belyser ändå sagan att Tor hade rollen som motståndare till
Jesus, och att Torshammaren som symbol hade stor betydelse för denna uppfattning.

Bild 5 Miniatyrtorshammare

Bild 7 Torshammare från Bredsätra, Öland
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Bild 8 Krucifix från Bredsätra, Öland
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Ikonografin
I bildmaterial från tiden för Jesu ankomst till Norden syns tydligt att Kristus och helgonen
framställs som segrande kungar. Gro Steinsland säger så här:
Den døde kongen som ble lagt i haug, ble langt på vei guddommeliggjort.
Dermed passer han som hånd i hanske til konge-Kristus. For også Kristus
hade gått omkring på jorden i menneskeskikkelse, hans storhet og
guddommelighet ble først erfart gjennom døden. Både den førkristne kongen
og Kristus hade eksistert i to dimensjoner. Her finner vi selve møtepunktet
mellom gammelt og nytt: den norrøne kongen og den norrøne
kongeideologien blir en mulig innfallsport for den nye guden, for den
seirende krigerkongen Kristus slik han presenteres i skaldediktning og i tidlig
70

kristen billedkunst.

Kristus hänger alltså inte lidande på korset, Han står, segerrikt med krona på huvudet. Så
framställs Han på Danmarks äldsta kyrkokrucifix (ca 1050) från Åby kyrka i Århus (Bild 9).
På samma sätt framställs Erik den Helige, något som syns i en av de tidigaste säkra bilderna
av honom (Bild 10). Bilden, som tyvärr är förlorad var en glasmålning i (Gamla) Uppsala
kyrka. Den har dock bevarats i en träsnittsreproduktion i Peringskiölds Monumenta Uplandica
berättar Bengt Thordeman. Att det verkligen är Erik den Helige bevisas, enligt Bengt
Thordeman av att det från samma tid finns en sigillbild av honom där han framställs på
samma sätt. På bilderna syns Erik den Helige som en ung man, med riksäpple i högra handen
och spira i den vänstra. Spiran har en mycket intressant form. Den är ingen liljespira som
vanligtvis avbildas utan har formen av ett sädesax, något som enligt Bengt Thordeman:
sedermera en och annan gång kan iakttas i förbindelse med Erik. Orsaken till spirans form
förklarar han beror på den sammanblandning som uppenbarligen ägt rum mellan helgonet
Erik och fornnordiska fruktbarhetsgudar, även om forskningen ibland överbetonar detta.71
Någon liknande bild på Tor har vi inte men av källor som Adam av Bremen och sagorna vet
vi att han hade stor betydelse för fruktbarheten. Att han dessutom hade stor betydelse på den
plats där (Gamla) Uppsala kyrka nu står gör att kopplingen mellan Tor och Erik/Kristus inte
är särskilt svår att göra.
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Bild 9 Kristus på korset

Bild 10 Erik den Helige
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Slutsats
Omkring år 30 sänder Jesus ut sina lärjungar i världen att sprida det kristna budskapet. På sin
vandring genom Europas länder förändras synen på Kristus, han blir ”germaniserad” när de
germanska stammarna tar Honom till sig och byter tro. Till slut når kristendomen så fram till
”jordens yttersta gräns” för att använda Rimberts ord - Svealand. Där möter missionärerna
något som jag ser som de fornnordiska gudarnas sista utpost, nämligen templet i Uppsala.
Enligt Adam av Bremen hade svearna ett stort kultcentrum där, dit folk vallfärdade med gåvor
vart nionde år då en stor fest ägde rum. Inne i templet satt Tor i högsätet i mitten och på var
sin sida om sig hade han Oden och Frej. Tor var alltså enligt Adam av Bremen den högsta
Guden som rådde över allt slags väder och som man vände sig till när hungersnöd eller farsot
hotade. Jag har i mitt arbete försökt visa att Adam av Bremen har rätt i sitt antagande att Tor
var en stor gud och en värdig motståndare till den nya tron. Målsättningen har varit att spåra
en religiös kontinuitet från Tor till utformningen av den kristna guden i källorna från den här
tiden. De källor jag studerat är:
•

Sagor och legender. En okänd kung Erik, Erik den helige samt Olav den helige visar
alla på kopplingar till den fornnordiske guden Tor.

•

Arkeologiska fynd. Fynd av Torshammare och kristna kors visar att de användes
under samma tidsperiod.

•

Ikonografi. Bilder på Kristus och helgonen visar att de var segrande vikingakungar
och därmed passade in på den fornnordiska härskarmaktens mansideal.

•

Ortnamn. Sankt Olofsåkern i Uppsala som har kopplingar bakåt till en åker där
Torskult förekommit.

•

Kultformler. Böner och ord som riktas till gudarna om önskat beskydd. Samma
formler har använts både före och efter kristnandet.

•

Runstenar. Bild som kan vittna om att missionärerna ”kristnade” fornnordiska
Torsmyter samt texter och symboler som belyser människornas osäkerhet inför den
nya guden, för säkerhets skull vände man sig till båda.
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Diskussion och fortsatt forskning
Att följa stigarna tillbaka till vårt förflutna är inte alltid så lätt. Flera gångar har jag hamnat på
villospår och om inte min handledare Olof Sundqvist kommit och lett mig tillbaka till
huvudspåret igen hade det nog inte blivit någon uppsats. När jag nu sitter här med det färdiga
arbetet framför mig känns det som en evighet sedan det bara existerade som en idé i mitt
huvud. Jag kommer ihåg att folk som jag berättade min idé för var tveksamma till att jag över
huvudtaget skulle kunna hitta något stöd för min teori. Jag undrade detsamma men när jag väl
riktade in mitt letande dök det ena materialet efter det andra upp. Till slut hade jag material i
överflöd och mitt arbete koncentrerade sig på att välja ut det material jag tyckte lyfte fram
min argumentation. Jag tycker själv att jag fått stöd för min teori att det fanns en religiös
kontinuitet mellan Tor och Jesus även om jag är säker på att det finns ytterligare material att
tillgå. Något som känns extra roligt är att den koppling jag gjort i mitt arbete inte tidigare i
någon större utsträckning gjorts. Det känns som ett privilegium att ha fått möjlighet att följa
upp de tankar som Helge Ljungberg hade för mer än 50 år. Själv hade han nog inte tid
eftersom han blev biskop några år efter sin avhandling och ingen annan har heller fortsatt i
hans spår. Den argumentation jag för har jag försökt hitta stöd för bland ledande svenska och
norska forskare något som ibland kanske får mig att verka osjälvständig. Detta beror nog
egentligen på att jag inte riktigt litar på mitt eget kunnande utan gärna framhåller de som är
ordentligt rotade i den fornnordiska myllan. Kanske har det med min brist på erfarenhet av
ämnet att göra, något som jag hoppas att framtiden ska råda bot på.
Något som jag verkligen saknar är källmaterial från den östra delen av Sverige. Adam av
Bremens beskrivning av templet och kulten i Uppsala bygger troligen på säker grund men är
förvanskad av hans kristna tro och av att han aldrig varit på plats. Det hade varit oerhört
intressant om någon lokal författare givit sin syn på hur kulten egentligen gick till och hur det
såg ut på platsen. Även beskrivningarna i Rimberts Ansgarsvita och Snorres Konungasagor är
kristet färgade men ändå livfulla och roliga. Det känns nästan som om de försöker göra parodi
på de fornnordiska anhängarna. De framstår som dumma och naiva precis som sina gudar
medan de kristna biskoparna är lika rättfärdiga som Kristus som förstås är den enda och rätta
Guden. Det finns så många roliga berättelser på detta tema och jag hade gärna velat ha med
dem alla. Men min uppgift var som sagt att belysa den religiösa kontinuiteten mellan Tor och
Jesus i Svealand något som sagorna inte visar och därför har endast någon enstaka fått vara
med.
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Mycket har skrivits om den svenska fornhistorien och det ligger på något sätt ”i tiden” tycker
jag. Svt:s Riket är ett exempel, Jan Guillou:s Trilogi om Arn ett annat och Johanna
Hildebrandts trilogi om Tor och Freja ytterligare ett. Att sedan Sagan om Ringen som fått ett
uppsving i och med filmerna utspelar sig i ett land som myllrar av fornnordiska myter gör
också sitt till. Det är något speciellt med den här tiden, den väcker något djupt slumrande till
liv inom en. Kanske är det bara drömmar om en idyllisk tid som egentligen aldrig existerat.
Vad det än beror på så får den mig att vilja veta mer, att med hjälp av de källfragment vi har
få färdas bakåt och uppleva den precis som människorna då gjorde.
Det är framförallt ett område som fascinerar mig och det är arkeologin. Jag anser att de fynd
som görs i till exempel gravar mycket tydligt speglar människornas djupaste tankar om både
livet och döden. Även vardagliga saker som mat, kläder, smycken och viktiga husdjur går att
utläsa ur gravfynden något som gör dem oerhört värdefulla som källmaterial. De är i och för
sig tysta källor som enbart låter sig tolkas, men jag menar att med det arkeologiska materialet
som utgångspunkt sedan göra jämförelser med andra källor är ett av de bästa sätten att skapa
ljus över vår forntid. Arkeologin har inte haft någon framträdande roll i detta arbete trots att
jag värdesätter det högt ur källsynpunkt men en del tankar om framtida forskning finns.
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