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1. Inledning 
 

När vi här uppe i norra Europa och Skandinavien gick över från vikingatid in i nästa  
historiska epok, medeltiden, innebar detta för människan förändringar på många plan, 
kulturellt, socialt och religiöst. En stor förändring var övergången från den fornskandinaviska 
religionen till kristendomen. I dess kölvatten följde omstruktureringar på det politiska planet i 
form av centralisering, inarbetad organisering och en effektiv fördelning av makten som var 
starkt allierad med religionen 

Det forna religiösa centrum Uppsala kom även att bli ett av den nya religionens centrum. 
Uppsala visar en religiös kontinuitet av kultplats som bibehållits genom trosskiftet. Då det vid 
en religionsväxling aldrig sker ett fullständigt avbrott med den gamla religionen, brukar det 
finnas någon form av kontinuitet kvar. I början på kristnandeprocessen finns det många 
belägg för anpassningsfenomen och sammanblandningar av de båda religionerna, vilka var 
tydligare i början för att vid den yngre medeltiden mer och mer försvinna för att ge plats åt 
striktare kristen teologi.  

I början av 1900-talet påträffades i Hälsingland några bildvävar med både fornskandinaviska 
och kristna bilder och symboler. I en kyrkbod i Överhogdal, slängda i och hopsydda till ett 
täcke, återfanns 1910Överhogdalsbnaderna. Byltet vecklades ut och de märkliga vävarna 
visade ett myller av djur, människofigurer, hus och båtar. Det bildspråk Överhogdalsvävarna 
uppvisar är till största delen fornskandinaviskt bildspråk. På en av vävarna, Överhogdal, II 
finns korsbeprydda hus, vilket kan tyda på kristna influenser. Vävarna är daterade till mellan 
år 900- 1100.  

1912 återfanns Skogbonaden, slarvigt  hopvirad runt en brudkrona i sakristian i Skogs kyrka. 
Skogbonaden är daterad lite senare än Överhogdalsbonaderna, till 1100-talets senare del. Mitt 
på denna väv återges en kyrka där processioner av hotfulla lejon och beväpnade ryttare 
närmar sig kyrkan. På den vänstra sida återges tre stora mänskliga gestalter, mycket större än 
övriga figurer på bonaden. Dessa tre gestalter har vållat stot debatt bland forskarna. Frågan 
har gällt om de tre ska tolkas som den fornskandinaviska religionens gudatriad Oden, Tor och 
Frej eller som representanter för kristendomen. Här har tolkningarna i huvudsak skiftat mellan 
den kristna treenigheten, de trenordiska helgonen eller de Heliga tre kungarna.  

De hälsingska bonadernas tillverkningstid befinner sig just vid brytningstiden mellan den nya 
och den gamla religionen och en möjlighet finns att de på något sätt avspeglar denna 
religionshistoriska situation. De uppvisar element som kan föras både till den 
fornskandinaviska religionen och kristendomen.  

Dessa bonader är unika i sitt slag. De är förhållandevis välbevarade och endast ett likvärdigt 
fynd från Skandinavien finns, den vikingatida kvinnlig skeppsgraven från Oseberg i Norge 
med dess rika textila material, daterad till mitten av 800-talet.  

 

1:1 Syfte  
 

Jag vill undersöka om det går att finna spår av anpassningsfenomen i form av ackulturation 
och synkretism i de hälsingska bonaderna genom religionskiftet. Olika forskare lägger olika 
betydelse på dessa begrepp. Här har jag valt att arbeta med Anders Hultgårds begrepp där 
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ackulturation får den betydelsen av anpassningsfenomen och inflytande som inte påverkar de 
centrala delarna av en religion och synkretism för mer djupgående förändringar som kan ske i 
ett religionsmöte. Jag gör detta genom att visa exempel på integrering i ett ofta försummat 
material i kristnandeprocessen från min egen hemtrakt, Hälsingland. Jag undersöker 
bonaderna från Överhogdal och Skog och visar på att mytiska motiv var integrerade i kristna 
föreställningar från tidig medeltid, vilket pekar på en kontinuitetsaspekt där religion blandas 
samman i synkretism och ackulturation. 

 

1:2 Frågeställning 

Visar Överhogdalsbonaderna och Skogbonaden på något sätt religiös kontinuitet såsom 
ackulturation och synkretism? 
 

1:3 Metod och avgränsning 
 
Jag har valt att undersöka bonaderna från Överhogdal och Skog därför att de liksom det 
litterära materialet från samma tidsepok kan visa exempel på ackulturation och synkretism  
i mötet mellan den fornskandinaviska religionen och kristendomen. I tidigare forskning har 
dessa bonader inte uppmärksammats i någon större utsträckning när det gäller detta 
problemfält. Genom det litterära materialet finns belägg för att nordborna prydde 
boningshusens väggar med bonader som skildrade den egna historien. De hälsingska 
bonaderna ger oss den unika möjligheten att få studera väggbonader som ett exempel på en 
lång inhemsk tradition av väggprydnader. Dessutom är det roligt och spännande att få titta på 
material från den egna hembygden och ställa det i ett större perspektiv när det gäller 
kristnandeprocessen i Sverige.  
 

Jag gör en bildanalys där jag ställer valda bilder från bonaderna mot fornvästnordisk litteratur, 
främst den Poetiska Eddan och Snorres Edda. Vilken är den viktigaste litteratur där jag kan 
söka material om den fornskandinaviska mytiska föreställningsvärlden. Jag kommer även att 
relatera bilderna mot medeltida kristna traditioner och medeltida kristen litteratur. Den 
naturliga avgränsningen av problemfältet får bli bonaderna själva. De berättande elementen i 
Överhogdalsbonadernas fyra första vävar återfinns inte i bonad IV, varvid denna bonad 
utesluts i detta sammanhang. Jag gör endast en religionshistorisk undersökning av bonaderna 
har inga anspråk på det textila materialet för övrigt. De olika djur som förekommer i 
bonaderna väljer jag att generellt kalla mytiska djur. Jag har gjort studiebesök till kyrkan i 
Skog där en nygjord kopia av Skogbonaden hänger.Vidare har jag haft kontakt med 
Hälsinglands museum där jag talat med Karin Haglund, textilansvarig och antikvarie Jan 
Lundell. Jag har diskuterat bonaderna med Per Stenberg, präst i Enångers kyrka. Jag har även 
haft kontakt med Överhogdals Forngård i Ytterhogdal.  
 
 
1:4 Disposition 
 

I min uppsats börjar jag med att ta upp kristnandet i Sverige. Här väljer jag att ta med ett 
avsnitt om kvinnan i kristnandeprocessen, där hennes roll som initiativtagare kan visa på att 
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så var fallet även i denna del av Skandinavien. Vilket blir intressant för uppsatsen, om det var 
kvinnan som vävde i det förkristna samhället. Jag behandlar även kort de gemensamma 
föreställningar som finns i den fornskandinaviska religionen och kristendomen som en 
bakgrundsförståelse för tolkningen av bonaderna, där religiösa sammanblandningar kan 
förekomma. Sedan går jag vidare med en kontextuell översikt som bakgrund för de hälsingska 
bonaderna.  

Vidare ger jag en förklaring av de begrepp som används för att studera religionsmöten och då 
främst de anpassningsfenomen som uppträder när två olika religiösa system möter varandra. 
Efter detta gör jag en presentation av tidigare forskning av dessa bonader för att sedan gå 
djupare in på de enskilda partierna. Här jag  börjar med att ge en objektiv beskrivning 
avbilderna, för att sedan gå in djupare på enskilda bildsekvenser och avslutar detta avsnitt 
med en analysdel och en avslutande diskussion. 
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2. Kristnandet av Sverige 

Vid 1100- talets början kan vi börja tala om en begynnande etablering av den kristna kyrkan i 
det område som senare kom att bli Sverige. Redan under folkvandringstiden, 400-550 e vt, 
var troligen den kristna läran redan känd hos oss här i Skandinavien.1 Den här perioden kallas 
i religionshistoriskt hänseende för infiltrationsfasen, den tid då nordborna genom sina 
kontakter med de germanska och romerska rikena fått kännedom om den nya universella 
läran, vilken inte som den fornskandinaviska, var en etniskt begränsad religion. 
Det här gav underlag för mission till Norden och hos oss är Ansgars’ ankomst till Birka på 
800-talet det tidigaste belägget för kristen mission. Hans mission följdes dock inte upp med 
en kontinuerlig missionsgärning från kontinenten, men här kan man säga att etableringsfasen 
tagit sin början.2

Kring århundradena efter Jesu död lockade den begynnande kristendomen anhängare främst 
från samhällets undre skikt, för att senare sprida sig uppåt genom samhällslagren. När Olof 
Skötkonung, slutet av 900-talet, antog det kristna budskapet var förhållandet det omvända. 
Det var en överhetens religion som spreds bland de germanska folken och nådde till 
Skandinavien.3 Den romerska kulturen fick genom Konstantin den stores kejserliga stöd och 
lagfäst statsreligion och ett stort inflytande på kristendomens utveckling. Före Konstantin den 
store hade de människor som övergick till kristendomen inte några speciella privilegier. Efter 
hans regeringstid förändrades detta. Kristendomen blev statsreligion och en källa till prestige.  

Sverige kristnades inte främst genom mission utan genom att vissa stormän tog till sig den 
nya läran här hemma eller utomlands. Kristendomen hade en god organisering, den var 
centraliserad och var ett gott hjälpmedel för att befästa makt i ett växande Europa, där ett enat 
land var ett land med gemensamma föreställningar och samma religion.4 Kyrkan var beroende 
av  kungens beskydd samtidigt som kungars och kejsares makt legitimerades av kyrkan. 
Kungarna hade åtskilligt att vinna på att ansluta sig till kristendomen. Den nya religionen 
understödde utvecklingen mot en stark centralmakt.  

Såsom lagmannen Torgeir Torkelsson ståndpunkt var när Island antog kristendomen ca år 
1000. Han uttrycker sig med orden;  Låt oss alla ha en lag och en religion (sed) - det kommer 
att besannas, att om vi sliter sönder lagen kommer vi att slita sönder också freden. Han insåg 
det oupplösliga sambandet mellan samhällsliv, lag och religion som viktig för ett lands väl.5 
Många nordbor lät primsigna sig d v s döpa sig under sina resor utomlands för att 
överhuvudtaget kunna utöva handel med kristnade områden utan att kyrkan kunde motsäga 
sig detta.6 Detta var underlag för Sveriges stormän att anta kristendomen och dess fördelar när 
det gäller makt och kontroll på menigheten. Genom att anta kristendomen fanns det en 
möjlighet för ett land att sluta förbund med kristnade länder.7  

Alltsedan 800-talet hade danskarna hållit stånd mot det tyska rikets frammarsch. Omkring år 
970 antog lät Harald Blåtand kristna danskarna, möjligtvis under hot från den tyske kejsaren. 
Den långa tid Danmark hallit erövrare borta från Danmark hade fördröjt det kulturskifte som 
från vikingatid till medeltid som betydde slutet för den nordiska kulturen. Detta förde dock 

                                                 
1 Ann-Sofie Gräslund, Ideologi och mentalitet, 2001, s 20. 
2 Ann-Sofie Gräslund, 2001, s 21. 
3 Ann-Sofie Gräslund, 2001,s 25. 
4 Gro Steinsland och Preben Meulengracht Sörensen, Människor och makter i vikingarnas värld, 1998, s 212. 
5 Folke Ström, Nordisk hedendom, 1961, s 249. 
6 Gro Steinsland och Preben Meulengracht Sörensen, 1998, s 208. 
7 Gro Steinsland och Preben Meulengracht Sörensen, 1998, s 209. 
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med sig att länderna i Norden var tillräckligt starka att anta det nya utan att helt förlora sin 
egen nordiska karaktär.8 Det gällde att hitta ett förhållningssätt mot de mäktige furstarnas 
riken i Europa.  

I områdena Väster- och Östergötland fick kristendomen sitt starkaste fäste  under 1100-talet. I 
uppsalaområdet samt i mälartrakten mötte den nya läran ett starkare motstånd. I Adam av 
Bremens redogörelse från 1075, i sin beskrivning av templet i Uppsala verkar den gamla 
seden fortfarande ha en stark ställning. Däremot kan kristendomen i Härjedalen, trakten där 
Överhogdalsvävarna återfanns, ha haft en tidig kristen påverkan. Det här området hörde vid 
den här tiden till Norge, där etableringen av kristendomen anses ske vid Olof den heliges död 
ca 1030. Redan vid 900-talets mitt lät den norska kungen Håkon Adelsteinfostre bygga kyrkor 
på Vestlandet.9 Han tog med sig präster från England där han fostrats för det inhemska 
missionsarbetet. Det norska Jämtland kristnades enligt Frösöstenen av Östman Gudfastsson, 
troligen kring 1000-talets mitt.10 Härjedalen lydde under Nidaros biskopssäte och det är 
naturligt att kulturkontakterna riktades västerut mot Norge. Jämtland lydde dock under 
Uppsala biskopsstol.  

Vid den här tiden verkar apostel Staffan i Hälsingland, vilken enligt legenden blev ihjälslagen 
av hedniska bönder. Det skedde enligt legenden i Ödmården, Skogs socken.11 Byn Skog 
ligger efter den väg pilgrimerna vandrade till den norska helgonkungens, S t Olofs grav, i 
Nidaros.12 Längs de medeltida vägarna fanns speciella hus eller gårdar, ”sälohus”  för vanliga 
resenärer och pilgrimer där de kunde övernatta och Hälsinglands enda kända är det som låg i 
byn Själstuga i Skog. Det finns inte många urkunder om Hälsinglands kristnande. De tidigaste 
kyrkorna, byggdes nära kungsgårdarna i Tuna, Norrala och Jättendal. Samtliga har daterats till 
1150-1200. Dessa kyrkor med vässtorn är fortifikationskyrkor, byggda av en maktelit för att 
manifestera den nya tiden. Under 1200-talet börjar sedan de vanliga sockenkyrkorna att 
uppträda.  

Omkring år 1200 anses kristningsprocessen i Sverige vara avslutad.13 1104 inrättades i Lund 
ett nordiskt ärkebiskopssäte, som blev en samlande knytpunkt för kristenheten i Norden. Allt 
detta skedde framförallt på initiativ av den styrande makteliten i Sverige och kom med tiden 
att sprida sig ned genom samhällslagren till folket. Kristnandeprocessen här i Norden har 
förmodligen varit en långsam process varvid den förkristna religionen och kristendomen 
kunnat leva sida vid sida innan kristendomen helt fått fotfäste i det begynnande riket Sverige.  

 
 
2:1 Kristendomen och kvinnorna 
 

De första kyrkorna byggdes på den egna gården och i den gamla kulten hade både kvinnor 
och män haft sina religiösa funktioner. Kvinnorna hade förmodligen hand om den kult som 
rörde hemmet och familjen, d v s den privata sfären och männen i huvudsak aktörer i den 
offentliga kulten.14  

                                                 
8 Gro Steinsland och Preben Meulengracht, 1998, s 17. 
9 Ann-Sofie Gräslund, 2001, s 23.  
10 Ann-Sofie Gräslund, 2001, s 22. 
11 Tryggve Lundén, Svenska helgon, 1972,  s 37. 
12 Jan Lundell, Pilgrimsspår, 2002, s 10. 
13 Ann-Sofie Gräslund, 2001, s 22. 
14 Ann-Sofie Gräslund, 2001, s 84.  
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I ett första skede när den kyrkliga organiseringen inte var genomarbetat, hade säkert båda 
könen skött de kyrkliga sysslorna. Innan kyrkan institutionaliserades och kvinnorna fick träda 
tillbaka för männen är det troligt att kvinnliga lekmannainitiativ i gårdskyrkan var vanliga. 
Kristendomen ses vanligen som de utsattas och svagas religion, därför har kristendomen i ett 
initialskede kunna ha drivits av kvinnor som funnit den tilltalande. Kvinnan kan ha attraherats 
av kristendomens fredliga budskap där förbud mot infanticid, d v s utsättning av barn, 
barngravar i öst- den heligaste platsen, och livet efter detta, Paradiset, istället för Hels rike.15  
Inom kristendomen kan du som individ säkra ditt liv efter döden och din personliga tro kan ge 
dig frälsning och ett evigt liv i himlen. Även inom den fornskandinaviska religionen fanns en 
tillvaro efter döden men den var ingalunda evig och för kvinnan kunde den nog te sig lite 
dyster. 

Kyrkans betoning på individen istället för ätten måste ha gett kvinnorna en självständighet att 
handla enligt sig själv och sin tro. Kyrkan erbjöd dopet en troendes gemenskap i den här och 
den kommande världen. Vidare finns belägg för kvinnliga runstensresare, ofta i samband med 
brobyggen. Detta är en offentlig handling vilken vanligtvis hörde till männens sfär och måste 
varit prestigefyllt.  

Något som kvinnor inte tidigare haft tillgång till var den framtida möjligheten till utbildning 
inom klostren. Kvinnan kunde med hjälp av kristendomen se ökade möjligheter för sin egen 
individuella framtid och utveckling 

 
 
2:2 Bonadernas historiska kontext 
 
I de gamla sagorna kan vi ta del om hur textilier kan ha brukats i det vikingatida samhället. 
Genom att måla eller hänga upp textilier på väggarna höll man kyla och fukt ute samtidigt 
som människan i det vardagliga livet fick ta del av sin egen kulturs historia upptecknad på 
väggarna i boningshusen.16 Det var gårdens kvinnor som enskilda eller tillsammans vävde 
och förmedlade berättelserna med sitt hantverk. I kvinnogravar ända från stenåldern har man 
funnit sländtrissor och i historisk tid fram till industrialiseringen har textilslöjd varit ett 
kvinnligt område.17  
 
Väggbonaderna berättade om sagornas hjältedåd eller återgav kända religiösa motiv. I det 
fornengelska 700-talskvädet om Beowulf, beskrivs det om den skandinaviske hjälten 
Helgebedrifter var avbilda på bonader.18 Väggarna i den kvinnliga gravkammaren från 
Oseberg var täckt med mönsterprydda bonader. Det finns tyska och franska berättande 
bonader från 1000- och 1100-talen men de är mycket få och mestadels fragment. En 
särställning bland dessa berättande väggbonader har Bayeuxtapeten. Vilken tillverkades till 
invigningen av katedralen i Bayeux 1077. Denna, ca 70 meter långa väggbonad, är mycket 
välbevarad och är avgjort kristen. Den skildrar de händelser som leder fram till slaget vid 
Hastings 1066. Här finns scener alltifrån skeppsbyggande till stridsscener och religiösa bruk.  
  
                                                 
15 Ann-Sofie Gräslund, 2001, s 85-86. 
16 Kerstin Sinha, Bild på bondevägg - Hälsingegårdarnas måleri, Projekt Hälsingegårdar, 2002, s 6 
17 Ann-Sofie Gräslund, 2001, s 104.  
18 HR Ellis Davidson, Nordiska gudar och myter, 1987, s 13. 
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I Laxdölssagan diktas om den isländske storman Olaf Höskuldsson som av norskt timmer 
lät;19  
 
Uppföra ett eldhus på Hjardarholt som var både större och bättre än förut sett. Frejdade 
fornsagor var där avbildade både på väggbrädor och i taket. Det var så väl arbetat att det 
tycktes mycket ståtligare när inga bonader var upphängda 
 
Det tidigaste skriftliga belägget för hälsingska väggbonader rör Delsbo. När den nya prästen 
som kom 1457 övertog den gamle prästens ägor och tillhörigheter skrevs allt ordentligt ned. 
Bland inventarierna fanns en ”gamblan bonadh” den var redan då mycket gammal men 
värderades till 12 mark, dubbelt så mycket som en häst och mest av allt på hela 
inventarielistan.20. Detta visar hur betydelsefulla dessa väggbonader fortfarande var.  
 
 
 
2:3 Gemensamma föreställningar 
 
Det vikingatida samhällets religiösa uttryck fick sitt utlopp främst i den gemensamma kulten. 
Riterna var knutna till årstidernas lopp och människans livsrytm. Genom dessa handlingar 
behöll människorna sin kontakt med de gudomliga makterna samtidigt som de hotande 
kaosmakterna hölls borta och ordningen, kosmos, bibehölls. Den fornskandinaviska 
religionen genomsyrade hela samhället, men kallades inte av nordborna själva för religion, det 
ordet existerade inte. Istället kallade man den för den gamla seden. Kristendomen var den nya. 

Den kosmiska ordningen kunde lätt störas av olika kaos- och urtidsmakter såsom jättar och 
troll som hotar de livsfrämjande krafterna. En evig kampen mellan liv och död, gott och ont. 
Så länge gudarna finns som kan vakta ordning och föra kampen mot detta eviga hot var 
tillvaron tryggad. Tor, världsuppehållaren, är den gudom som outtröttligt och med stor kraft 
kämpar för ordningens bestånd. Trots detta går världen mot sitt ödesmättade slut. När 
Ragnarök stundar kallar Heimdal till strid och gudarna strider mot jätten Surt och hans mörka 
anhang. Gudarnas öde är beseglat genom ett edsbrott, de kan inte längre hålla den kosmiska 
ordningen och världen går under. Ur detta föds sedan en ny ljus värld och ett nytt gudasläkte, 
de yngre och skuldlösa asarna, möts på Idavallen. De återfinner de underbara 
brädspelsbrickornar av guld från urtiden. Bland andra lever åter den ljusa Balder, den 
skuldfrie, jämte sin bror Höder, han som i god tro råkade dräpa Balder. Detta scenario finns 
beskrivet i Valans spådom i Den poetiska eddan.  

Diktarens hedniska eller kristna grund har diskuterats men dess hedniska bakgrund sägs vara 
väl grundad.21 Denna dikt tillkom rätt sent, strax före 1000-talet, varav diktaren kan ha varit 
påverkad av de apokalyptiska stämningarna vid den här tiden i Europa, där den kristna 
förutsägelsen om att världen skulle gå under 1000 år efter Kristus födelse rådde. Det är 
vanligt i tider av större förändringar, förföljelser eller andra svårigheter att apokalyptiken 
odlas som förtröstan och uppmuntran. Dessa stämningar har förmodligen även påverkat den 
fornskandinaviska religionen. Valans spådom avslutas med; 22

 

 
                                                 
19 De isländska sagorna, andra bandet, Västlandssagor, 1963, s 278. 
20 Kerstin Sinha, 2002, s 8. 
21 HR Ellis Davidson, 1987, s 22. 
22 Erik Brate övers., Eddan, de nordiska guda- och hjältesångerna, s 15. 
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Vers 65 

Där kommer den mäktige till maktdomen, den starke, ovanifrån, han 
som styr över allt. 

Denna text ger indikationer på kristet inflytande, men kan fortfarande ses som den hedniske 
diktarens syn på det godas seger över kaosmakterna. Här är går det att se hur den förkristna 
religionen och kristendomen delar gemensamma föreställningar när det gäller eskatologi och 
apokalyptik. Apokalyptiska visioner om världens slut och undergång och den nya goda 
världens födelse under en ljus och god makt.   

Dualismen är genomgående i båda religionerna, då den fornskandinaviska religionen kan 
hänföras till det indoeuropeiska mytkomplexet där kampen mellan gott och ont tydligt finns 
representerat i framförallt zoroastrismen. Här ska Ahura Mazda och hans ärkeänglar när tiden 
är fullbordad uppenbara sig tillsammans med Zarathustra, där de slutligen ska krossa ondskan 
välde.23  

 
 

2:4 Religionsmöten 
 

Kristnandet av Sverige var en process som tog lång tid och skedde successivt. Det var i första 
hand ett politiskt beslut och i andra hand en religiös - ideologisk omvandling. Här möttes inte 
bara två olika religioner, den universella kristendomen och den etniska fornskandinaviska 
seden. Det handlar även om två olika kulturer.  

När Kristendomen började sin etablering innebar det ett brott i den inhemska religiösa 
utvecklingen. Den fornskandinaviska religionen var inte statisk till sitt väsen utan dynamisk, 
den förändrades hela tiden. Under sen järnålder skedde förmodligen påverkan även från 
kristendomen. Det är sällan som religionsväxling innebär ett fullständigt brott med den gamla 
traditionen. Den gamla läran och sederna  lever kvar i varierande styrka och varaktighet. Det 
finns en skiljelinje finns mellan kultskifte och trosskifte. Det går relativt lätt att få människor 
att ändra ritualer och aktiv gudsdyrkan medan trosföreställningarna, vilka är sammanvävda 
med hela livsåskådningen och vardagslivets alla yttringar tar mycket längre tid att förändras.  

Den fornskandinaviska religionen var inte som kristendomen trosexklusiv. Den hade inga 
problem att införa ytterligare en gudom till sitt panteon. Däremot var den kultexklusiv d v s så 
länge kulten och riterna uppehölls enligt den gamla traditionen var det inga problem att dyrka 
andra gudar. Detta förde med sig att den kristna kyrkan i sitt missionerande kunde anamma en 
del av den förkristna kulten för att lättare sprida sitt budskap om den ende guden. Den dåtida 
bilden av Jesus var som den segrande och majestätiska himmelskonungen, Christus Victor 
och inte som den senare lidande och förlåtande Kristus där fokus lades på människan Jesus 
och hans lidanden. D detta föll säkert  i god jord bland nordbornas människoideal. 24 Äran 
och hedern är mycket viktiga begrepp för nordbon. Människan värderades av andra 
människor och inte som i kristendomen där den slutliga domen överlåts till Gud.  

Ett närmande och en anpassning till den nya religionen kan studeras i fenomen som 
ackulturation och synkretism. I forskningen råder skilda meningar vad dessa termer inbegriper 

                                                 
23 Tim Jensen, Mikael Rothstein, Jörgen Podemann Sörensen, red., Religionshistoria, 1996, s 120. 
24 Ann-Sofie Gräslund, 2001, s 85. 
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och hur de ska användas.25 Jag väljer att använda Anders Hultgårds begrepp där religiös 
ackulturation är ett samlingsbegrepp för inflytelser och anpassningsfenomen som inte 
påverkar väsenskärnan eller de centrala delarna av en religion. Synkretism får i det här fallet 
stå för de mer djupgående förändringar av en hel religion eller av enskilda fenomen eller 
föreställningar inom denna religion till följd av kontakten med andra religionsformer.26  

Ett exempel på ackulturation kan ses i en amulett från Västergötland. Denna amulett är 
utformad som en torshammare, vilken på ena sidan uppvisar korsfigurer och på den andra 
tydliga hammarfigurer.27 Dess ägare levde förmodligen i brytningstiden där nordens folk 
övergick till den nya religionen. Kanske ville han eller hon få båda religionernas välsignelse 
eller en möjlighet att välja religiös tillhörighet vid olika tillfällen. Tidiga folkspråkiga 
predikosamlingar uppvisar material där sannolikt gamla fornskandinaviska kultformler finns 
med. Att be Gud för god årsväxt och fred bygger förmodligen på en sådan kultformel ägnad 
till Frö eller Frey. Här har den officiella kristendomen behållit och införlivat en förkristen rit 
och då kan man tala om synkretistiska företeelser. Det sakrala öldrickandet har för folket haft 
en betydande religiös och social funktion, så viktig att den införlivats i den nya religionens 
kultiska system.28  

Ett annat exempel är att Djävulen identifieras med Midgårdsormen eller andra mytiska väsen 
som troll eller jättar. Denna form av ackulturation kallas för Interpretatio scandinavica, d v s 
man benämner övertagna gestalter med inhemska namn och lånar form från motsvarande 
väsen i den fornskandinaviska mytologin.  

Dessa anpassningar i terminologin där många av de bekanta fornskandinaviska termerna och 
uttrycken användes gjorde det förmodligen lättare att lyssna och ta till sig det nya budskapet. 
Det förde med sig en känsla trygghet, kontinuitet och tradition. 

 

3. Tidigare forskning kring bonaderna från Hälsingland 

Överhogdalsbonaderna 
 
Av Överhogdalsbonadernas fem delar har bonad I-III allmänt ansetts som väggbonader. 
Tveksamheten har här gällt om de tillverkats för kyrkan eller för ett enskilt hem. Georg J:son 
Karlin var den som först kom med en publicerad tolkning 1911.29 Hans tolkning av de tre 
figurförsedda våderna som en sammanhållande väggbonad, vilken han menade kunde 
jämföras med Bayeuxtapeten. Denna linnebonad är en skildring av normandernas erövring av 
England, som avslutas med slaget vid Hastings 1066. Den är en ca 70 m lång med broderade 
mönster i ylle och ett mycket rikt bildsceneri. Karlin för bonaderna till Jämtlands eller 
Härjedalens kristnande och det missionsarbete som Hälsinglands apostel Staffan utförde, ett 
verk som kan ha sträckt sig till dessa angränsande trakter. Här ska missionsarbetet börja i I a 
och I b för att avslutas i bonad II där en kyrka uppförs. Han menar att mannen i släde på 
bonad II är missionären med högt lyftat kors på väg mot den nyuppförda kyrkan. Han tolkar 

                                                 
25 Bertil Nilsson, red., Projektet Sveriges kristnande, Publikationer 1, 1992,  S 50. 
26 Bertil Nilsson red., 1992, , s 51.  
27 Anne-Sofie Gräslund, 2001, s 17.  
28 Bertil Nilsson, red., 1992, s 61-62. 
29 G. J:son Karlin, Öfverhogdalstapeten, Svensk Slöjdförening, 1911. 
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senare 1920, i Över-Hogdalstapeten, in djur och annan ornamentik i bonaderna som 
mestadels kristna symboler och element.  

Karlin menar att dessa tre bonader visar den kyrka för vilken de är gjorda och eftersom 
Överhogdals kyrka invigdes 1466 är de troligen gjorda för kyrkan i Sveg för att sedan ha 
överflyttats till kyrkan i Överhogdal.30  Dateringen förs till 1000- talet. Bonad III tillhör inte 
sviten utan är gjord för ett enskilt hem och dateras därför till ett senare datum, 1200-tal. I 
boken Medeltida vävnader och broderier, 1928, gör Agnes Branting och Andreas Lindholm 
en avvikande tolkning. De menar att det på bonad I a och I b finns fornnordiska motiv från b l 
a Volsungasagan och Hjadingssagan. Bonad II menar de är en sammanhängande 
folkligberättelse om en bröllopsfärd till kyrkan. Olika fornnordiska symboler som te x 
världsträdet Yggdrasil med Vidofner i toppen tolkar de som magiskt-religiösa fornelement 
som levt kvar men saknar betydelse. Branting- Lindholm menar att de två i släden är 
brudparet där en av de två lyfter upp en fackla. De anser att bonad II är vävd till en bondgård, 
men ställer sig tveksamma till om den vävts för ett enskilt hem eller för kyrkan, under 
förutsättningen att bröllopsfärden är bondparets personliga historia. Om de andra bonaderna 
utförts för en kyrka eller ej tar de inte ställning till.31  

1947 instämmer Hanna Rydh med paret Branting-Lindholm att slädfärden på bonad II är ett 
bröllopsfölje, däremot håller hon inte med om att många figurer och ornament tillkommit 
endast i dekorativt syfte, eftersom detta enligt henne strider mot all primitiv konsts väsen.32 
Vilket betyder att bilder och symboler aldrig är utan innebörd. Det föremål som figuren i 
släden har i handen tolkar hon som Tors yxa och ställer detta mot Trymskvädet där Tor klär ut 
sig till Freja för att viga sig med jätten Trym. Vidare tolkar Rydh in många fruktbarhets 
symboler samt en tanke om  att väverskan levt i en hednisk idévärld i en tid som till det yttre 
var kristnad.  

Karl Hauck skriver i sin uppsats Germanische Bilddenkmäler des früheren Mittelalters, att det 
finns många bildminnesmärken på Gotländska bildstenar, runstenar i Sverige samt olika 
germanska stenminnesmärken trots att den germanska konsten allmänt ansetts bildfientlig. I 
de rika Osebergsfynden får man även en glimt av den högstående trä- och textilkultur som 
fanns i den förkristna tiden men som nu gått förlorad. Hjältesagorna och gudamyterna 
fortlever i den kristna tiden men har genomgått en religionshistorisk kulturförvandling. Hauck 
tolkar in Volsungasagan och Hjadingssagan på Bonad I a. Senare har han tolkat in berättelsen 
om Didrik av Bern som hjortjägare och drakdödare. Han daterar bonaderna till omkring 1100- 
talet. 

Nils Strömbom visar i sitt verk Nordiskt och Kaukasiskt på Överhogdalsbonaderna på 
likheter i mönster och figurer på mattor och hästtäcken från det östra Kaukasiska området. 
Bonaderna I-II menar han hänger ihop och skildrar ett genuint nordiskt motiv. Figuren med 
det höjda föremålet menar han utför en gest i magiskt- avvärjande syfte med höjd yxa, då det 
vid jultid är många fruktade krafter i rörelse. Bonad II föreställer då en slädfärd om julen, då 
de döda står upp ur sina gravar. Ruth Horneij, Bonaderna från Överhogdal, tolkar att 
bonaderna är gjorda i ett kristet perspektiv och pekar på infiltrationsfasen i Norge. Hon ser att 
bonaderna sannolikt funnits i en kyrka och därför har kristen ikonografi med betoning på 
kristen apokalyptik, där motiv från Ragnarök kommer in som ett åskådliggörande av den sista 
striden. Sture Wikman ger i sin bok Fenresulven ränner - en bok om vävarna från 
Överhogdal sin gör sin tolkning utifrån den Poetiska Eddans Voluspa. Hans utgångspunkt är 
Yggdrasil och dess oupplösliga förbund med jordens tillkomst och undergång.  
                                                 
30 Ruth Horneij, Bonaderna från Överhogdal, Jämtlands läns museum förlag, 1991, s 73.  
31 A Branting och A Lindholm, Medeltida vävnader och broderier i Sverige, 1928, s 14 f. 
32 Ruth Horneij, 1991, s 82.  
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Skogbonaden 
 
När det gäller tolkningen av Skogbonadens bildinnehåll som en strid mellan hedendom och 
kristendom, är det den idén som allmänt slagit igenom. Det stora tvistemålet är och har varit 
hur de tre stora figurerna längs till vänster på bonaden ska tolkas. Den förste som tolkade 
bonaden var Eric Salvén som 1923 tänkte sig dess idéinnehåll som en strid mellan de 
hedniska makterna och kristendomen.33 Han ansåg att de tre stora figurerna ska tolkas som 
Kristendomens tre Heliga Konungar och därav daterar han bonaden till södra Norrlands 
missionstid 1050 - 1150. Senare 1944 ansluter han sig dock till Agnes Branting och Andreas 
Lindholms åsikt om att de tre är de nordiska helgonkungarna Olov, Erik och Knut. Paret 
Branting - Lindholm för fram bonadens datering till 1200-talet på grund av de kronor eller 
hjälmar triaden bär på sina huvuden inte ska ha funnits i Sverige förrän tidigast detta 
århundrade. Detta har dock motbevisats av Bengt Thordeman, vilken påvisat att dessa kronor 
med bred ring och kraftigt blad förekommit redan vid 1000-talets mitt i Europa. Därav hans 
datering av bonaden till 1000-1100-tal. Däremot är hans tolkning av triaden att den föreställer 
Oden, Tor och Frej.  

Samma tolkning av de tre gör Vivi Sylwan 1949. Däremot tolkar hon hela bonaden som 
liksom Eric Salvén som en symbolisk strid mellan den förkristna och kristna religionen. 
Dateringen flyttas till 1150-1200. 1951 gör Sune Lindqvist samma helhetstolkning av scenen, 
men triaden får här föreställa treenigheten istället, datering 1050-1150. N-A  Bringéus kom 
1958 med sin tolkning med tyngdpunkt på klockringningen. Han menar att ringning i 
primklocka vid elevation inte kan beläggas i Sverige förrän in på 1200-talet.34

 

Mitt bidrag 
 
Till skillnad från den tidiga 1900-talsforskningen är forskarna idag ense om den långa process 
som verkade när vi övergick från vår etniska inhemska religion till kristendomen. Härav är 
det intressant att söka anpassningsfenomen som kan uppträda i detta textila material. Jag vill 
undersöka hur detta kommer i uttryck i bonaderna från Överhogdal och i  bonaden från Skog. 
Den senare forskning som gjorts på Överhogdalsbonaderna av Horneij och Wikman har 
intressanta synpunkter som ligger i kurs med synen på kristnandet som en lång och utdragen 
process. Här skiljer sig mina tolkningar något från deras. I motats till tidigare forskning av 
Skogbonadens bildvärld där tyngdpunkten lagts på av de tre stora figurerna vilka har fått styra 
bonadens budskap och datering, vill jag vidga perspektivet och studera hela bonaden utifrån 
religionsmötet och kristnandeprocessen.  

 

                                                 
33 Anne Marie Franzén - Margareta Nockert, Bonaderna från Skog och Överhogdal, 1992, s 50. 
34 Elevation av nattvardselementens upplyftande i den katolska mässan inför församlingen efter sakramentens 
invigning, 1215. 
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3:1  Historik och fyndomständigheter  
 
Överhogdalsbonaderna 
 
I samband med en insamlingsresa anordnad av föreningen Jämtslöjd, sommaren 1910, hittade 
Paul Jonze ett tygbylte som nätt och jämnt höll ihop, i kyrkboden i Överhogdal.35  Det hade 
förmodligen lagts dit för att senare kasseras.  

När tygstycket hittades bestod det av fem avlånga bitar vilket var slarvigt hopsydda till ett 
täcke. Några av tygstyckets saknade tygbitar återfanns vid ett senare tillfälle. Samma år 
ställdes bonaderna ut vid en utställning för kyrklig konst anordnad av föreningen Jämtslöjd 
och blev då mycket uppmärksammad. G. J:son Karlin, intendent vid Lunds Universitet 
biträdde vid utställning och blev så intresserad av textilierna att han tog på sig uppgiften att 
skriva en bok om dem. Hans planerade stora verk resulterade inte i mer än 12 sidor. 1956 
gjorde man på Riksantikvarieämbetet en ingående undersökning av bonaderna. Bonaderna 
bevarades hopsydda ända fram till 1929 då de sprättades isär. Man vet inte när våderna syddes 
ihop men troligtvis har det skett vid relativt sent datum, möjligtvis på 1700-talet. Idag finns 
bonaderna utställda på Jämtlands läns museum i Östersund. Nyvävda kopior finns på 
hembygdsmuseet i Överhogdal. 

Bonaderna är vävda i s k snärjväv och inte broderade som forskarna länge trodde. Snärj är en 
sedan medeltiden bortglömd vävteknik, vilken förekommer i orientaliska vävar och kallas då 
för soumak. Ullen i bonaderna härstammar från får av vanlig nordisk lantras. Vävarna är 
vävda från höger till vänster i en stående vävstol. Forskarna har konstaterat att två av dem är 
vävda på samma varp, bonad I a och I b, och förmodligen ursprungligen suttit ihop.  

Utifrån bonadernas bildvärld har forskarna tidigare daterat vävarna till 1100-och 1200-talet. 
1991 gjorde The Svedberg Laboratory en kol-14 analys av vävarna.36 Det  togs prov från både 
lin och ull i Överhogdal I, från de övriga endast i lin.37 Samtliga resultat visade sig ligga i 
intervallet mellan 800 - 1100. Man kunde inte med basis på de olika dateringarna av 
bonaderna fastslå i vilken ordning de är gjorda då skillnaderna var för små. I en senare 
undersökning av de fyra Överhogdalsbonaderna då tekniken förbättras fördes dateringen 
framåt till intervallet mellan 900- och 1100-talen. Dessa resultat pekar på en tillverkningstid 
under vikingatid. För att vara så gamla är textilierna väl bevarade och i mycket gott skick. 

 

Skogbonaden 
 
I Skogs kyrka i södra Hälsingland gjordes vid en inventering 1912 av Erik Salvén ännu ett 
intressant fynd, en gammal bonad virad runt kyrkans brudkrona. Även han blev som J. G:son 
Karlin mycket intresserad och disputerade 1923 med en avhandling om ”Bonaden från Skog, 
vari bonaden behandlades noggrant. 1962 genomgick bonaden en konservering vid 
Riksantikvarieämbetets textilavdelning och en grundlig undersökning av bonaden gjordes. 
Även här på Skogbonaden fattas en bit av väven. Det uppskattas att ungefär 16 cm av väven 

                                                 
35 Franzén-Nockert, 1992, s 18. 
36 Franzén-Nockert, 1992,  s 101. 
37 Analys av lin ger i regel ett säkrare resultat på grund av att det kan genomgå en mer omfattande kemisk 
provberedning än ull.  
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är avriven.38 Liksom Överhogdalsbonaderna är Skogbonaden vävd i snärjvävnad. Den finns 
att beskåda på Historiska museet i Stockholm. 1999 gjorde Ingrid Östergård en kopia av 
bonaden vilken skänktes till Skogs kyrka. Kopian tog fem år att väva 39.  

Skogbonaden har kol 14-daterats till 1200-talet, möjligen den senare delen av århundradet, 
vilket stämmer med den konventionella dateringen. Prov togs av lintråden i bottenvävnaden 
samt på ulltråden i mönstret. Lintråden gav resultatet 1245- 1290 cal AD och ulltråden 1275-
1395 cal AD. Även här var det The Svedberg laboratoriet i Uppsala som utförde proverna.40  

 

4. Överhogdalsbonadernas bildvärld 
 

Enligt dateringen pekar tillverkningstiden för Överhogdalsbonaderna på vikingatiden. Vid den 
tiden var kristendomen ännu inte etablerad i Skandinavien. Proverna på ullen visar att garnet 
är gjort av en inhemsk nordisk fårras. Därför kan bonaderna ha utförts i Härjedalen eller 
komma från Tröndelag i Norge. Naturligtvis även kan de ha tillverkats i någon annan del av 
Skandinavien. Kännedomen om den kristna läran i dessa norska område torde vara mycket 
god om man betänker de tidiga brittiska kristna inflytandet i Norge.  

I det följande avsnittet kommer jag att presentera och beskriva några bilder jag funnit 
intressanta i mötet mellan den förkristna religionen och kristendomen. Forskare har tolkat 
bonadernas bildvärld som möter oss i mycket olika beroende vilket perspektiv de utgått ifrån. 
Den fornskandinaviska religionen och kristendomen har när det gäller den yttersta tiden 
liknande föreställningar. I bonadernas bildvärld möter vi stora träd vilka har mytiska djur runt 
om sig. Dessa djur kan tolkas in i ett ragnaröksscenario varav jag menar att även övriga bilder 
kan tolkas i denna riktning. Dessa bonader är av ett tidigt datum och även om de skulle vara 
gjorda i en kristen kontext menar jag att de speglar en stor tolerans när det gäller det 
eskatologiska dramat. Det handlar om att det goda vinner och en ny ljus världen uppstår. Att 
betänka är de oroliga stämningar runt millenieskiftet i de kristnade länder har kunnat påverka 
folken här i Norden. 

  

 
Fig. 1.  Överhogdal I a. 

 
 
 

                                                 
38 Franzén-Nockert, 1992, s 29. 
39 Bonaden utökades med de 16 cm som fattades, där man gissat sig till mönstret samt att där det fattas 
mönstertråd och man kan se var den har gått har utfyllnad gjorts. 
40 Franzén-Nockert, 1992, s 101.  
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4:1 Allmän beskrivning 
 
Följer man bonad I a från höger så finns här företrädesvis olika mytiska djur, en del med åtta 
ben och andra hjortliknande djur med kronor samt små mänskliga figurer invävda, ibland upp 
och ned vända. Serien av figurerna bryts av ett stort träd i mitten vilket har en fågel vid 
stammens bas och en i trädets topp. På vänstra sidan av trädet minskar antalet hjortliknande 
djur och nya inslag av figurer förekommer som skepp, en byggnad med människor i och en 
adorant, den bedjande ryttaren med uppsträckta händer längst till vänster. Nedanför huset 
finns en runinskrift som tolkats till gudby.41 På nästa bonad I b återfinner man de figurer som 
avslutade den föregående. Bonaden ger som helhet ett lugnare intryck på grund av att 
figurerna är färre till antalet samt att många står stilla. Figurerna nu arrangerade i två rader 
istället för tre, skrider från höger till vänster och blir allt enklare utformade. I början ser man 
hästliknande djur tillsammans med hjortliknande djur och mindre hästliknande figurer 
förekommer mellan dessa. En del av de större figurerna har tjocka svansar och vissa av dem 
är dekorerade med ett blomliknande mönster. Närmare mitten av bonaden ser man en ryttare 
med en yxa i handen på väg upp mot ett berg eller en brant där det på toppen sitter en 
människoliknande gestalt i en stol. Ovanför denna scen finns den andra av de två ryttarna med 
uppsträckta händer. Härefter följer på den övre raden djur utan horn samt att två av dem bryter 
av mönster genom att de är ställda mot varandra. På den undre raden följer hornbeprydda 
djur. Här och var finns små hästliknande och människoliknande figurer instoppade. 

Den tredje bonaden, Överhogdal II, är den som är bäst bevarade bonaden ur mönstersynpunkt. 
Figurerna är uppdelade på tre rader. I bonadens början representeras figurerna främst 
hästliknande djur för att senare kompletteras med de hjortliknande djuren. Från början verkar 
djuren stå stilla för att när de närmar sig det stora trädet som bildar mittpunkt i bonaden röra 
på sig. Mellan de större djuren finns fåglar och människoliknande gestalter. Efter trädet som 
är av samma typ som i bonad I a men har fler grenar, förekommer ryttare, hjortar och en 
hästliknade figur med åtta ben. Det finns fyra byggnader, alla i genomskärning, vilka tre är 
försedda med kors och alla med människor inuti. Två av dem är placerade nära trädet i mitten. 
Strax till vänster om trädet syns en häst dragande ett åkdon vilken är slät undertill. I denna 
färdas två personer och den som sitter längst bak håller ett långskaftat korsliknande föremål i 
handen. Vid den övre delen vid trädets topp vänder sig ett hornbeprytt djur med sänkt huvud 
sig mot höger. 

Det återstår bara ett litet fragment av den ursprungliga bonaden på Överhogdal III. Figurerna 
är uppdelade i två rader och från höger ser man först två mansfigurer vilka håller i yxor med 
långa skaft vilka de stöder i marken. Härefter följer ett stort träd som är utformat som på de 
andra två bonaderna fast upp och ned. Diagonalt om båda sidor av trädet förekommer två 
ryttare och två byggnader. Husen är tecknade i genomskärning liksom husen på bonad II och 
inuti finns det två figurer tecknade i långa dräkter. Nästa figur är ett stort skepp med segel. 
Under skeppet finns människoliknande figurer. Därefter finns en rest av ett troligtvis 
hjortliknande djur. Bården är bredare än på de andra bonaderna och ovanligt rikt utformad 
med korsornament.  

Vävarnas färger domineras av rött, blått och grönt med inslag av vitt och gult. Figurerna rör 
sig från höger till vänster i två eller tre vertikala rader vilkas procession avbryts av en större 
figur, som verkar utgöra en centrerande punkt.  Bonad I a och I b ger ett mörkare intryck än 
bonad II som på sin högra sida har inslag av blått i sina figurer men utesluts på den vänstra 
sidan om trädet. Där förekommer den gula färgen mer frekvent som konturfärg än tidigare, 
                                                 
41 Ruth Horneij, 1991, s 140. 
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vilket ger ett ljusare intryck än den första halvan av bonaden. Bonad tre är fragmentarisk, dess 
karaktäristika är det stora upp och ned vända trädet som förekommer rättvänt på bonad Ia och 
II, samt de vackert vävda hästarna som inte är lika stiliserad som i de övriga bonaderna.   

 

4:2 Yggdrasil eller Livsträd 
 
På tre av vävarna från Överhogdal, I a, II och III, förekommer ett stort träd. På bonad I a och I 
b är det placerat i centrum, vilket inte är fallet med trädet på bonad III. Trädens utformning 
påminner starkt om varandra, däremot är trädet på bonad III vänt upp och ned i förhållande till 
de andra. De omges inte heller av de mytiska djur som förekommer tillsammans med träden 
på de andra bonaderna.   

Dessa träd har tolkats både som den fornskandinaviska religionens världsträd Yggdrasil och 
som det kristna livsträdet. Det har också setts som ett religiöst- magiskt element från 
förkristen tid men vilken tappat sin betydelse för berättelsen. Dess funktion har blivit att ge 
lugn och stadga åt kompositionen.42 Ruth Horneij ger i sin bok Bonaderna från Överhogdal 
tolkningen att vävarnas bilder inspirerats av bilder från uppenbarelsebokens visioner. Runt 
århundradena före år 1000 spreds illustrerade apokalypser runt om i det kristnade Europa. 
Hon menar att stämningen runt millennieskiftet förde med sig att dessa skrifter och tankarna 
om de yttersta tingen även nådde till Norden. Trädet på bonad I a tolkar Horneij som 
Yggdrasil med de fåglar som varslar om Ragnarök. De romber som finns i bonadens högra 
sida får representera de stjärnor som faller vid Ragnarök eller de som faller då lammet bryter 
de sjätte sigillet.43 Trädet på bonad II tolkar hon istället in som det kristna livsträdet i det nya 
Jerusalem där livets vatten rinner från guds och lammets tron. Fågeln i trädets topp visar en 
duva och det fyrfota djuret vid stammens bas representerar guds lamm. De korsformiga 
figurerna på bonadens högra sida menar hon tyder på att det är ett heligt träd. Det omvända 
trädet på bonad III menar Horneij är en dadelpalm med sina nedåtböjda grenar och  
åskådliggör därmed ”Miraklet med palmträdet” vilken hon grundar på ett isländskt 
altarförhänge, daterat ca 1400, som beskriver ”Flykten till Egypten”.44  

När Horneij utgår från kristen apokalyptik gör istället Sture Wikman i sin bok  Fenresulven 
ränner sina tolkningar utifrån dessa träd med sina centrala placeringar som det 
fornskandinaviska Yggdrasil, vilken har en central roll i den gamla religionen.45 Han har 
utgått från en fenomenologisk synvinkel och betonat trädets betydelse för många kulturer 
världen över som ett uttryck för världen och världsaxeln kring vilket kosmos roterar, ett 
världscentrum som har stor betydelse för både människor och gudar. Därav trädens centrala 
plats på bonaderna. Wikman tar upp Yggdrasil förbundenhet  med jordens tillkomst och dess 
undergång och anför en teori att bonadernas berättelser handlar om världens undergång, 
Ragnarök.   

Jag tänker liksom Wikman att de stora träden i Överhogdal I a, II  och III representerar asken 
Yggdrasil som står som en världspelare i den fornskandinaviska religionens världsbild. I 
Gylfaginnig i Snorres Edda står det att läsa;46

 

                                                 
42 Ruth Horneij, 1991, s 79.  
43 Ruth Horneij, 1991, s 132.  
44 Ruth Horneij,1991, s 160. 
45 Sture Wikman, Fenresulven ränner, 1996, s 25.  
46 Karl G. Johansson och Mats Malm övers., Snorre Edda, s 44. 
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...Då frågade Ganglere: >>Var är Gudarnas viktigaste och heligaste 
plats?<< 

Hög svarar: >>Den är vid Yggdrasils ask. Där ska gudarna gå till 
doms varje dag.<< Då talar Jämnhög: >>Asken är det största och 
bästa av alla träd. Dess grenar breder ut sig över hela världen och 
sträcker sig över himlen... 

  

Trädens centrala placering på bonaderna får illustrera dess centrala plats i den 
fornskandinaviska världsbilden. Runt träden på bonad I a och II finns intressanta figurer som 
indikerar på viktiga händelser i den mytiska världen.  

Vid trädets bas och vid dess topp på bonad I a finns en fågel avbildad. Kring trädet är ett antal 
mytiska djur avbildade; en åttafotad hästliknande djur, hjortdjur med kronor, ett stort djur 
med gapande käftar samt andra hästliknande och människoliknande figurer. Detsamma gäller 
för trädet på bonad II, förutom att det vid trädets bas istället är ett fyrfota djur avbildat. På 
båda sidor om trädet återkommer de mytiska djuren; hästliknande djur med eller utan ryttare, 
ett hjortliknande djur som håller huvudet böjt mot trädets topp med öppna käftar samt ett antal 
människoliknande figurer.   

I Gylfaginning står det beskrivet hur Yggdrasil står evigt grön och på ett av grenskikten 
vandrar fyra hjortar runt och betar av lövverket 47 På Valhalls tak, Odens stora gilleshall i 
Asgård, betar geten Heidrun och solhjorten Eiktyrner av askens löv. I Yggdrasils topp 
befinner sig Hräsvälg, en jätte i örnhamn och mellan dess ögon sitter en hök, Väderfjölne. Vid 
Urds brunn som ligger vid askens bas lever två svanar. I den Poetiska Eddan, Sången om 
Fjolsvinn, sitter den gyllene tuppen Vidovner i trädet Mimameid, ett annat namn för 
Yggdrasil. Gullenkambe, en tupp med guldkam vilken väcker härmännen i Valhall och som 
galer särskilt högt vid Ragnaröks stundan, Valans spådom, strof 43; 48

 

...Gol över asarne Gullinkambe, han hos härfader härmännen väcker; 
en annan gal under jorden, en sotröd hane i Hels salar...  

 

Dessa mytologiska motiv tycker jag mig finnas representerade i och omkring trädet på bonad 
I a och II. Jag tänker mig att fågeln i trädens toppar representerar Hräsvälg, Vidovner eller 
Gullinkambe, de hjortliknande djuren får beskriva de fyra hjortar eller Eiktyrner som betar av 
Yggdrasils lövverk. Fågeln vid askens bas på I a är möjligtvis en av de svanar som lever vid 
Urds brunn eller den fågel som det anspelas på i citatet ovan. Det fyrfotade djuret som är 
placerat vid trädets fot på bonad II får illustrera Geten Heidrun. Härav finner jag med största 
sannolikhet att dessa stora träd på bonad I a och II är det mytiska världsträdet Yggdrasil, 
vilket förutom de mytiska djurens närvaro styrks av dess centrala plats i bonaderna I a och II 
detta motsvarar dess likvärdiga placering i den fornskandinaviska religionens kosmologi.Vid 
Yggdrasil går gudarna till doms och den utgör den viktigaste och heligaste platsen i världen.  

Allt detta tyder på att via har med asken Yggdrasil att göra hellre än kristendomens livsträd. 
Fåglarna, det stort gapande hunddjuret o s v  leder tankarna till Ragnarök-gudarnas öde. 
Trädens centrala placering på dessa två bonader motsägs dock av trädets placering på bonad 

                                                 
47 Karl G. Johansson och Mats Malm, s 46 - 47. 
48 Erik Brate, s 12.  
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III. Detta fragment visar trädet tidigt i berättelsen. Bonadens ursprungliga längd är svår att 
avgöra men förmodligen mycket längre.  

På Bauextapen förekommer stora träd liksom på Överhogdalsbonaderna, vilka har tolkats som 
Yggdrasil, ibland som livets träd, vars funktion har att skilja de olika scenerna åt.49 Detsamma 
kan gälla här, att skilja berättelsens olika partier åt. 

 
           Fig.2. Överhogdal III 

 

4:4 Hjadingarnas kamp 
 
Går vi vidare i bonaden finns till vänster om det stora trädet finns ett rött skepp. Skeppets låga 
skrov avslutas i för och akter med höga stäv som höjer sig inåt och utåt. Upptill är stävarna 
förenade med en blå linje. Längsmed relingen går ett brett blått band, vilket är genombrutet av 
nio små vita stjärnor vilka har en blå eller röd prick i mitten. Mellan bandet och rån är det två 
stora stjärnformade figurer. Vid den högra stäven finns en röd, rätvinklig triangel. Det finns 
ännu en stjärna vid stäven. På den vänstra sidan om skeppet står en röd fågelliknande gestalt 
med avsmalnande kropp, bakåtriktande hals och lång framåtriktande näbb med ett litet öga i 
vinkeln mellan halsen och näbben. Röda prickar under och till vänster om figuren visar rester 
av nu försvunna benmönster. 

Detta stjärnbeprydda skepp har av Branting-Lindholm beskrivits som Gjukungarnas överfart 
över Rhen till Atle hämtad ur Volsungasagan. Karl Hauck menar att skeppet är hämtad ur 
Hjadingasagan då Hedin seglar fram och bortrövar Hognes dotter Hild.50 Den rätvinkliga 
triangeln vid högra stäven representerar det vargemblem som är Hedins märke. Sture Wikman 
tänker sig att skeppet är Frejs Skidbladner, det bäst byggda i världen. Dess nio små stjärnor 
och tre större står möjligtvis för de tolv asar som Snorre räknar upp i sin Edda. Ruth Horneij 
för däremot tanken till det skepp vilket för de frälsta själarna till himmelrikets hamn. 

Med de indikationer mot Ragnarök runt mitträdet på bonaden är det möjligt att detta skepp 
syftar på ett annat parti i Hjadingasagan än det som Karl Hauck hänvisar till. Det parti när 
kung Hogne efter sin förlust av dottern Hild har nått Ön Högö i sitt sökande efter dottern. 

 

 

 

                                                 
49 Mogens Rud, Bayeuxtapeten, 1994,  s 15. 
50 Karl Hauck, Germanische Bilddenkmäler des früheren Mittelalters, 1957, s 368. 
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I Skáldskaparmál, Snorres Edda, står det att  läsa;51

 

...När kung Högne kom till Norge fick han reda på att Hedin hade 
seglat västerut över havet. Högne seglade efter honom hela vägen till 
Orkneyöarna, och när han kom till en ö som heter Högö var Hedin 
där med sitt manskap. Hild gick före för att möta sin far och erbjöd 
honom ett smycke i förlikning från Hedin, men i nästa andetag sade 
hon att Hedin var beredd att kämpa och att Högne inte skulle vänta 
sig någon nåd från honom... 

...Sedan inledde de striden som kallas Hjadingsslaget. De kämpade 
hela den dagen och på kvällen drog sig kungarna till skeppen. Men 
under natten gick Hild till de fallna och väckte med trolldom upp alla 
som hade dött. Och på den andra dagen gick kungarna upp till 
slagfältet och kämpade, liksom alla de som hade stupat dagen före. 
Striden fortsatte den ena dagen efter den andra, och alla som stupade 
och alla vapen och sköldar som låg kvar på slagfältet blev till sten. 
Men när nästa dag grydde, steg alla döda män upp och kämpade och 
då var alla vapen brukbara igen. Det berättas i dikter att hjadingarna 
skall invänta Ragnarök på det sättet... 

 

Den här berättelsen illustrerar den eviga striden mellan gott och ont och kommer att fortsätta 
till Ragnarök. Namnet Hild betyder strid och är ett valkyrianamn. Valkyrior framställs ibland 
i fågelhamn. På bilden ses en fågelliknande gestalt framför skeppet och den skulle kunna 
föreställa Hild Människogestalten bredvid Hild får då vara Hedin. Skeppet har stridens färg, 
rött. Denna strid ska också ha pågått till den dag då norske kungen Olav Tryggvasson anlände  
till ön år 995, omvände krigarna till kristendomen och gjorde därmed slut på striden.52 Att 
föra i denna händelse i Hjadingsagan stämmer bra överens om man tolkar bonaderna i ett 
Ragnaröksmotiv. 

 
Fig.3. Överhogdal I b. 

 

4:5 Den beväpnade ryttaren 
 
Även på bonad I b ses processionen av figurer brytas av vid mittpunkten av en ryttare med en 
höjd yxa i ena handen ridande uppför en brant, i form av en trekant. På dess topp befinner sig 

                                                 
51 Karl G. Johansson och Mats Malm, s 175-176.  
52 Anne Holtsmark, Fornnordisk mytologi, 1970, s 62. 
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en människofigur i grön hellång dräkt sittandes i en stol. Bakom figuren finns en mindre häst 
avtecknad i grönt. Den här figuren har av Georg Karlin tolkats som missionär som rider upp 
för ett fjäll och hugger ned ett avgudabeläte i form av en lapsk avgudabild. Branting - 
Lindholm fortsätter ser den sittande figuren högst upp på trekanten som valkyrian Hild - 
Sigrdriva från Volsungasagan. Sigrdriva är den äldsta nordiska sägentypen för Brynhild i 
hennes roll som valkyria som i sömn försänkt på Hindarfjäll uppväcks av Sigurd.53  

Här ser de Sigurd rida upp för Hindarfjäll för att väcka upp henne  ur sin trollsömn. Vad som 
talar emot detta är det eldljus som han ser runt fjället inte kan skönjas på bonadens bild. Dock 
kan hästen bakom figuren indikera Hild som valkyria, de kvinnliga krigare som av Oden fått 
gåvor som osårbarhet och förmågor att rida över luft och hav. Detta illustreras i den Poetiska 
eddan i Sången om Sigrdriva;54

 

Sigurd red upp på Hindarfjället och styrde sin kosa till Frankland. På  
fjället såg han ett stort ljus som om eld brunne, och det sken därav 
upp till himlen. Men när han kom dit, stod där en sköldborg och upp 
ur den en fana. Sigurd gick in i sköldborgen och såg, att en man låg 
där och sov i full rustning. Han tog först hjälmen av huvudet på 
honom, och då såg att det var en kvinna.... 

...Sigurd satte sig ned och frågade om hennes namn. Hon kallade sig 
Sigrdriva och var valkyria... 

 

Ruth Horneij ser däremot scenen som en bild av Paradisberget med Guds tron. De fyra 
ränderna får här representera de fyra paradisfloderna. Vidare ger hon föreslår hon att 
trekanten avbildar en regnbåge och den första visionen där Johannes ser en öppnad himmel 
och någon som liknar människosonen sittande på en tron ( Upp 4:1- 8 ).55 Wikman menar 
även han att trekanten föreställer en regnbåge, men ser istället Heimdal sittande på sin tron i 
Himnibjörg högst uppe på regnbågen där han är vaktar gudarnas port. Det är Surt som rider 
uppför regnbågsbron med sin yxa i högsta hugg inför det avgörande mötet med Frej vid 
Ragnarök. Frej avbildas ovanför scenen i form av den ridande adoranten. Till höger ses den 
rämnande himlen i form av en trekant med spetsen nedåt.  

Att denna scen illustrerar en viktig händelse för berättelsen styrks av dess centrala placering. 
Bonad I a visar inga tydliga kristna bilder och inte heller bonad I b. Den första väven ger 
indikationer på ett ragnaröksmotiv. Varav denna ryttare kan föreställa jätten Surt när han rider 
mot Vigrids sätt över regnbågsbron där Heimdal vaktar ingången till gudarnas värld, för att 
strida mot Frej. Snorre beskriver i Gylfaginning;56

 

...I all denna oro rämnar himmelen och därifrån rider Muspells söner 
fram. Surt rider först och en brännande eld står både framför honom 
och bakom. Han har ett mycket gott svärd. Det lyser starkare än 
solen. När de rider över Bifrost brister bron, som berättats tidigare... 

 

                                                 
53 Åke Ohlmarks, Fornnordiskt lexikon, 1995, s 286. 
54 Erik Brate, s 197. 
55 Ruth Horneij, 1991, s 197. 
56 Karl G. Johansson och Mats Malm, s 85. 
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Till vänster om ryttaren står processionen av djur helt stilla vilket skulle indikera tillståndet 
strax efter striden på Vigrids slätt Det är svårt att se kristna influenser i väv I a och I b varför 
jag menar att de ska tolkas utifrån en fornskandinavisk synvinkel.  

 

 
       Fig.4. Överhogdal I b, den beväpnade ryttaren. 
 
4:6 Analys 
 
Bonaderna I a och I b visar inga tydliga kristna bilder eller influenser. Dessa båda bonader är 
vävda på samma varp och visar förmodligen en sammanhängande berättelse. Det går inte 
säkert att visa att bonad II och III är tillverkade vid samma tillfälle som de andra vävarna. 
Vilket gör att det inte går att bestämma att de skulle vara tillverkade som en odelbar enhet. 
Det är därför vanskligt att tolka bonad I a och I b utifrån bonad II, där byggnader med kors 
finns. Bonad I a och I b borde därför tolkat utifrån den fornskandinaviska mytologins värld 
och bonad II utifrån ett vidgat perspektiv påverkad av den kristna läran. Ser vi de tre 
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tillsammans kan ett genomgående tema från Ragnarök skönjas, där den kristna influensen på 
bonad II visar sig när den nya världen föds.  
 
Vävarnas träd ger stadga och lugn åt kompositionen, men dess betydelse är förmodligen större 
än så. Som världsträdet Yggdrasil och dess centrala placering i mytologin har träden sin 
betydelse för berättelsen. Träden finns med på bonad I a, I b och II, där dess centrala plats 
bryts av trädets placering i början av bonad III. Här är svårt att uttala sig om vad som berättas 
då det återstår endast ett fragment av den ursprungliga bonaden. Trädets placering här kan 
tyda på att man även använt det som att skilja de olika scenerna i berättelsen åt, liksom träd 
förekommer i Bayeuxtapeten. Den är gjort i en kristen miljö och här kan träden ha förlorat sin 
forna betydelse och fungerar enbart att skilja scenerna åt. Varför trädet är motsatt vänt i 
förhållande är svårt att ge en förklaring på. Möjligtvis har väverskan vävt fel då denna 
vävteknik är svår.  
 
På bonad I a förekommer även här en större figur som bryter processionerna av djur, liksom 
träden gör, på vävens mittparti. Det verkar vara ett gemensamt drag och en strukturerande 
princip att i kompositionen skilja de olika scenerna åt med en figur som delar in berättelsens 
olika avsnitt. Förmodligen med varierande grad av betydelse, med hänvisning till bonad III.  
 
Kring träden finns mytiska djur som kan tolkas in i ett ragnaröksscenario. Hit vill jag föra in  
det skepp jag beskrivit i Hjadingaviget. Historien beskriver ett slag som håller på till 
Ragnarök. I detta fall passar det in att ryttaren på I b föreställer Surt på väg upp mot Heimdal 
på regnbågsbron inför den avslutande striden. 
 
Det är först på bonad II som de tydliga kristna elementen visar sig, men på bonadens vänstra 
hälft. Här finns byggnader med tydliga kors på taken blandade med mytiska djur. På bonadens 
högra sida avbildas en del av djuren i mörka färger. Till vänster om trädet förekommer dessa 
mörka färger mycket sparsamt. Bonaden ger ett intryck av att gå från mörker till ljus. I den 
sista delen av den vänstra sidan slutar väverskan att använda mörka konturlinjer runt 
figurerna. Här byter hon till en mycket ljus färg. En viktig detalj på vänstra sidan är den 
rutade fyrkanten som kan illustrera de spelbräden av guld som återfanns när jorden åter steg 
upp ur havet efter Ragnarök. En text ur Snorres Edda får illustrera tillståndet efter Ragnarök 
där världen åter är ny och ljus.57

 

...Hög säger: >>Jorden skjuter upp ur havet och då är den grön och 
vacker. Åkrarna kommer att växa utan att man sår dem. Vidar och 
Vale lever, Surts låga har inte skadat dem. De bor på Idavall, där 
Asgård var innan. Dit kommer sedan Tors söner Mode och Magne, 
och de har Mjölner. Så kommer Balder och Höder från hel. De sätter 
sig alla tillsammans och samtalar. Drar sig till minnes sina runor och 
talar om de händelser som en gång inträffade, om Midgårdsormen 
och om Fenresulven. I gräset finner de guldbrickorna som asarna 
hade... 
 

                                                 
57 Karl. G Johansson och Mats Malm, s 90 
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Fig. 5. Överhogdal II. 

 

Det är först här som synkretistiska element i Överhogdalsbonaderna kan iakttas. Här kan en 
sammanblandning av nordbornas vision om den nya världen efter Ragnarök med 
kristendomens Johannes Uppenbarelse ses, där den nya världen skapas efter den sista striden 
mot de onda makterna. Visst är det möjligt att Ragnaröksmotivet inom litteratur och bildkonst 
här i Norden kunnat ökat vid åren runt 1000 under påverkan från de kristnade länderna i 
Europa. I så fall kan bonaderna vara ett utslag av detta. Vid denna tolkning utesluts kanske 
den allra tidigaste dateringen av bonaderna runt 800 början av 900-talet samt den senare runt 
1100-talet. En rimligare förklaring är kanske med tanke på den fornnordiska religionens 
generositet när det gäller möjligheten att dyrka främmande gudar vid sidan av de vanliga, bara 
den gamla kulten och riterna bibehölls, att vävens skapare vävt in den nya gudomens 
symboler i sitt traditionella bildspråk. Särskilt eftersom det vid detta avslutande skede i de 
båda religionernas berättelser om världens undergång och pånyttfödelse finns gemensamma 
nämnare. Kännedomen om de kristna evangelierna var säkert god genom nordbornas resor 
samt Överhogdalsbonadernas fyndort vid den här tiden hörde till Norge där kristnandet 
genomfördes nästan 100 år före Sverige.  

Intressant är om det var kvinnor som vävde, kan det vara ett utslag av den initiativkraft de 
visat inom andra områden när det gäller kristnandeprocessen begynnelseskede. Överhogdal II 
är mycket ljusare i sin avslutande hälft än i bonadens början. Den skiljer sig även på samma 
sätt mot Överhogdal I a och I b. Kanske satte den eller de kvinnor som vävde sin prägel på 
väven genom den positivare tillvaro efter döden som kristendomen kunde ge kvinnorna. De 
kan tidigt ha varit påverkade av sina egna mäns berättelser från sina resor eller varför inte av 
en kristen träl. Förändringar sker ofta från hemmet där människorna diskuterar sina 
upplevelser med varandra och även detta för fram kvinnan som initiativtagare då hon ansvara 
för det som skedde inom hemmet och på gården. Hon vävde in de bilder hon hörde talas om 
eftersom den fornskandinaviska religionen inte uteslöt andra gudomar och särskilt passande i 
det här avslutande partiet av berättelsen där de två religionerna har gemensamma 
föreställningar. 

Bonad I a och I b kan ha gjorts ur ett fornnordiskt perspektiv och sedan använts tillsammans 
med bonad II av kyrkan kanske för att understryka och förstärka den nya kristna läran, där den 
onda hedniska tiden gick under i Ragnarök. Om den beväpnade ryttaren i bonad I b är Sigurd 
Fafnersbane skulle det faktum inte göra det svårare för kyrkan att använda väven i sin liturgi. 
Sigurd är den stora hjälten i förkristen diktning och har förekommit i delvis kristna kontexter t 
ex på stavkyrkoportalen i Hylestad i Norge. Sigurd kan på ett sätt liknas vid Kristus själv 
genom dråpet på draken, vilken står för det onda.58 Draken liknas vid djävulen, det onda i 
tillvaron. Föreställningarna om att det onda ska bekämpas och det godas seger är 
gemensamma i den fornskandinaviska religionen och kristendomen.  
 

                                                 
58 Ann.Sofie Gräslund, 2001, s 104.  
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Eftersom bonaderna är gjorda i en tid då kristendomen var känd i denna del av Skandinavien 
men inte etablerad visar de förmodligen på en påverkan av kristendomen, men naturligtvis 
kan de även som Horneij menar vara gjorda ur ett kristet perspektiv. Här har den som 
utarbetat förlagan till bonaderna blandat kristna och fornnordiska motiv av pedagogiska skäl. 
B l a harragnaröksmotiv har här använts för att åskådliggöra de sista striderna. 
  

5. Skogbonadens bildvärld 
 
Den här bonadens tillverkningstid har daterats något senare än Överhogdalsbonaderna, 1100-
talets senare del. Här rör det sig inte längre om vikingatid utan tidig medeltid. De kristna 
influenserna syns tydlig och genomsyrar hela bonadens bild. Vid den här tiden hade de första 
kyrkorna vid kungsgårdarna börjat att byggas i Hälsingland, men man kan ändå inte tala om 
ett kristnat Hälsingland. Även Skogbonaden är gjord av inhemskt material går det inte säkert 
säga var den är tillverkad. Den kan inte ursprungligen ha tillhört Skogs första kyrka, då den är 
byggd på 1320-talet.59 Dess fyndplats gör att blicken kan riktas både västerut mot Norge och 
söderut mot Uppsala. Här följer några valda bilder ur Skogbonaden som belyser mötet mellan 
den fornskandinaviska religionen och kristendomen och dess anpassningsfenomen. Genom att 
lyfta ur Skogbonaden från tolkningen där de tre stora gestalternas betydelse i stort fått styra, 
till ett vidare perspektiv som religionsmötet och dess anpassningsfenomen kan kanske 
bonadens bilder mer rättvist komma fram.  

 

 
Fig. 6. Skogbonaden. 

 
5:1 Allmän beskrivning 

 

I mitten av bonaden ser man två byggnader i genomskärning, en större och en mindre. I den 
mindre hänger två klockor där den lilla klockan rings av en person och den stora av två 
personer. Denna byggnad har tolkats som en klockstapel och den stora byggnaden bredvid 
torde då vara en kyrkobyggnad.60 Denna är tecknad som en sådan med långhus och kor. Både 
                                                 
59 Jane Rothlind, Skogs kyrka, 1978, s 3. 
60 Franzén-Nockert, 1992, s 52 
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kyrkans och stapelns gavelspetsar bär utsirade drakhuvuden och på takåsarna syns färggranna 
fåglar. Framme vid altaret vid koret står en man och långhuset är fyllt av människor varav två 
personer ringer i en liten klocka som sitter i en takhuv. Tre människor bär ett fyrkantigt 
tecknat föremål fästat på en lång stång.  

Där kyrkans ingångsdörr är har flera människor samlats med yxor i händerna. Man kan även 
se människor runt klockstapeln. Dessa människor bär osmyckade dräkter vilka är åtsittande 
upptill och vidgar sig nedtill, de flesta med en sprund i mitten. Alla figurerna håller armarna 
uppåt med attribut, oftast yxor. Från båda sidor rör sig både ryttare och djur mot byggnaderna. 
På höger sida är det framförallt ryttare vilka rider i två rader på stora hästar med slaka tyglar 
och där minst en är beväpnad med yxa. Mellan de två raderna finns stora och mindre djur, 
människofigurer och små strecktecknade hästliknande djur som tycks planlöst instoppade där 
plats finns. Alla rör de sig mot kyrkan. De två djur som befinner sig närmast kyrkan är inte 
utformade på samma sätt som de andra djuren denna sida. Det övre är ett lejonliknande djur 
av samma typ som den vänstra sidan, det andra undre lejonliknande djuret har ett annorlunda 
utformat gap och i sin uppspärrade käft befinner sig en liten människofigur.  

På bonadens vänstra sida rör sig två rader av lejonliknande djur med uppspärrade gap i trav 
mot byggnaderna. Framför en av dessa är en trehövdad gestalt avbildad, kanske som en 
ryttare. Det finns mellan lejonen liksom på den andra sidan djur, människor och dekorativa 
element instoppade. Längst ut på den vänstra sidan finns tre människofigurer avtecknade i 
mycket större format än andra människofigurer. På sina huvuden bär de vad som kan liknas 
vid kronor eller hjälmar med näsjärn. Alla tre bär utsmyckade dräkter som sitter åt upptill och 
nedtill utvidgas till vadlånga kjortlar. I sina uppåtböjda armar håller de olika föremål. Ett 
attribut liknar en långskaftad yxa, ett annat tytt som ett stavkors, hammare, klubba eller 
dubbelyxa medan ett tredje ansetts en pilbåge eller en sköld sedd från sidan.  

Skogbonadens motiv är utförda i olika valörer av färgerna rött, blått grönt och gult. Här har de 
olika färgerna mycket större utrymme än i Överhogdalsbonaderna där väverskan i större grad 
arbetat med kontrasterande konturlinjer.  

 

5:2 Ulven ränner  
 
Strax till höger om kyrkan i den nedre raden travar ett stort djur med gapande käftar. I gapet 
befinner sig en mänsklig gestalt med gult huvud och blå kropp. Djurets svans böjer sig ned 
efter djurets bakben för att sedan böja sig uppåt för att avslutas mitt på djurets kropp. Den är 
vit med blå konturer och djurets kropp är röd med blå kontur förutom på ryggen där den blå 
konturen utökas med ett vitt fält mitt i. Dess stora öga är vitt med blå kontur. 

Någon forskning om just denna bild har jag inte funnit. Däremot kan i bildkonsten ångesten 
för det onda avbildas genom att ett odjur har  en människa eller ett djur i sitt gap.61 Garm är 
Hels vaktande varghund vilken är fjättrad med järnlänkar i Gnipagrottan. Garm är det värsta 
odjur och människoätare. När Ragnarök stundar tjuter och ylar Garm och sliter sig loss från 
sin kedja. Vid detta slag strider Tyr mot Garm och de dräper varandra. Scenen skulle kunna 
illustrera Garms framfart vid Ragnarök.  

                                                 
61 Franzén-Nockert, 1992, s 54. 
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Kanske bilden hellre visar Fenresulvens framfart vid det sista slaget på Vigrids slätt där Oden 
slukas av honom. Här beskrivs ulven framrusande med gapande mun där underkäften är vid 
marken och överkäften når ända till himlen.  

I Gylfaginning, Snorres Edda, står det;62

 

...Och Fenresulven far fram med gapande mun, underkäften är vid 
marken och överkäften når till himlen. Han skulle gapa ännu större 
om det fanns rum. Det står eld ur hans ögon och nos...  

... Då skälver Yggdrasils ask och ingenting på himmel eller jord är 
utan fruktan. Asarna och alla einhärjar klär sig i härkläder och beger 
sig till fältet. Först rider Oden med guldhjälm och ståtlig brynja och 
spjutet heter Gungne. Han styr mot Fenresulven, och Tor är vid hans 
sida men kan inte hjälpa honom eftersom han upptagen med att 
kämpa mot Midgårdsormen. Frej strider mot Surt och det blir en hård 
sammandrabbning innan Frej faller. Det blir hans död att han inte 
har det goda svärdet, som han gav till Skirne. Då har hunden Garm , 
som är bunden vid Gnipahålan, kommit lös. Han är det hemskaste 
odjur. Han kämpar mot Tyr och de blir varandras död. Tor dödar 
Midgårdsormen och går nio steg därifrån. Så faller han död till 
marken av giftet som ormen har spottat på honom. Ulven slukar Oden. 
Det blir hans död... 

 

Den här texten är ett utdrag ur den ragnaröksvision som Snorre beskriver i sin Edda. Djuret 
som Fenresulven, slukande Oden vid den sista striden förstärker den hotbild som kyrkan på 
bilden är utsatt för av de onda krafterna.  

 
Fig. 7. Ulven ränner. 

 
                                                 
62 Karl G. Johansson och Mats Malm, s 85. 
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5:3 Den trehövdade ryttaren 
 
På den vänstra sidan om kyrkan i mitten på Skogbonaden där två rader av lejon med 
uppspärrade gap travar in mot kyrkan finns en trehövdad gestalt tecknad. Figuren verkar rida 
på ett av lejonen närmast kyrkan på den undre raden. Figuren håller upp sina armar i luften 
och verkar hålla ett stavliknande föremål i den vänstra handen. Figuren är tecknad i en gul 
kolt vilken är smal  upptill för att neråt vidga sig som en kjol. Figurens höjda armar är röda 
med blå konturer och en bit av benen och fötterna syns vid linningen. Ett av figurens huvud 
har två ögon tecknade i blått och rött. Det högra huvudet har ett blått öga, det vänstra 
huvudets ögon är svårt att klar uppfattning om då det verkar fattas en bit av huvudet. 

Den här besynnerliga trehövdade figuren har av tolkats som en mot de kristna fientlig makt, 
möjligtvis som en avgudabild eller den djävulen själv.63 Figuren står i täten för lejonen som 
då representerar de onda makterna. Figuren har också av Folke Nordström tolkats som 
Triceps Beelzebub, den trehövdade djävulen. Vidare har i en opublicerad artikel Björn 
Faugust gett bilden av figuren som ett troll som leder en flock av trollulvar, Fenrisulvens 
avkomma.64  

De djur som figuren rider på och gör följe med honom har tolkats som lejon vilket ger 
svårigheter då lejon i bildframställning kan företräda både Kristus och Djävulen. Lejonets 
symboliska betydelse kan ligga i makten personifierad, Guds eller Djävulens. Bibelns ord om 
djävulen som går omkring som ett rytande lejon vilkens ondska människan kan räddas ifrån 
genom bön och prisa Guds namn.65 Lejonets förekomst i den nordiska bildframställningen 
torde vara mycket sparsam, men i det textila materialet kan en tidig förekomst finna grund i 
importerad tygers mönster. 

De djur som slår följe med figuren travar hotfullt mot kyrkan med uppspärrade gap. I Sången 
om Skirner, strof 31, tydliggör Skirner sin förbannelse mot jättedottern Gerd med en 
trehövdad turs; 66

 
Med trehövdad turs  
skall du tillbringa livet 
eller ingen make möta. 
Ditt sinne sorg gripe, 
bekymmer dig bekymre! 
Var du som tisteln, 
som man trycker ihop, 
mot slutet av sädesskörden! 
 

                                                 
63 Franzén-Nockert, 1992, s 53. 
64 Ruth Horneij, 1991, s 103. 
65 Bibeln, 1917, Psaltaren 22:13-23. 
66 Erik Brate, s 67. 
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                     Fig. 8. Den trehövdade ryttaren. 

 
 
Tursar är antingen troll eller jättar och står i den fornskandinaviska religionen för de  
kaosmakter som hotar världsordningen. I Snorre Edda omtalar en 800-tals skald, Brage  
Boddason, i en kort strof hur Tor höll tillbaka sina bockar medan han i gillesalen larm klöv  
Jätten Trivaldes, den trefaldigt mäktige, nio huvuden. En bildsten från Gotland visar hur Tor  
med sin hammare hugger mot en knäböjande varelse med tre huvuden på med vardera tre 
halsar.67 Dessa texter ger exempel på hur denna trehövdade figur utgör ett hot. Den stav som 
den håller i sin vänstra hand skulle kunna vara en trollstav med ristade trollrunor för att 
vidare understryka hotbilden i bonaden.  
 

I det apokryfiska Nikodemusevangeliet omnämns denna triceps Beelsebub. Detta evangelium 
uppstod omkring år 400 och beskriver Jesu nedstigande i till dödsriket och seger över Satan 
och hade under medeltiden inflytande på folkdiktning i Europa. På 1300-talet översattes 
denna text från latin till fornsvenska men var förmodligen känd redan innan.68  

Ovanstående har jag inte själv haft tillgång till. Det kan tänkas att denna triceps Beeslebub har 
lånat sin form av förkristna illasinnade krafter vilka avbildats på detta sätt. Det finns t ex en 
bild på Gallehushornen av en trehövdad figur, samt exemplen från den fornskandinaviska 
mytologin ovan. Denna figurs fysiska attribut finns beskrivna i båda religionerna och dess 
väsen är en kontrahent till det goda och utgör därför en hotbild i båda fallen. Liksom 
Midgårdsormen i början av kristnandeprocessen liknades vid Djävulen kan denna figur stå för 
det onda i tillvaron. En medveten anpassning för att öppna upp mot ett vidare associationsfält.  

                                                 
67 Å. Ohlmarks, 1995, s 361. 
68 Franzén-Nockert, 1992, s 53. 
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5:4  De tre gestalterna 
 
De tre stora figurerna ytterst i bonadens vänsterkant är betydligt större än övriga figurer på 
bonaden. Deras huvudbonader föreställer förmodligen kronor. Deras ansikten smalnar av 
nedåt och ögonen hos den högra figuren är runda medan de andra figurernas ögon är som 
bågar mot huvudbonaden. Den vänstra figuren saknar ett öga. De  bär nedåtgående 
mustascher. Alla tre bär de utsmyckade dräkter vilka är åtsittande upptill för att nertill vidgas 
ut till vida zick-zack mönstrade vadlånga kjortlar. De håller sina armar uppåtböjda och i sina 
händer håller de alla olika attribut. Figuren längst till vänster har i sina händerna yxa samt ett 
föremål som kan ses som en sköld eller pilbåge. Figuren i mitten har ett korsliknande föremål 
och ett svårbestämt i den andra. Längst till höger i triaden håller figuren i ett stav- eller 
spadliknade föremål. Alla tre verkar de stå på en slags upphöjning.  

Dessa tre figurer har livligt diskuterats av forskarna. De har huvudsakligen tolkats som Heliga 
tre konungar, Oden, Tor och Frej, Den kristna Treenigheten eller som de tre skandinaviska 
helgonkungarna, S t Olof, S t Erik och S t Knut.69 Salvén förde tanken om de tre Heliga 
konungarna. Vad som talar emot detta är att vid framställningar av de Heliga konungarna 
brukar det vara tillsammans med Maria samt att de tre borde bära gåvor i sina händer istället 
för bonadens vapenliknande föremål. Flera forskare, däribland Anjou och Thordeman, anser 
att de tre föreställer Oden, Tor och Frej. Anjou menar att bonadens tre figurer har sin förlaga i 
de tre gudabeläten i Uppsala tempel, Oden, Tor och Frej.70 De svåraste motståndarna till den 
kristna kyrkan. Oden, längst t v,  enögd med yxa och sköld med galten Särimner, det lilla 
djuret till höger om honom. Tor, i mitten, med hammare och två bockar samt Frej utan 
attribut. Här menar Anjou att Frej som fruktbarhetsgud skulle sakna vapen. Det faktum att de 
tre verkar stå på en upphöjning för Anjou till Uppsala var en skulpterad förebild av de tre 
gudabeläten i Uppsala hednatempel stått som förlaga till kompositionen. Detta styrks av att 
bonaden troligtvis är utförd i Uppsala ärkestift.  

Vidare har tolkningen av figurerna som den kristna Treenigheten svår att befästa där samtliga 
är avbildade som mänskliga gestalter. Det finns en bild från Askeby kyrka på Öland från sent 
1400-tal, där treenigheten avbildats som unga män hållande i jordklotet. Det är samtidigt svårt 
att förena treenighetens väsen med dessa tre beväpnade män. Paret Branting-Lindholm har i 
sin undersökning jämfört triaden med en bonad från 1400-talets slut, Fogdöbonaden, där de 
tre nordiska helgonkungarna är avbildade.71 Denna bonad är mycket lik Skogbonadens 
figurala framställning. Här står tre krönta gestalter på ett podium med sina attribut i händerna. 
Denna framställning är dock mycket senare än Skogbonadens.Branting-Lindholms 
utgångspunkt är Fogdöbonadens snarlika figurala framställning av helgonkungarna samt att 
denna senare framställning kan ha haft tidigare försvunna förlagor. 

 

Oden, Tor och Frej 
 
Den möjlighet att de tre figurerna föreställer Oden, Tor och Frej som en del av den hotbild 
mot kyrkan som utspelas i bonaden är relevant. De tre figurerna är alla framställda med olika 
attribut varav vilka vissa är svårtydda. I Adam av Bremens text från historien om 
                                                 
69 Franzén-Nockert, 1992, s 54. 
70 Franzén-Nockert, 1992, s 56. 
71 Franzén-Nockert, 1992,  s 58. 
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Hamburgerstiftets biskopar, kap 26, fjärde boken, möter vi en beskrivning av dessa tre gudar i 
templet i Uppsala;72

 

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. De förser också hans bildstod med en 
väldig stående manslem. Oden framställer de beväpnad, liksom våra 
landsmän Mars. Tor däremot med sin spira tycks likna Jupiter. De 
dyrkar också gudar upphöjda till människor, som de skänker 
odödlighet till tack för stora bedrifter. I den helige Ansgars 
levnadsbeskrivning kan man läsa att de gjort så med Kung Erik. 

 

Denna text är skriven ur en kristen synvinkel men måste ändå betraktas som en viktig källa då 
han har återgett en informants ögonvittnesskildring. Här beskrivs Tor som den mäktigaste, i 
mitten, med en spira och liknar då den romerska Jupiter, samt att han härskar i luften och 
råder b l a över åska och blixt. Här kanske Adams kristna hållning påverkar att Tor i mitten 
beskrivs som den mäktigaste och högste precis som Gud framställs i den kristna treenigheten. 
I den fornnordiska religionen råder dock inte denna hierarkiska rangordning. Motsvarande 
figur på bonaden håller i ett korsliknande föremål med långt skaft som hellre skulle tydas som 
ett kristet kors eller möjligen Tors hammare. Figuren håller ett mycket otydligt föremål i den 
andra, som möjligtvis skulle kunna tydas som en åskvigg. Detta föremål har Anjou i sin 
tolkning förbigått. Tors attribut, hammaren Mjölner, kan möjligen ses på bilden, men den 
brukar avbildas med mycket kortare skaft. Vad som motsäger detta är att detta föremål har på 
bonaden ett grönt skaft med röd hammare. På Överhogdal II är ryttarens vapen avbildat med 
samma färgsättning, grönt skaft med rött yxblad. Detta skulle kunna tyda på ett vapen.  

Figuren längst till vänster är beväpnad som en gud som råder över krigen och raseriet som 
Adam beskriver, men Odens attribut är spjutet och inte som på bonaden med yxa. I den högra 
handen håller figuren något som tidigare tolkats som sköld eller båge. Skulle Oden vara lik 
Mars skulle han vara beväpnad med lans och sköld. Den indikation att figuren längst till 
vänster skulle vara Oden på grund av dess enda öga motsägs av det faktum att mönsterhål 
efter ytterligare öga kan fastställas.73 Vidare till den tredje figuren, Frej. Här är svårt att se 
vad han håller i händerna. I den högra verkar det vara ett stavliknande föremål, i den andra 
handen ett föremål som av Anjou tolkats som en möjlig skyffel eller spade. Frej saknar det av 
Adam tydligt beskrivna attributet som fruktbarhetsgud, cum ingenti priapi. Skulle dessa tre 
föreställa Oden, Tor och Frej borde de möjligen framställts mer skrämmande, liksom de andra 
hotfulla figurerna i bilden. De fornskandinaviska gudarna reducerades till demoner och de 
mörka makter som kyrkan måste bekämpa. Kyrkan var orubblig i sin ställning på absolut 
auktoritet när det gäller trosfrågan.74 Däremot vad skulle tala för dessa tre fornskandinaviska 

                                                 
72 Emanuel Svenberg övers., Adam av Bremen - Historien om Hamburgerstiftet och dess biskopar, 1984, s 224. 
73 Franzén-Nockert, 1992, s 56. 
74 Gro Steinsland och Preben Meulengracht Sörensen, 1998, 212. 
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gudarna är att de framställs lika stora vilket, leder till tanken om deras likvärdiga ställning och 
status. 

 

Helgonkungarna 
 
Bonadens datering gör att en tolkning av de tre som de nordiska helgonkungarna S t Olof, S t 
Knut och S t Erik är möjlig. Vallentunakalendariet från 1198, upptar alla tre helgon kungarna 
och deras högtidsdagar. Även bonadens kristna karaktär ger sådana indikationer.  

Här skulle då gestalten längst till vänster få representera S t Olof eftersom han håller en tydlig 
yxa i sin hand. Olof dog vi d slaget vid Stikklastad, av ett yxhugg i knävecket. Det andra 
föremålet skulle kunna vara Olofs sköld, med vilken han förekommer på norska sigill från 
1300-talet. På Fogdöbonaden framställs Olof med yxa och riksäpple. Den mittersta figuren 
kan representera den danska helgonkungen S t Knut, då han försänkt i bön blev genomborrad 
av en lans under mässan framme vid altare. Han bär i sin högra hand förmodligen ett kors och 
i sin vänstra ett svårtolkat föremål, möjligen ett ciborium,75 Knuts attribut är lans eller spjut 
som syftar på hans död, samt b l a ciborium, svärd, sköld, maktsymbolerna krona, spira och 
riksäpple. I Herrestads kyrka, Skåne, är han på en kalkmålning avbildad med ett kors. Hans 
attribut har dock varit mycket skiftande.  

Gestalten längst till höger bär en lång stav, möjligen en lans, i den ena handen och ett mycket 
fragmentariskt föremål i den andra. Enligt den skissade bilden av bonadens tre figurer där 
man kan se felande delar tyder det på ett svärdliknande föremål. Den svenska helgonkungen S 
t Eriks attribut är svärdet, vilket syftar på hans dödssätt. Efter en kort strid halshöggs Erik 
med ett svärd. Även ciborium, krona, riksäpple och spira, ibland riksbaneret eller en sköld.  

Det är svårt att helt förena de tre nordiska helgonkungarna med de attribut gestalterna har på 
bonadens framställning. Olof och Erik stämmer någorlunda, däremot är det större svårigheter 
med den danske Knut. Hans attribut har i bildframställningen varit många och skiftande. 
Enligt Thordeman brukar man inte särskilja helgonen genom attribut förrän under 1200-talet 
och då mycket trevande.76 Eriks och Olof attribut är av naturliga geografiska orsaker mer 
kända för samtiden. I den senare medeltida bildframställningen är det vanligt att just dessa tre 
helgonkungar förekommer tillsammans.  

                                                 
75 Ett pokalliknande kärl för förvaring av den invigda hostian, nattvardsbrödet. 
76 Franzén-Nockert, 1992, s 59.  
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Fig. 9. Tecknad skiss av Skogbonadens tre gestalter. 

 

5:5 Analys 
 
Skogbonaden skiljer sig från Överhogdalsbonaderna där betraktaren kan följa händelserna 
som en serie från höger till vänster. Även i bonaden från Skog förekommer processioner med 
djur och människor men de rör sig istället från höger och vänster in mot kyrkan i bildens 
centrum. Detta är möjligtvis en medveten pedagogisk komposition där uppmärksamheten ska 
riktas mot kyrkan. Vid en jämförelse mellan Överhogdalsbonadernas och Skogbonadens 
komposition med processioner som avbryts av större figurer kan likheter spåras hur 
berättelsen komponeras. Det skulle möjligtvis visa en formkontinuitet i kompositionen hos 
bonaderna. Det gamla sättet att komponera väggbonader bevarades genom religionsskiftet. 
 
Denna bonad är troligtvis tillverkad i mitten av eller slutet av 1100-talet och tillsammans med 
kyrkan och klockstapeln och förmodligen i ett rent kristet syfte. Bonadens bildscen är 
intensiv. Här befinner sig människor inuti kyrkan och i klockstapeln ringandes i klockorna. 
Ryttare med vapen och hotfulla djur närmar sig kyrkan där prästen gör något, kanske lyfter 
han nattvardsbrödet och vinet för att levandegöra Kristus som skydd inför den stundande 
faran. Klockors ringning har använts för att skrämma bort det onda.77 Fenresulven med Oden 
som han slukar vid Ragnarök och den ondskefulle trehövdade tursen har plockats in i bilden 
för att visa de onda makterna från hednatiden och dess hot mot kyrkan.  
 

                                                 
77 Franzén-Nockert, 1992, s 53. 
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Detta pedagogiska drag innebar inget avsteg från kristendomens normativa troslära. Här lånar 
den kristendomen form från fornskandinaviska hotfulla mytiska väsen vilka kan identifieras 
med kristendomens onda makt, Djävulen. Sådana anpassningsfenomen såsom identifikationen 
med de fornskandinaviska mytiska hotfulla makter och kristendomens Djävusgestalter 
förekommer ofta i den tidiga översättningslitteraturen. Denna typ av ackulturation vilken är 
vanlig i det textila materialet från tidig medeltid verkar förekomma även här i Skogbonaden. 
Detta var mycket vanligt innan kristendomen var helt etablerat vilket dock under senare delen 
av medeltiden försvann.  
 
Läser man bonaden från höger till vänster som i Överhogdalsbonaderna bryts processionen 
längst till vänster av de tre stora gestalterna. Om dessa tre hade varit Oden, Tor och Frej borde 
de framställts hotfulla om man betänker att bonaden är gjord ur ett kristet perspektiv. Nu ger 
de tre ett lugnt och säkert intryck. Förmodligen är de tre helgonkungarna, dock med ännu icke 
fastställd ikonografi där attributen är otydliga och osäkra. Möjligtvis kan de axliknande 
figurerna S t Olofs högra hand vara en bild av en segerpalm. Den framställs tillsammans med 
livets krona vilket  betyder ett evigt liv. Axet kan också visa de dödas uppståndelse. De tre 
nordiska kungarna fortsätter att styra sina riken och utöva makt efter döden genom den kristna 
kyrkan. Det är tänkvärt att dessa tre gestalter är tre till antalet, vilket för tanken både till Oden, 
Tor och Frej och de tre helgonkungarna. Människor från båda trosläger kan lätt associera till 
en triad. I kristendomen i motsats till den fornskandinaviska religionen skiljs det heliga och 
profana åt. Här kan helgonen utgöra en bro, en möjlighet att på något sätt genom sina både 
mänskliga liv och upphöjda status konkretisera ett behov av det heliga och profana på samma 
gång, in i den nya religionen. 
 
 
6. Avslutning 
Den här uppsatsen har behandlat de hälsingska bonaderna, Skogbonaden och 
Överhogdalsbonaderna och dess rika bildvärld. Dessa bonaders tillverkningstid infaller vid 
den tid då kristendomen började göra sitt inträde och begynnande etablering i Norden. Jag har 
frågat mig om det går att se någon religiös kontinuitet i bonaderna bilder, och har därför 
studerat dem i ett syfte att söka se spår av anpassningsfenomen såsom ackulturation och 
synkretism i mötet mellan den fornskandinaviska religionen och kristendomen.  

När jag har sökt tolka Överhogdalsbonadernas bildvärld vill jag betona en tolkning där 
perspektivet ligger på den fornskandinaviska religionens mytiska värld, eftersom bonad I a 
och I b verkar sakna kristna influenser. Den kol-14-datering som gjorts på bonaderna till 900-
1100-tal stämmer överens med bonadernas fornskandinaviska bilmotiv och det färre kristna 
inslag i ett så tidigt material. Däremot hade nordborna kännedom om kristendomen genom 
sina handelsresor och detta borde kunna avspegla sig på något sätt, vilket jag tror sker i 
Överhogdal II. Vidare fanns vid denna tid strax före och runt millennieskiftet oroligheter i de 
kristnade länderna i Europa då man väntade att världen skulle gå under 1000 år efter Kristi 
födelse. Detta kan ha påverkat nordborna och bidragit till att ragnaröksmotivet blivit populärt 
och accentuerats även här uppe.  

Jag har tolkat in de figurer runt de stora träden som de mytiska getsalter vilka är 
representerade vid Ragnarök och valt att följa ragnaröksmotivet genom bonaderna. När jag 
tolkar in detta motiv i bonaderna uppvisar Överhogdal II inslag av synkretism när det gäller 
den högra delen av bonaden, den nya världen efter Ragnarök. Här ses de gemensamma 
eskatologiska föreställningarna från de båda religionerna i bonadens nya ljusa karaktär där 
mytiska djur blandas med kristna symboler såsom kors och kyrkobyggnader. En 
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sammansmältning av de två religionerna har kunnat ske där förställningsvärld liknar varandra. 
Den fornskandinaviska religionen hade inga problem att införliva nya gudomligheter i sitt 
kultiska system. Överhogdal II visar här exempel på den fornskandinaviska religionens 
trostoleranta inställning. Intressant är kvinnans roll i kristnandeprocessens initialskede där 
hon på många sätt visat initiativkraft. Textilslöjden har enligt tradition hanterats av kvinnor 
och Överhogdalsbonaderna kan vara ett exempel på att kvinnans attraktion av kristendomen, 
där hon vävt in kristna symboler i den fornskandinaviska berättelsen.  

Skogbonaden som är tillverkad lite senare än Överhogdalsbonaderna, omkring 1100-talets 
senare del, uppvisar fler tecken på ackulturation. Den är tillverkad  vid den tiden då det 
börjades att byggas kyrkor i Hälsingland och kristendomens inflytande var starkare än vid 
Överhogdalsbonadernas tillverkningstid. Även här stämmer kol-14-dateringen överens med 
de bilder bonaden visar, där det kristna inslaget är utan tvekan, men med inblandade motiv 
från den fornskandinaviska mytologin.  
 
I den äldre medeltidens kyrkliga texter finns exempel på religionssammanblandningar där 
Djävulen och det onda kunde beskrivas med den fornskandinaviska religionens begrepp för 
samma makt, ett interpretatio Scandinavica. Jag menar att situationen är densamma för 
Skogbonadens bildvärld. Kyrkan hotas exempelvis av ett trehövdat monster vilket jag tror är 
hämtat från den fornskandinaviska religionen. När det gäller tolkningen av de tre mycket 
omdiskuterade stora gestalterna tror jag att de föreställer de tre nordiska helgonkungarna, S t 
Olof, S t Erik och S t Knut. Skogbonadens kristna karaktär är tydlig och deras uttryck är 
alldeles för milda för att representera den hedniska hotfulla makten. Deras storlek är säkert av 
betydelse och dessa helgonkungar var säkert viktiga i steget från den forna religionen till den 
nya läran. Det var inhemska kungar som på något sätt fortsätter att regera efter sin död som 
representanter för den nya religionen. De var en länk till den gamla traditionen med sitt 
fornskandinaviska arv in i den nya tiden, där de genom sin helgonförklaring tagit plats. I 
dessa helgon blandas det heliga och det profana och det nya och det gamla. De är dessutom 
tre till antalet, vilket öppnar ett vidare associationsfält för dåtidens människor mot Oden, Tor 
och Frej. Skogbonaden är ett uttryck för den tolerans kristendomen visade den 
fornskandinaviska kulten genom religionsskiftet.  
 
Vidare är formen att komponera väggbonader med processioner eller andra händelser som 
bryts av större figurer finns, representerade i både Överhogdalsbonaderna och Skogbonaden. 
Bauyeuxtapeten berättelse bryts av liksom de hälsingska bonaderna med scener med större 
figurer, framförallt träd, såsom i Överhogdalsbonaderna. Bonaderna uppvisar troligtvis en 
formkontinuitet genom religionskiftet i sättet att komponera bildvävars berättelser. Kanske 
var det ett allmänt vedertagen komposition som använts här, vilken även rådde i övriga 
Europa. 
 
I Skogbonaden ska rörelsen riktas mot kyrkan och en ny tid. Bonaden ger ett mer statiskt 
intryck och den linjära tiden manifesteras här på något sätt. I Överhogdalsbonaderna verkar 
skeendet mer dynamisk och rörligt liksom den fornskandinaviska religionen och dess djupa 
förankring i hela människans liv. I både Överhogdalsbonaderna och Skogbonaden återfinns 
striden mellan det goda och det onda. Det eskatologiska dramat upprepar sig där dessa två 
religionsformer visar gemensamma föreställningar.  

Det har varit en mycket intressant resa i detta mycket fascinerande ämne. Jag kan inte undgå 
att förundras över det fantastiska bildspråk som dessa bildvävar förmedlar och hur de hela 
tiden dyker upp i mina tankar lockar till att söka efter svar på vad bilderna förmedlar. Den 
bildvärld och det budskap de hälsingska bonaderna visar var viktiga för sin samtid, inte 
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mindre med tanke på hur lång tid det tar att tillverka dem. De är inte mindre viktiga idag för 
oss som lever omkring 1000 år senare, dock en aning mer svårtydda! 
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1. Inledning


När vi här uppe i norra Europa och Skandinavien gick över från vikingatid in i nästa  historiska epok, medeltiden, innebar detta för människan förändringar på många plan, kulturellt, socialt och religiöst. En stor förändring var övergången från den fornskandinaviska religionen till kristendomen. I dess kölvatten följde omstruktureringar på det politiska planet i form av centralisering, inarbetad organisering och en effektiv fördelning av makten som var starkt allierad med religionen


Det forna religiösa centrum Uppsala kom även att bli ett av den nya religionens centrum. Uppsala visar en religiös kontinuitet av kultplats som bibehållits genom trosskiftet. Då det vid en religionsväxling aldrig sker ett fullständigt avbrott med den gamla religionen, brukar det finnas någon form av kontinuitet kvar. I början på kristnandeprocessen finns det många belägg för anpassningsfenomen och sammanblandningar av de båda religionerna, vilka var tydligare i början för att vid den yngre medeltiden mer och mer försvinna för att ge plats åt striktare kristen teologi. 


I början av 1900-talet påträffades i Hälsingland några bildvävar med både fornskandinaviska och kristna bilder och symboler. I en kyrkbod i Överhogdal, slängda i och hopsydda till ett täcke, återfanns 1910Överhogdalsbnaderna. Byltet vecklades ut och de märkliga vävarna visade ett myller av djur, människofigurer, hus och båtar. Det bildspråk Överhogdalsvävarna uppvisar är till största delen fornskandinaviskt bildspråk. På en av vävarna, Överhogdal, II finns korsbeprydda hus, vilket kan tyda på kristna influenser. Vävarna är daterade till mellan år 900- 1100. 


1912 återfanns Skogbonaden, slarvigt  hopvirad runt en brudkrona i sakristian i Skogs kyrka. Skogbonaden är daterad lite senare än Överhogdalsbonaderna, till 1100-talets senare del. Mitt på denna väv återges en kyrka där processioner av hotfulla lejon och beväpnade ryttare närmar sig kyrkan. På den vänstra sida återges tre stora mänskliga gestalter, mycket större än övriga figurer på bonaden. Dessa tre gestalter har vållat stot debatt bland forskarna. Frågan har gällt om de tre ska tolkas som den fornskandinaviska religionens gudatriad Oden, Tor och Frej eller som representanter för kristendomen. Här har tolkningarna i huvudsak skiftat mellan den kristna treenigheten, de trenordiska helgonen eller de Heliga tre kungarna. 


De hälsingska bonadernas tillverkningstid befinner sig just vid brytningstiden mellan den nya och den gamla religionen och en möjlighet finns att de på något sätt avspeglar denna religionshistoriska situation. De uppvisar element som kan föras både till den fornskandinaviska religionen och kristendomen. 


Dessa bonader är unika i sitt slag. De är förhållandevis välbevarade och endast ett likvärdigt fynd från Skandinavien finns, den vikingatida kvinnlig skeppsgraven från Oseberg i Norge med dess rika textila material, daterad till mitten av 800-talet. 


1:1 Syfte 


Jag vill undersöka om det går att finna spår av anpassningsfenomen i form av ackulturation och synkretism i de hälsingska bonaderna genom religionskiftet. Olika forskare lägger olika betydelse på dessa begrepp. Här har jag valt att arbeta med Anders Hultgårds begrepp där ackulturation får den betydelsen av anpassningsfenomen och inflytande som inte påverkar de centrala delarna av en religion och synkretism för mer djupgående förändringar som kan ske i ett religionsmöte. Jag gör detta genom att visa exempel på integrering i ett ofta försummat material i kristnandeprocessen från min egen hemtrakt, Hälsingland. Jag undersöker bonaderna från Överhogdal och Skog och visar på att mytiska motiv var integrerade i kristna föreställningar från tidig medeltid, vilket pekar på en kontinuitetsaspekt där religion blandas samman i synkretism och ackulturation.

1:2 Frågeställning


Visar Överhogdalsbonaderna och Skogbonaden på något sätt religiös kontinuitet såsom ackulturation och synkretism?


1:3 Metod och avgränsning


Jag har valt att undersöka bonaderna från Överhogdal och Skog därför att de liksom det litterära materialet från samma tidsepok kan visa exempel på ackulturation och synkretism 


i mötet mellan den fornskandinaviska religionen och kristendomen. I tidigare forskning har dessa bonader inte uppmärksammats i någon större utsträckning när det gäller detta problemfält. Genom det litterära materialet finns belägg för att nordborna prydde boningshusens väggar med bonader som skildrade den egna historien. De hälsingska bonaderna ger oss den unika möjligheten att få studera väggbonader som ett exempel på en lång inhemsk tradition av väggprydnader. Dessutom är det roligt och spännande att få titta på material från den egna hembygden och ställa det i ett större perspektiv när det gäller kristnandeprocessen i Sverige. 


Jag gör en bildanalys där jag ställer valda bilder från bonaderna mot fornvästnordisk litteratur, främst den Poetiska Eddan och Snorres Edda. Vilken är den viktigaste litteratur där jag kan söka material om den fornskandinaviska mytiska föreställningsvärlden. Jag kommer även att relatera bilderna mot medeltida kristna traditioner och medeltida kristen litteratur. Den naturliga avgränsningen av problemfältet får bli bonaderna själva. De berättande elementen i Överhogdalsbonadernas fyra första vävar återfinns inte i bonad IV, varvid denna bonad utesluts i detta sammanhang. Jag gör endast en religionshistorisk undersökning av bonaderna har inga anspråk på det textila materialet för övrigt. De olika djur som förekommer i bonaderna väljer jag att generellt kalla mytiska djur. Jag har gjort studiebesök till kyrkan i Skog där en nygjord kopia av Skogbonaden hänger.Vidare har jag haft kontakt med Hälsinglands museum där jag talat med Karin Haglund, textilansvarig och antikvarie Jan Lundell. Jag har diskuterat bonaderna med Per Stenberg, präst i Enångers kyrka. Jag har även haft kontakt med Överhogdals Forngård i Ytterhogdal. 


1:4 Disposition


I min uppsats börjar jag med att ta upp kristnandet i Sverige. Här väljer jag att ta med ett avsnitt om kvinnan i kristnandeprocessen, där hennes roll som initiativtagare kan visa på att så var fallet även i denna del av Skandinavien. Vilket blir intressant för uppsatsen, om det var kvinnan som vävde i det förkristna samhället. Jag behandlar även kort de gemensamma föreställningar som finns i den fornskandinaviska religionen och kristendomen som en bakgrundsförståelse för tolkningen av bonaderna, där religiösa sammanblandningar kan förekomma. Sedan går jag vidare med en kontextuell översikt som bakgrund för de hälsingska bonaderna. 


Vidare ger jag en förklaring av de begrepp som används för att studera religionsmöten och då främst de anpassningsfenomen som uppträder när två olika religiösa system möter varandra. Efter detta gör jag en presentation av tidigare forskning av dessa bonader för att sedan gå djupare in på de enskilda partierna. Här jag  börjar med att ge en objektiv beskrivning avbilderna, för att sedan gå in djupare på enskilda bildsekvenser och avslutar detta avsnitt med en analysdel och en avslutande diskussion.


2. Kristnandet av Sverige


Vid 1100- talets början kan vi börja tala om en begynnande etablering av den kristna kyrkan i det område som senare kom att bli Sverige. Redan under folkvandringstiden, 400-550 e vt, var troligen den kristna läran redan känd hos oss här i Skandinavien.
 Den här perioden kallas i religionshistoriskt hänseende för infiltrationsfasen, den tid då nordborna genom sina kontakter med de germanska och romerska rikena fått kännedom om den nya universella läran, vilken inte som den fornskandinaviska, var en etniskt begränsad religion.


Det här gav underlag för mission till Norden och hos oss är Ansgars’ ankomst till Birka på 800-talet det tidigaste belägget för kristen mission. Hans mission följdes dock inte upp med en kontinuerlig missionsgärning från kontinenten, men här kan man säga att etableringsfasen tagit sin början.


Kring århundradena efter Jesu död lockade den begynnande kristendomen anhängare främst från samhällets undre skikt, för att senare sprida sig uppåt genom samhällslagren. När Olof Skötkonung, slutet av 900-talet, antog det kristna budskapet var förhållandet det omvända. Det var en överhetens religion som spreds bland de germanska folken och nådde till Skandinavien.
 Den romerska kulturen fick genom Konstantin den stores kejserliga stöd och lagfäst statsreligion och ett stort inflytande på kristendomens utveckling. Före Konstantin den store hade de människor som övergick till kristendomen inte några speciella privilegier. Efter hans regeringstid förändrades detta. Kristendomen blev statsreligion och en källa till prestige. 


Sverige kristnades inte främst genom mission utan genom att vissa stormän tog till sig den nya läran här hemma eller utomlands. Kristendomen hade en god organisering, den var centraliserad och var ett gott hjälpmedel för att befästa makt i ett växande Europa, där ett enat land var ett land med gemensamma föreställningar och samma religion.
 Kyrkan var beroende av  kungens beskydd samtidigt som kungars och kejsares makt legitimerades av kyrkan. Kungarna hade åtskilligt att vinna på att ansluta sig till kristendomen. Den nya religionen understödde utvecklingen mot en stark centralmakt. 


Såsom lagmannen Torgeir Torkelsson ståndpunkt var när Island antog kristendomen ca år 1000. Han uttrycker sig med orden;  Låt oss alla ha en lag och en religion (sed) - det kommer att besannas, att om vi sliter sönder lagen kommer vi att slita sönder också freden. Han insåg det oupplösliga sambandet mellan samhällsliv, lag och religion som viktig för ett lands väl.
 Många nordbor lät primsigna sig d v s döpa sig under sina resor utomlands för att överhuvudtaget kunna utöva handel med kristnade områden utan att kyrkan kunde motsäga sig detta.
 Detta var underlag för Sveriges stormän att anta kristendomen och dess fördelar när det gäller makt och kontroll på menigheten. Genom att anta kristendomen fanns det en möjlighet för ett land att sluta förbund med kristnade länder.
 


Alltsedan 800-talet hade danskarna hållit stånd mot det tyska rikets frammarsch. Omkring år 970 antog lät Harald Blåtand kristna danskarna, möjligtvis under hot från den tyske kejsaren. Den långa tid Danmark hallit erövrare borta från Danmark hade fördröjt det kulturskifte som från vikingatid till medeltid som betydde slutet för den nordiska kulturen. Detta förde dock med sig att länderna i Norden var tillräckligt starka att anta det nya utan att helt förlora sin egen nordiska karaktär.
 Det gällde att hitta ett förhållningssätt mot de mäktige furstarnas riken i Europa. 


I områdena Väster- och Östergötland fick kristendomen sitt starkaste fäste  under 1100-talet. I uppsalaområdet samt i mälartrakten mötte den nya läran ett starkare motstånd. I Adam av Bremens redogörelse från 1075, i sin beskrivning av templet i Uppsala verkar den gamla seden fortfarande ha en stark ställning. Däremot kan kristendomen i Härjedalen, trakten där Överhogdalsvävarna återfanns, ha haft en tidig kristen påverkan. Det här området hörde vid den här tiden till Norge, där etableringen av kristendomen anses ske vid Olof den heliges död ca 1030. Redan vid 900-talets mitt lät den norska kungen Håkon Adelsteinfostre bygga kyrkor på Vestlandet.
 Han tog med sig präster från England där han fostrats för det inhemska missionsarbetet. Det norska Jämtland kristnades enligt Frösöstenen av Östman Gudfastsson, troligen kring 1000-talets mitt.
 Härjedalen lydde under Nidaros biskopssäte och det är naturligt att kulturkontakterna riktades västerut mot Norge. Jämtland lydde dock under Uppsala biskopsstol. 


Vid den här tiden verkar apostel Staffan i Hälsingland, vilken enligt legenden blev ihjälslagen av hedniska bönder. Det skedde enligt legenden i Ödmården, Skogs socken.
 Byn Skog ligger efter den väg pilgrimerna vandrade till den norska helgonkungens, S t Olofs grav, i Nidaros.
 Längs de medeltida vägarna fanns speciella hus eller gårdar, ”sälohus”  för vanliga resenärer och pilgrimer där de kunde övernatta och Hälsinglands enda kända är det som låg i byn Själstuga i Skog. Det finns inte många urkunder om Hälsinglands kristnande. De tidigaste kyrkorna, byggdes nära kungsgårdarna i Tuna, Norrala och Jättendal. Samtliga har daterats till 1150-1200. Dessa kyrkor med vässtorn är fortifikationskyrkor, byggda av en maktelit för att manifestera den nya tiden. Under 1200-talet börjar sedan de vanliga sockenkyrkorna att uppträda. 


Omkring år 1200 anses kristningsprocessen i Sverige vara avslutad.
 1104 inrättades i Lund ett nordiskt ärkebiskopssäte, som blev en samlande knytpunkt för kristenheten i Norden. Allt detta skedde framförallt på initiativ av den styrande makteliten i Sverige och kom med tiden att sprida sig ned genom samhällslagren till folket. Kristnandeprocessen här i Norden har förmodligen varit en långsam process varvid den förkristna religionen och kristendomen kunnat leva sida vid sida innan kristendomen helt fått fotfäste i det begynnande riket Sverige. 


2:1 Kristendomen och kvinnorna


De första kyrkorna byggdes på den egna gården och i den gamla kulten hade både kvinnor och män haft sina religiösa funktioner. Kvinnorna hade förmodligen hand om den kult som rörde hemmet och familjen, d v s den privata sfären och männen i huvudsak aktörer i den offentliga kulten.
 


I ett första skede när den kyrkliga organiseringen inte var genomarbetat, hade säkert båda könen skött de kyrkliga sysslorna. Innan kyrkan institutionaliserades och kvinnorna fick träda tillbaka för männen är det troligt att kvinnliga lekmannainitiativ i gårdskyrkan var vanliga. Kristendomen ses vanligen som de utsattas och svagas religion, därför har kristendomen i ett initialskede kunna ha drivits av kvinnor som funnit den tilltalande. Kvinnan kan ha attraherats av kristendomens fredliga budskap där förbud mot infanticid, d v s utsättning av barn, barngravar i öst- den heligaste platsen, och livet efter detta, Paradiset, istället för Hels rike.
  Inom kristendomen kan du som individ säkra ditt liv efter döden och din personliga tro kan ge dig frälsning och ett evigt liv i himlen. Även inom den fornskandinaviska religionen fanns en tillvaro efter döden men den var ingalunda evig och för kvinnan kunde den nog te sig lite dyster.


Kyrkans betoning på individen istället för ätten måste ha gett kvinnorna en självständighet att handla enligt sig själv och sin tro. Kyrkan erbjöd dopet en troendes gemenskap i den här och den kommande världen. Vidare finns belägg för kvinnliga runstensresare, ofta i samband med brobyggen. Detta är en offentlig handling vilken vanligtvis hörde till männens sfär och måste varit prestigefyllt. 


Något som kvinnor inte tidigare haft tillgång till var den framtida möjligheten till utbildning inom klostren. Kvinnan kunde med hjälp av kristendomen se ökade möjligheter för sin egen individuella framtid och utveckling


2:2 Bonadernas historiska kontext


I de gamla sagorna kan vi ta del om hur textilier kan ha brukats i det vikingatida samhället. Genom att måla eller hänga upp textilier på väggarna höll man kyla och fukt ute samtidigt som människan i det vardagliga livet fick ta del av sin egen kulturs historia upptecknad på väggarna i boningshusen.
 Det var gårdens kvinnor som enskilda eller tillsammans vävde och förmedlade berättelserna med sitt hantverk. I kvinnogravar ända från stenåldern har man funnit sländtrissor och i historisk tid fram till industrialiseringen har textilslöjd varit ett kvinnligt område.
 


Väggbonaderna berättade om sagornas hjältedåd eller återgav kända religiösa motiv. I det fornengelska 700-talskvädet om Beowulf, beskrivs det om den skandinaviske hjälten Helgebedrifter var avbilda på bonader.
 Väggarna i den kvinnliga gravkammaren från Oseberg var täckt med mönsterprydda bonader. Det finns tyska och franska berättande bonader från 1000- och 1100-talen men de är mycket få och mestadels fragment. En särställning bland dessa berättande väggbonader har Bayeuxtapeten. Vilken tillverkades till invigningen av katedralen i Bayeux 1077. Denna, ca 70 meter långa väggbonad, är mycket välbevarad och är avgjort kristen. Den skildrar de händelser som leder fram till slaget vid Hastings 1066. Här finns scener alltifrån skeppsbyggande till stridsscener och religiösa bruk. 


I Laxdölssagan diktas om den isländske storman Olaf Höskuldsson som av norskt timmer lät;
 


Uppföra ett eldhus på Hjardarholt som var både större och bättre än förut sett. Frejdade fornsagor var där avbildade både på väggbrädor och i taket. Det var så väl arbetat att det tycktes mycket ståtligare när inga bonader var upphängda


Det tidigaste skriftliga belägget för hälsingska väggbonader rör Delsbo. När den nya prästen som kom 1457 övertog den gamle prästens ägor och tillhörigheter skrevs allt ordentligt ned. Bland inventarierna fanns en ”gamblan bonadh” den var redan då mycket gammal men värderades till 12 mark, dubbelt så mycket som en häst och mest av allt på hela inventarielistan.
. Detta visar hur betydelsefulla dessa väggbonader fortfarande var. 


2:3 Gemensamma föreställningar


Det vikingatida samhällets religiösa uttryck fick sitt utlopp främst i den gemensamma kulten. Riterna var knutna till årstidernas lopp och människans livsrytm. Genom dessa handlingar behöll människorna sin kontakt med de gudomliga makterna samtidigt som de hotande kaosmakterna hölls borta och ordningen, kosmos, bibehölls. Den fornskandinaviska religionen genomsyrade hela samhället, men kallades inte av nordborna själva för religion, det ordet existerade inte. Istället kallade man den för den gamla seden. Kristendomen var den nya.


Den kosmiska ordningen kunde lätt störas av olika kaos- och urtidsmakter såsom jättar och troll som hotar de livsfrämjande krafterna. En evig kampen mellan liv och död, gott och ont. Så länge gudarna finns som kan vakta ordning och föra kampen mot detta eviga hot var tillvaron tryggad. Tor, världsuppehållaren, är den gudom som outtröttligt och med stor kraft kämpar för ordningens bestånd. Trots detta går världen mot sitt ödesmättade slut. När Ragnarök stundar kallar Heimdal till strid och gudarna strider mot jätten Surt och hans mörka anhang. Gudarnas öde är beseglat genom ett edsbrott, de kan inte längre hålla den kosmiska ordningen och världen går under. Ur detta föds sedan en ny ljus värld och ett nytt gudasläkte, de yngre och skuldlösa asarna, möts på Idavallen. De återfinner de underbara brädspelsbrickornar av guld från urtiden. Bland andra lever åter den ljusa Balder, den skuldfrie, jämte sin bror Höder, han som i god tro råkade dräpa Balder. Detta scenario finns beskrivet i Valans spådom i Den poetiska eddan. 


Diktarens hedniska eller kristna grund har diskuterats men dess hedniska bakgrund sägs vara väl grundad.
 Denna dikt tillkom rätt sent, strax före 1000-talet, varav diktaren kan ha varit påverkad av de apokalyptiska stämningarna vid den här tiden i Europa, där den kristna förutsägelsen om att världen skulle gå under 1000 år efter Kristus födelse rådde. Det är vanligt i tider av större förändringar, förföljelser eller andra svårigheter att apokalyptiken odlas som förtröstan och uppmuntran. Dessa stämningar har förmodligen även påverkat den fornskandinaviska religionen. Valans spådom avslutas med; 


Vers 65


Där kommer den mäktige till maktdomen, den starke, ovanifrån, han som styr över allt.

Denna text ger indikationer på kristet inflytande, men kan fortfarande ses som den hedniske diktarens syn på det godas seger över kaosmakterna. Här är går det att se hur den förkristna religionen och kristendomen delar gemensamma föreställningar när det gäller eskatologi och apokalyptik. Apokalyptiska visioner om världens slut och undergång och den nya goda världens födelse under en ljus och god makt.  


Dualismen är genomgående i båda religionerna, då den fornskandinaviska religionen kan hänföras till det indoeuropeiska mytkomplexet där kampen mellan gott och ont tydligt finns representerat i framförallt zoroastrismen. Här ska Ahura Mazda och hans ärkeänglar när tiden är fullbordad uppenbara sig tillsammans med Zarathustra, där de slutligen ska krossa ondskan välde.
 


2:4 Religionsmöten


Kristnandet av Sverige var en process som tog lång tid och skedde successivt. Det var i första hand ett politiskt beslut och i andra hand en religiös - ideologisk omvandling. Här möttes inte bara två olika religioner, den universella kristendomen och den etniska fornskandinaviska seden. Det handlar även om två olika kulturer. 


När Kristendomen började sin etablering innebar det ett brott i den inhemska religiösa utvecklingen. Den fornskandinaviska religionen var inte statisk till sitt väsen utan dynamisk, den förändrades hela tiden. Under sen järnålder skedde förmodligen påverkan även från kristendomen. Det är sällan som religionsväxling innebär ett fullständigt brott med den gamla traditionen. Den gamla läran och sederna  lever kvar i varierande styrka och varaktighet. Det finns en skiljelinje finns mellan kultskifte och trosskifte. Det går relativt lätt att få människor att ändra ritualer och aktiv gudsdyrkan medan trosföreställningarna, vilka är sammanvävda med hela livsåskådningen och vardagslivets alla yttringar tar mycket längre tid att förändras. 


Den fornskandinaviska religionen var inte som kristendomen trosexklusiv. Den hade inga problem att införa ytterligare en gudom till sitt panteon. Däremot var den kultexklusiv d v s så länge kulten och riterna uppehölls enligt den gamla traditionen var det inga problem att dyrka andra gudar. Detta förde med sig att den kristna kyrkan i sitt missionerande kunde anamma en del av den förkristna kulten för att lättare sprida sitt budskap om den ende guden. Den dåtida bilden av Jesus var som den segrande och majestätiska himmelskonungen, Christus Victor och inte som den senare lidande och förlåtande Kristus där fokus lades på människan Jesus och hans lidanden. D detta föll säkert  i god jord bland nordbornas människoideal. 
 Äran och hedern är mycket viktiga begrepp för nordbon. Människan värderades av andra människor och inte som i kristendomen där den slutliga domen överlåts till Gud. 


Ett närmande och en anpassning till den nya religionen kan studeras i fenomen som ackulturation och synkretism. I forskningen råder skilda meningar vad dessa termer inbegriper och hur de ska användas.
 Jag väljer att använda Anders Hultgårds begrepp där religiös ackulturation är ett samlingsbegrepp för inflytelser och anpassningsfenomen som inte påverkar väsenskärnan eller de centrala delarna av en religion. Synkretism får i det här fallet stå för de mer djupgående förändringar av en hel religion eller av enskilda fenomen eller föreställningar inom denna religion till följd av kontakten med andra religionsformer.
 


Ett exempel på ackulturation kan ses i en amulett från Västergötland. Denna amulett är utformad som en torshammare, vilken på ena sidan uppvisar korsfigurer och på den andra tydliga hammarfigurer.
 Dess ägare levde förmodligen i brytningstiden där nordens folk övergick till den nya religionen. Kanske ville han eller hon få båda religionernas välsignelse eller en möjlighet att välja religiös tillhörighet vid olika tillfällen. Tidiga folkspråkiga predikosamlingar uppvisar material där sannolikt gamla fornskandinaviska kultformler finns med. Att be Gud för god årsväxt och fred bygger förmodligen på en sådan kultformel ägnad till Frö eller Frey. Här har den officiella kristendomen behållit och införlivat en förkristen rit och då kan man tala om synkretistiska företeelser. Det sakrala öldrickandet har för folket haft en betydande religiös och social funktion, så viktig att den införlivats i den nya religionens kultiska system.
 


Ett annat exempel är att Djävulen identifieras med Midgårdsormen eller andra mytiska väsen som troll eller jättar. Denna form av ackulturation kallas för Interpretatio scandinavica, d v s man benämner övertagna gestalter med inhemska namn och lånar form från motsvarande väsen i den fornskandinaviska mytologin. 


Dessa anpassningar i terminologin där många av de bekanta fornskandinaviska termerna och uttrycken användes gjorde det förmodligen lättare att lyssna och ta till sig det nya budskapet. Det förde med sig en känsla trygghet, kontinuitet och tradition.


3. Tidigare forskning kring bonaderna från Hälsingland


Överhogdalsbonaderna


Av Överhogdalsbonadernas fem delar har bonad I-III allmänt ansetts som väggbonader. Tveksamheten har här gällt om de tillverkats för kyrkan eller för ett enskilt hem. Georg J:son Karlin var den som först kom med en publicerad tolkning 1911.
 Hans tolkning av de tre figurförsedda våderna som en sammanhållande väggbonad, vilken han menade kunde jämföras med Bayeuxtapeten. Denna linnebonad är en skildring av normandernas erövring av England, som avslutas med slaget vid Hastings 1066. Den är en ca 70 m lång med broderade mönster i ylle och ett mycket rikt bildsceneri. Karlin för bonaderna till Jämtlands eller Härjedalens kristnande och det missionsarbete som Hälsinglands apostel Staffan utförde, ett verk som kan ha sträckt sig till dessa angränsande trakter. Här ska missionsarbetet börja i I a och I b för att avslutas i bonad II där en kyrka uppförs. Han menar att mannen i släde på bonad II är missionären med högt lyftat kors på väg mot den nyuppförda kyrkan. Han tolkar senare 1920, i Över-Hogdalstapeten, in djur och annan ornamentik i bonaderna som mestadels kristna symboler och element. 


Karlin menar att dessa tre bonader visar den kyrka för vilken de är gjorda och eftersom Överhogdals kyrka invigdes 1466 är de troligen gjorda för kyrkan i Sveg för att sedan ha överflyttats till kyrkan i Överhogdal.
  Dateringen förs till 1000- talet. Bonad III tillhör inte sviten utan är gjord för ett enskilt hem och dateras därför till ett senare datum, 1200-tal. I boken Medeltida vävnader och broderier, 1928, gör Agnes Branting och Andreas Lindholm en avvikande tolkning. De menar att det på bonad I a och I b finns fornnordiska motiv från b l a Volsungasagan och Hjadingssagan. Bonad II menar de är en sammanhängande folkligberättelse om en bröllopsfärd till kyrkan. Olika fornnordiska symboler som te x världsträdet Yggdrasil med Vidofner i toppen tolkar de som magiskt-religiösa fornelement som levt kvar men saknar betydelse. Branting- Lindholm menar att de två i släden är brudparet där en av de två lyfter upp en fackla. De anser att bonad II är vävd till en bondgård, men ställer sig tveksamma till om den vävts för ett enskilt hem eller för kyrkan, under förutsättningen att bröllopsfärden är bondparets personliga historia. Om de andra bonaderna utförts för en kyrka eller ej tar de inte ställning till.
 


1947 instämmer Hanna Rydh med paret Branting-Lindholm att slädfärden på bonad II är ett bröllopsfölje, däremot håller hon inte med om att många figurer och ornament tillkommit endast i dekorativt syfte, eftersom detta enligt henne strider mot all primitiv konsts väsen.
 Vilket betyder att bilder och symboler aldrig är utan innebörd. Det föremål som figuren i släden har i handen tolkar hon som Tors yxa och ställer detta mot Trymskvädet där Tor klär ut sig till Freja för att viga sig med jätten Trym. Vidare tolkar Rydh in många fruktbarhets symboler samt en tanke om  att väverskan levt i en hednisk idévärld i en tid som till det yttre var kristnad. 


Karl Hauck skriver i sin uppsats Germanische Bilddenkmäler des früheren Mittelalters, att det finns många bildminnesmärken på Gotländska bildstenar, runstenar i Sverige samt olika germanska stenminnesmärken trots att den germanska konsten allmänt ansetts bildfientlig. I de rika Osebergsfynden får man även en glimt av den högstående trä- och textilkultur som fanns i den förkristna tiden men som nu gått förlorad. Hjältesagorna och gudamyterna fortlever i den kristna tiden men har genomgått en religionshistorisk kulturförvandling. Hauck tolkar in Volsungasagan och Hjadingssagan på Bonad I a. Senare har han tolkat in berättelsen om Didrik av Bern som hjortjägare och drakdödare. Han daterar bonaderna till omkring 1100- talet.


Nils Strömbom visar i sitt verk Nordiskt och Kaukasiskt på Överhogdalsbonaderna på likheter i mönster och figurer på mattor och hästtäcken från det östra Kaukasiska området. Bonaderna I-II menar han hänger ihop och skildrar ett genuint nordiskt motiv. Figuren med det höjda föremålet menar han utför en gest i magiskt- avvärjande syfte med höjd yxa, då det vid jultid är många fruktade krafter i rörelse. Bonad II föreställer då en slädfärd om julen, då de döda står upp ur sina gravar. Ruth Horneij, Bonaderna från Överhogdal, tolkar att bonaderna är gjorda i ett kristet perspektiv och pekar på infiltrationsfasen i Norge. Hon ser att bonaderna sannolikt funnits i en kyrka och därför har kristen ikonografi med betoning på kristen apokalyptik, där motiv från Ragnarök kommer in som ett åskådliggörande av den sista striden. Sture Wikman ger i sin bok Fenresulven ränner - en bok om vävarna från Överhogdal sin gör sin tolkning utifrån den Poetiska Eddans Voluspa. Hans utgångspunkt är Yggdrasil och dess oupplösliga förbund med jordens tillkomst och undergång. 

Skogbonaden


När det gäller tolkningen av Skogbonadens bildinnehåll som en strid mellan hedendom och kristendom, är det den idén som allmänt slagit igenom. Det stora tvistemålet är och har varit hur de tre stora figurerna längs till vänster på bonaden ska tolkas. Den förste som tolkade bonaden var Eric Salvén som 1923 tänkte sig dess idéinnehåll som en strid mellan de hedniska makterna och kristendomen.
 Han ansåg att de tre stora figurerna ska tolkas som Kristendomens tre Heliga Konungar och därav daterar han bonaden till södra Norrlands missionstid 1050 - 1150. Senare 1944 ansluter han sig dock till Agnes Branting och Andreas Lindholms åsikt om att de tre är de nordiska helgonkungarna Olov, Erik och Knut. Paret Branting - Lindholm för fram bonadens datering till 1200-talet på grund av de kronor eller hjälmar triaden bär på sina huvuden inte ska ha funnits i Sverige förrän tidigast detta århundrade. Detta har dock motbevisats av Bengt Thordeman, vilken påvisat att dessa kronor med bred ring och kraftigt blad förekommit redan vid 1000-talets mitt i Europa. Därav hans datering av bonaden till 1000-1100-tal. Däremot är hans tolkning av triaden att den föreställer Oden, Tor och Frej. 


Samma tolkning av de tre gör Vivi Sylwan 1949. Däremot tolkar hon hela bonaden som liksom Eric Salvén som en symbolisk strid mellan den förkristna och kristna religionen. Dateringen flyttas till 1150-1200. 1951 gör Sune Lindqvist samma helhetstolkning av scenen, men triaden får här föreställa treenigheten istället, datering 1050-1150. N-A  Bringéus kom 1958 med sin tolkning med tyngdpunkt på klockringningen. Han menar att ringning i primklocka vid elevation inte kan beläggas i Sverige förrän in på 1200-talet.


Mitt bidrag


Till skillnad från den tidiga 1900-talsforskningen är forskarna idag ense om den långa process som verkade när vi övergick från vår etniska inhemska religion till kristendomen. Härav är det intressant att söka anpassningsfenomen som kan uppträda i detta textila material. Jag vill undersöka hur detta kommer i uttryck i bonaderna från Överhogdal och i  bonaden från Skog. Den senare forskning som gjorts på Överhogdalsbonaderna av Horneij och Wikman har intressanta synpunkter som ligger i kurs med synen på kristnandet som en lång och utdragen process. Här skiljer sig mina tolkningar något från deras. I motats till tidigare forskning av Skogbonadens bildvärld där tyngdpunkten lagts på av de tre stora figurerna vilka har fått styra bonadens budskap och datering, vill jag vidga perspektivet och studera hela bonaden utifrån religionsmötet och kristnandeprocessen. 


3:1  Historik och fyndomständigheter 


Överhogdalsbonaderna


I samband med en insamlingsresa anordnad av föreningen Jämtslöjd, sommaren 1910, hittade Paul Jonze ett tygbylte som nätt och jämnt höll ihop, i kyrkboden i Överhogdal.
  Det hade förmodligen lagts dit för att senare kasseras. 


När tygstycket hittades bestod det av fem avlånga bitar vilket var slarvigt hopsydda till ett täcke. Några av tygstyckets saknade tygbitar återfanns vid ett senare tillfälle. Samma år ställdes bonaderna ut vid en utställning för kyrklig konst anordnad av föreningen Jämtslöjd och blev då mycket uppmärksammad. G. J:son Karlin, intendent vid Lunds Universitet biträdde vid utställning och blev så intresserad av textilierna att han tog på sig uppgiften att skriva en bok om dem. Hans planerade stora verk resulterade inte i mer än 12 sidor. 1956 gjorde man på Riksantikvarieämbetet en ingående undersökning av bonaderna. Bonaderna bevarades hopsydda ända fram till 1929 då de sprättades isär. Man vet inte när våderna syddes ihop men troligtvis har det skett vid relativt sent datum, möjligtvis på 1700-talet. Idag finns bonaderna utställda på Jämtlands läns museum i Östersund. Nyvävda kopior finns på hembygdsmuseet i Överhogdal.


Bonaderna är vävda i s k snärjväv och inte broderade som forskarna länge trodde. Snärj är en sedan medeltiden bortglömd vävteknik, vilken förekommer i orientaliska vävar och kallas då för soumak. Ullen i bonaderna härstammar från får av vanlig nordisk lantras. Vävarna är vävda från höger till vänster i en stående vävstol. Forskarna har konstaterat att två av dem är vävda på samma varp, bonad I a och I b, och förmodligen ursprungligen suttit ihop. 


Utifrån bonadernas bildvärld har forskarna tidigare daterat vävarna till 1100-och 1200-talet. 1991 gjorde The Svedberg Laboratory en kol-14 analys av vävarna.
 Det  togs prov från både lin och ull i Överhogdal I, från de övriga endast i lin.
 Samtliga resultat visade sig ligga i intervallet mellan 800 - 1100. Man kunde inte med basis på de olika dateringarna av bonaderna fastslå i vilken ordning de är gjorda då skillnaderna var för små. I en senare undersökning av de fyra Överhogdalsbonaderna då tekniken förbättras fördes dateringen framåt till intervallet mellan 900- och 1100-talen. Dessa resultat pekar på en tillverkningstid under vikingatid. För att vara så gamla är textilierna väl bevarade och i mycket gott skick.


Skogbonaden


I Skogs kyrka i södra Hälsingland gjordes vid en inventering 1912 av Erik Salvén ännu ett intressant fynd, en gammal bonad virad runt kyrkans brudkrona. Även han blev som J. G:son Karlin mycket intresserad och disputerade 1923 med en avhandling om ”Bonaden från Skog, vari bonaden behandlades noggrant. 1962 genomgick bonaden en konservering vid Riksantikvarieämbetets textilavdelning och en grundlig undersökning av bonaden gjordes. Även här på Skogbonaden fattas en bit av väven. Det uppskattas att ungefär 16 cm av väven är avriven.
 Liksom Överhogdalsbonaderna är Skogbonaden vävd i snärjvävnad. Den finns att beskåda på Historiska museet i Stockholm. 1999 gjorde Ingrid Östergård en kopia av bonaden vilken skänktes till Skogs kyrka. Kopian tog fem år att väva 
. 


Skogbonaden har kol 14-daterats till 1200-talet, möjligen den senare delen av århundradet, vilket stämmer med den konventionella dateringen. Prov togs av lintråden i bottenvävnaden samt på ulltråden i mönstret. Lintråden gav resultatet 1245- 1290 cal AD och ulltråden 1275-1395 cal AD. Även här var det The Svedberg laboratoriet i Uppsala som utförde proverna.
 

4. Överhogdalsbonadernas bildvärld

Enligt dateringen pekar tillverkningstiden för Överhogdalsbonaderna på vikingatiden. Vid den tiden var kristendomen ännu inte etablerad i Skandinavien. Proverna på ullen visar att garnet är gjort av en inhemsk nordisk fårras. Därför kan bonaderna ha utförts i Härjedalen eller komma från Tröndelag i Norge. Naturligtvis även kan de ha tillverkats i någon annan del av Skandinavien. Kännedomen om den kristna läran i dessa norska område torde vara mycket god om man betänker de tidiga brittiska kristna inflytandet i Norge. 


I det följande avsnittet kommer jag att presentera och beskriva några bilder jag funnit intressanta i mötet mellan den förkristna religionen och kristendomen. Forskare har tolkat bonadernas bildvärld som möter oss i mycket olika beroende vilket perspektiv de utgått ifrån. Den fornskandinaviska religionen och kristendomen har när det gäller den yttersta tiden liknande föreställningar. I bonadernas bildvärld möter vi stora träd vilka har mytiska djur runt om sig. Dessa djur kan tolkas in i ett ragnaröksscenario varav jag menar att även övriga bilder kan tolkas i denna riktning. Dessa bonader är av ett tidigt datum och även om de skulle vara gjorda i en kristen kontext menar jag att de speglar en stor tolerans när det gäller det eskatologiska dramat. Det handlar om att det goda vinner och en ny ljus världen uppstår. Att betänka är de oroliga stämningar runt millenieskiftet i de kristnade länder har kunnat påverka folken här i Norden.




Fig. 1.  Överhogdal I a.


4:1 Allmän beskrivning


Följer man bonad I a från höger så finns här företrädesvis olika mytiska djur, en del med åtta ben och andra hjortliknande djur med kronor samt små mänskliga figurer invävda, ibland upp och ned vända. Serien av figurerna bryts av ett stort träd i mitten vilket har en fågel vid stammens bas och en i trädets topp. På vänstra sidan av trädet minskar antalet hjortliknande djur och nya inslag av figurer förekommer som skepp, en byggnad med människor i och en adorant, den bedjande ryttaren med uppsträckta händer längst till vänster. Nedanför huset finns en runinskrift som tolkats till gudby.
 På nästa bonad I b återfinner man de figurer som avslutade den föregående. Bonaden ger som helhet ett lugnare intryck på grund av att figurerna är färre till antalet samt att många står stilla. Figurerna nu arrangerade i två rader istället för tre, skrider från höger till vänster och blir allt enklare utformade. I början ser man hästliknande djur tillsammans med hjortliknande djur och mindre hästliknande figurer förekommer mellan dessa. En del av de större figurerna har tjocka svansar och vissa av dem är dekorerade med ett blomliknande mönster. Närmare mitten av bonaden ser man en ryttare med en yxa i handen på väg upp mot ett berg eller en brant där det på toppen sitter en människoliknande gestalt i en stol. Ovanför denna scen finns den andra av de två ryttarna med uppsträckta händer. Härefter följer på den övre raden djur utan horn samt att två av dem bryter av mönster genom att de är ställda mot varandra. På den undre raden följer hornbeprydda djur. Här och var finns små hästliknande och människoliknande figurer instoppade.

Den tredje bonaden, Överhogdal II, är den som är bäst bevarade bonaden ur mönstersynpunkt. Figurerna är uppdelade på tre rader. I bonadens början representeras figurerna främst hästliknande djur för att senare kompletteras med de hjortliknande djuren. Från början verkar djuren stå stilla för att när de närmar sig det stora trädet som bildar mittpunkt i bonaden röra på sig. Mellan de större djuren finns fåglar och människoliknande gestalter. Efter trädet som är av samma typ som i bonad I a men har fler grenar, förekommer ryttare, hjortar och en hästliknade figur med åtta ben. Det finns fyra byggnader, alla i genomskärning, vilka tre är försedda med kors och alla med människor inuti. Två av dem är placerade nära trädet i mitten. Strax till vänster om trädet syns en häst dragande ett åkdon vilken är slät undertill. I denna färdas två personer och den som sitter längst bak håller ett långskaftat korsliknande föremål i handen. Vid den övre delen vid trädets topp vänder sig ett hornbeprytt djur med sänkt huvud sig mot höger.

Det återstår bara ett litet fragment av den ursprungliga bonaden på Överhogdal III. Figurerna är uppdelade i två rader och från höger ser man först två mansfigurer vilka håller i yxor med långa skaft vilka de stöder i marken. Härefter följer ett stort träd som är utformat som på de andra två bonaderna fast upp och ned. Diagonalt om båda sidor av trädet förekommer två ryttare och två byggnader. Husen är tecknade i genomskärning liksom husen på bonad II och inuti finns det två figurer tecknade i långa dräkter. Nästa figur är ett stort skepp med segel. Under skeppet finns människoliknande figurer. Därefter finns en rest av ett troligtvis hjortliknande djur. Bården är bredare än på de andra bonaderna och ovanligt rikt utformad med korsornament. 


Vävarnas färger domineras av rött, blått och grönt med inslag av vitt och gult. Figurerna rör sig från höger till vänster i två eller tre vertikala rader vilkas procession avbryts av en större figur, som verkar utgöra en centrerande punkt.  Bonad I a och I b ger ett mörkare intryck än bonad II som på sin högra sida har inslag av blått i sina figurer men utesluts på den vänstra sidan om trädet. Där förekommer den gula färgen mer frekvent som konturfärg än tidigare, vilket ger ett ljusare intryck än den första halvan av bonaden. Bonad tre är fragmentarisk, dess karaktäristika är det stora upp och ned vända trädet som förekommer rättvänt på bonad Ia och II, samt de vackert vävda hästarna som inte är lika stiliserad som i de övriga bonaderna.  

4:2 Yggdrasil eller Livsträd


På tre av vävarna från Överhogdal, I a, II och III, förekommer ett stort träd. På bonad I a och I b är det placerat i centrum, vilket inte är fallet med trädet på bonad III. Trädens utformning påminner starkt om varandra, däremot är trädet på bonad III vänt upp och ned i förhållande till de andra. De omges inte heller av de mytiska djur som förekommer tillsammans med träden på de andra bonaderna.  


Dessa träd har tolkats både som den fornskandinaviska religionens världsträd Yggdrasil och som det kristna livsträdet. Det har också setts som ett religiöst- magiskt element från förkristen tid men vilken tappat sin betydelse för berättelsen. Dess funktion har blivit att ge lugn och stadga åt kompositionen.
 Ruth Horneij ger i sin bok Bonaderna från Överhogdal tolkningen att vävarnas bilder inspirerats av bilder från uppenbarelsebokens visioner. Runt århundradena före år 1000 spreds illustrerade apokalypser runt om i det kristnade Europa. Hon menar att stämningen runt millennieskiftet förde med sig att dessa skrifter och tankarna om de yttersta tingen även nådde till Norden. Trädet på bonad I a tolkar Horneij som Yggdrasil med de fåglar som varslar om Ragnarök. De romber som finns i bonadens högra sida får representera de stjärnor som faller vid Ragnarök eller de som faller då lammet bryter de sjätte sigillet.
 Trädet på bonad II tolkar hon istället in som det kristna livsträdet i det nya Jerusalem där livets vatten rinner från guds och lammets tron. Fågeln i trädets topp visar en duva och det fyrfota djuret vid stammens bas representerar guds lamm. De korsformiga figurerna på bonadens högra sida menar hon tyder på att det är ett heligt träd. Det omvända trädet på bonad III menar Horneij är en dadelpalm med sina nedåtböjda grenar och  åskådliggör därmed ”Miraklet med palmträdet” vilken hon grundar på ett isländskt altarförhänge, daterat ca 1400, som beskriver ”Flykten till Egypten”.
 


När Horneij utgår från kristen apokalyptik gör istället Sture Wikman i sin bok  Fenresulven ränner sina tolkningar utifrån dessa träd med sina centrala placeringar som det fornskandinaviska Yggdrasil, vilken har en central roll i den gamla religionen.
 Han har utgått från en fenomenologisk synvinkel och betonat trädets betydelse för många kulturer världen över som ett uttryck för världen och världsaxeln kring vilket kosmos roterar, ett världscentrum som har stor betydelse för både människor och gudar. Därav trädens centrala plats på bonaderna. Wikman tar upp Yggdrasil förbundenhet  med jordens tillkomst och dess undergång och anför en teori att bonadernas berättelser handlar om världens undergång, Ragnarök.  


Jag tänker liksom Wikman att de stora träden i Överhogdal I a, II  och III representerar asken Yggdrasil som står som en världspelare i den fornskandinaviska religionens världsbild. I Gylfaginnig i Snorres Edda står det att läsa;


...Då frågade Ganglere: >>Var är Gudarnas viktigaste och heligaste plats?<<


Hög svarar: >>Den är vid Yggdrasils ask. Där ska gudarna gå till doms varje dag.<< Då talar Jämnhög: >>Asken är det största och bästa av alla träd. Dess grenar breder ut sig över hela världen och sträcker sig över himlen...


Trädens centrala placering på bonaderna får illustrera dess centrala plats i den fornskandinaviska världsbilden. Runt träden på bonad I a och II finns intressanta figurer som indikerar på viktiga händelser i den mytiska världen. 


Vid trädets bas och vid dess topp på bonad I a finns en fågel avbildad. Kring trädet är ett antal mytiska djur avbildade; en åttafotad hästliknande djur, hjortdjur med kronor, ett stort djur med gapande käftar samt andra hästliknande och människoliknande figurer. Detsamma gäller för trädet på bonad II, förutom att det vid trädets bas istället är ett fyrfota djur avbildat. På båda sidor om trädet återkommer de mytiska djuren; hästliknande djur med eller utan ryttare, ett hjortliknande djur som håller huvudet böjt mot trädets topp med öppna käftar samt ett antal människoliknande figurer.  


I Gylfaginning står det beskrivet hur Yggdrasil står evigt grön och på ett av grenskikten vandrar fyra hjortar runt och betar av lövverket 
 På Valhalls tak, Odens stora gilleshall i Asgård, betar geten Heidrun och solhjorten Eiktyrner av askens löv. I Yggdrasils topp befinner sig Hräsvälg, en jätte i örnhamn och mellan dess ögon sitter en hök, Väderfjölne. Vid Urds brunn som ligger vid askens bas lever två svanar. I den Poetiska Eddan, Sången om Fjolsvinn, sitter den gyllene tuppen Vidovner i trädet Mimameid, ett annat namn för Yggdrasil. Gullenkambe, en tupp med guldkam vilken väcker härmännen i Valhall och som galer särskilt högt vid Ragnaröks stundan, Valans spådom, strof 43; 


...Gol över asarne Gullinkambe, han hos härfader härmännen väcker; en annan gal under jorden, en sotröd hane i Hels salar... 


Dessa mytologiska motiv tycker jag mig finnas representerade i och omkring trädet på bonad I a och II. Jag tänker mig att fågeln i trädens toppar representerar Hräsvälg, Vidovner eller Gullinkambe, de hjortliknande djuren får beskriva de fyra hjortar eller Eiktyrner som betar av Yggdrasils lövverk. Fågeln vid askens bas på I a är möjligtvis en av de svanar som lever vid Urds brunn eller den fågel som det anspelas på i citatet ovan. Det fyrfotade djuret som är placerat vid trädets fot på bonad II får illustrera Geten Heidrun. Härav finner jag med största sannolikhet att dessa stora träd på bonad I a och II är det mytiska världsträdet Yggdrasil, vilket förutom de mytiska djurens närvaro styrks av dess centrala plats i bonaderna I a och II detta motsvarar dess likvärdiga placering i den fornskandinaviska religionens kosmologi.Vid Yggdrasil går gudarna till doms och den utgör den viktigaste och heligaste platsen i världen. 


Allt detta tyder på att via har med asken Yggdrasil att göra hellre än kristendomens livsträd. Fåglarna, det stort gapande hunddjuret o s v  leder tankarna till Ragnarök-gudarnas öde. Trädens centrala placering på dessa två bonader motsägs dock av trädets placering på bonad III. Detta fragment visar trädet tidigt i berättelsen. Bonadens ursprungliga längd är svår att avgöra men förmodligen mycket längre. 


På Bauextapen förekommer stora träd liksom på Överhogdalsbonaderna, vilka har tolkats som Yggdrasil, ibland som livets träd, vars funktion har att skilja de olika scenerna åt.
 Detsamma kan gälla här, att skilja berättelsens olika partier åt.



           Fig.2. Överhogdal III


4:4 Hjadingarnas kamp


Går vi vidare i bonaden finns till vänster om det stora trädet finns ett rött skepp. Skeppets låga skrov avslutas i för och akter med höga stäv som höjer sig inåt och utåt. Upptill är stävarna förenade med en blå linje. Längsmed relingen går ett brett blått band, vilket är genombrutet av nio små vita stjärnor vilka har en blå eller röd prick i mitten. Mellan bandet och rån är det två stora stjärnformade figurer. Vid den högra stäven finns en röd, rätvinklig triangel. Det finns ännu en stjärna vid stäven. På den vänstra sidan om skeppet står en röd fågelliknande gestalt med avsmalnande kropp, bakåtriktande hals och lång framåtriktande näbb med ett litet öga i vinkeln mellan halsen och näbben. Röda prickar under och till vänster om figuren visar rester av nu försvunna benmönster.


Detta stjärnbeprydda skepp har av Branting-Lindholm beskrivits som Gjukungarnas överfart över Rhen till Atle hämtad ur Volsungasagan. Karl Hauck menar att skeppet är hämtad ur Hjadingasagan då Hedin seglar fram och bortrövar Hognes dotter Hild.
 Den rätvinkliga triangeln vid högra stäven representerar det vargemblem som är Hedins märke. Sture Wikman tänker sig att skeppet är Frejs Skidbladner, det bäst byggda i världen. Dess nio små stjärnor och tre större står möjligtvis för de tolv asar som Snorre räknar upp i sin Edda. Ruth Horneij för däremot tanken till det skepp vilket för de frälsta själarna till himmelrikets hamn.


Med de indikationer mot Ragnarök runt mitträdet på bonaden är det möjligt att detta skepp syftar på ett annat parti i Hjadingasagan än det som Karl Hauck hänvisar till. Det parti när kung Hogne efter sin förlust av dottern Hild har nått Ön Högö i sitt sökande efter dottern.


I Skáldskaparmál, Snorres Edda, står det att  läsa;


...När kung Högne kom till Norge fick han reda på att Hedin hade seglat västerut över havet. Högne seglade efter honom hela vägen till Orkneyöarna, och när han kom till en ö som heter Högö var Hedin där med sitt manskap. Hild gick före för att möta sin far och erbjöd honom ett smycke i förlikning från Hedin, men i nästa andetag sade hon att Hedin var beredd att kämpa och att Högne inte skulle vänta sig någon nåd från honom...


...Sedan inledde de striden som kallas Hjadingsslaget. De kämpade hela den dagen och på kvällen drog sig kungarna till skeppen. Men under natten gick Hild till de fallna och väckte med trolldom upp alla som hade dött. Och på den andra dagen gick kungarna upp till slagfältet och kämpade, liksom alla de som hade stupat dagen före. Striden fortsatte den ena dagen efter den andra, och alla som stupade och alla vapen och sköldar som låg kvar på slagfältet blev till sten. Men när nästa dag grydde, steg alla döda män upp och kämpade och då var alla vapen brukbara igen. Det berättas i dikter att hjadingarna skall invänta Ragnarök på det sättet...


Den här berättelsen illustrerar den eviga striden mellan gott och ont och kommer att fortsätta till Ragnarök. Namnet Hild betyder strid och är ett valkyrianamn. Valkyrior framställs ibland i fågelhamn. På bilden ses en fågelliknande gestalt framför skeppet och den skulle kunna föreställa Hild Människogestalten bredvid Hild får då vara Hedin. Skeppet har stridens färg, rött. Denna strid ska också ha pågått till den dag då norske kungen Olav Tryggvasson anlände  till ön år 995, omvände krigarna till kristendomen och gjorde därmed slut på striden.
 Att föra i denna händelse i Hjadingsagan stämmer bra överens om man tolkar bonaderna i ett Ragnaröksmotiv.




Fig.3. Överhogdal I b.


4:5 Den beväpnade ryttaren


Även på bonad I b ses processionen av figurer brytas av vid mittpunkten av en ryttare med en höjd yxa i ena handen ridande uppför en brant, i form av en trekant. På dess topp befinner sig en människofigur i grön hellång dräkt sittandes i en stol. Bakom figuren finns en mindre häst avtecknad i grönt. Den här figuren har av Georg Karlin tolkats som missionär som rider upp för ett fjäll och hugger ned ett avgudabeläte i form av en lapsk avgudabild. Branting - Lindholm fortsätter ser den sittande figuren högst upp på trekanten som valkyrian Hild - Sigrdriva från Volsungasagan. Sigrdriva är den äldsta nordiska sägentypen för Brynhild i hennes roll som valkyria som i sömn försänkt på Hindarfjäll uppväcks av Sigurd.
 


Här ser de Sigurd rida upp för Hindarfjäll för att väcka upp henne  ur sin trollsömn. Vad som talar emot detta är det eldljus som han ser runt fjället inte kan skönjas på bonadens bild. Dock kan hästen bakom figuren indikera Hild som valkyria, de kvinnliga krigare som av Oden fått gåvor som osårbarhet och förmågor att rida över luft och hav. Detta illustreras i den Poetiska eddan i Sången om Sigrdriva;


Sigurd red upp på Hindarfjället och styrde sin kosa till Frankland. På  fjället såg han ett stort ljus som om eld brunne, och det sken därav upp till himlen. Men när han kom dit, stod där en sköldborg och upp ur den en fana. Sigurd gick in i sköldborgen och såg, att en man låg där och sov i full rustning. Han tog först hjälmen av huvudet på honom, och då såg att det var en kvinna....


...Sigurd satte sig ned och frågade om hennes namn. Hon kallade sig Sigrdriva och var valkyria...


Ruth Horneij ser däremot scenen som en bild av Paradisberget med Guds tron. De fyra ränderna får här representera de fyra paradisfloderna. Vidare ger hon föreslår hon att trekanten avbildar en regnbåge och den första visionen där Johannes ser en öppnad himmel och någon som liknar människosonen sittande på en tron ( Upp 4:1- 8 ).
 Wikman menar även han att trekanten föreställer en regnbåge, men ser istället Heimdal sittande på sin tron i Himnibjörg högst uppe på regnbågen där han är vaktar gudarnas port. Det är Surt som rider uppför regnbågsbron med sin yxa i högsta hugg inför det avgörande mötet med Frej vid Ragnarök. Frej avbildas ovanför scenen i form av den ridande adoranten. Till höger ses den rämnande himlen i form av en trekant med spetsen nedåt. 


Att denna scen illustrerar en viktig händelse för berättelsen styrks av dess centrala placering. Bonad I a visar inga tydliga kristna bilder och inte heller bonad I b. Den första väven ger indikationer på ett ragnaröksmotiv. Varav denna ryttare kan föreställa jätten Surt när han rider mot Vigrids sätt över regnbågsbron där Heimdal vaktar ingången till gudarnas värld, för att strida mot Frej. Snorre beskriver i Gylfaginning;


...I all denna oro rämnar himmelen och därifrån rider Muspells söner fram. Surt rider först och en brännande eld står både framför honom och bakom. Han har ett mycket gott svärd. Det lyser starkare än solen. När de rider över Bifrost brister bron, som berättats tidigare...


Till vänster om ryttaren står processionen av djur helt stilla vilket skulle indikera tillståndet strax efter striden på Vigrids slätt Det är svårt att se kristna influenser i väv I a och I b varför jag menar att de ska tolkas utifrån en fornskandinavisk synvinkel. 






    Fig.4. Överhogdal I b, den beväpnade ryttaren.


4:6 Analys


Bonaderna I a och I b visar inga tydliga kristna bilder eller influenser. Dessa båda bonader är vävda på samma varp och visar förmodligen en sammanhängande berättelse. Det går inte säkert att visa att bonad II och III är tillverkade vid samma tillfälle som de andra vävarna. Vilket gör att det inte går att bestämma att de skulle vara tillverkade som en odelbar enhet. Det är därför vanskligt att tolka bonad I a och I b utifrån bonad II, där byggnader med kors finns. Bonad I a och I b borde därför tolkat utifrån den fornskandinaviska mytologins värld och bonad II utifrån ett vidgat perspektiv påverkad av den kristna läran. Ser vi de tre tillsammans kan ett genomgående tema från Ragnarök skönjas, där den kristna influensen på bonad II visar sig när den nya världen föds. 


Vävarnas träd ger stadga och lugn åt kompositionen, men dess betydelse är förmodligen större än så. Som världsträdet Yggdrasil och dess centrala placering i mytologin har träden sin betydelse för berättelsen. Träden finns med på bonad I a, I b och II, där dess centrala plats bryts av trädets placering i början av bonad III. Här är svårt att uttala sig om vad som berättas då det återstår endast ett fragment av den ursprungliga bonaden. Trädets placering här kan tyda på att man även använt det som att skilja de olika scenerna i berättelsen åt, liksom träd förekommer i Bayeuxtapeten. Den är gjort i en kristen miljö och här kan träden ha förlorat sin forna betydelse och fungerar enbart att skilja scenerna åt. Varför trädet är motsatt vänt i förhållande är svårt att ge en förklaring på. Möjligtvis har väverskan vävt fel då denna vävteknik är svår. 


På bonad I a förekommer även här en större figur som bryter processionerna av djur, liksom träden gör, på vävens mittparti. Det verkar vara ett gemensamt drag och en strukturerande princip att i kompositionen skilja de olika scenerna åt med en figur som delar in berättelsens olika avsnitt. Förmodligen med varierande grad av betydelse, med hänvisning till bonad III. 


Kring träden finns mytiska djur som kan tolkas in i ett ragnaröksscenario. Hit vill jag föra in  det skepp jag beskrivit i Hjadingaviget. Historien beskriver ett slag som håller på till Ragnarök. I detta fall passar det in att ryttaren på I b föreställer Surt på väg upp mot Heimdal på regnbågsbron inför den avslutande striden.


Det är först på bonad II som de tydliga kristna elementen visar sig, men på bonadens vänstra hälft. Här finns byggnader med tydliga kors på taken blandade med mytiska djur. På bonadens högra sida avbildas en del av djuren i mörka färger. Till vänster om trädet förekommer dessa mörka färger mycket sparsamt. Bonaden ger ett intryck av att gå från mörker till ljus. I den sista delen av den vänstra sidan slutar väverskan att använda mörka konturlinjer runt figurerna. Här byter hon till en mycket ljus färg. En viktig detalj på vänstra sidan är den rutade fyrkanten som kan illustrera de spelbräden av guld som återfanns när jorden åter steg upp ur havet efter Ragnarök. En text ur Snorres Edda får illustrera tillståndet efter Ragnarök där världen åter är ny och ljus.


...Hög säger: >>Jorden skjuter upp ur havet och då är den grön och vacker. Åkrarna kommer att växa utan att man sår dem. Vidar och Vale lever, Surts låga har inte skadat dem. De bor på Idavall, där Asgård var innan. Dit kommer sedan Tors söner Mode och Magne, och de har Mjölner. Så kommer Balder och Höder från hel. De sätter sig alla tillsammans och samtalar. Drar sig till minnes sina runor och talar om de händelser som en gång inträffade, om Midgårdsormen och om Fenresulven. I gräset finner de guldbrickorna som asarna hade...





Fig. 5. Överhogdal II.


Det är först här som synkretistiska element i Överhogdalsbonaderna kan iakttas. Här kan en sammanblandning av nordbornas vision om den nya världen efter Ragnarök med kristendomens Johannes Uppenbarelse ses, där den nya världen skapas efter den sista striden mot de onda makterna. Visst är det möjligt att Ragnaröksmotivet inom litteratur och bildkonst här i Norden kunnat ökat vid åren runt 1000 under påverkan från de kristnade länderna i Europa. I så fall kan bonaderna vara ett utslag av detta. Vid denna tolkning utesluts kanske den allra tidigaste dateringen av bonaderna runt 800 början av 900-talet samt den senare runt 1100-talet. En rimligare förklaring är kanske med tanke på den fornnordiska religionens generositet när det gäller möjligheten att dyrka främmande gudar vid sidan av de vanliga, bara den gamla kulten och riterna bibehölls, att vävens skapare vävt in den nya gudomens symboler i sitt traditionella bildspråk. Särskilt eftersom det vid detta avslutande skede i de båda religionernas berättelser om världens undergång och pånyttfödelse finns gemensamma nämnare. Kännedomen om de kristna evangelierna var säkert god genom nordbornas resor samt Överhogdalsbonadernas fyndort vid den här tiden hörde till Norge där kristnandet genomfördes nästan 100 år före Sverige. 


Intressant är om det var kvinnor som vävde, kan det vara ett utslag av den initiativkraft de visat inom andra områden när det gäller kristnandeprocessen begynnelseskede. Överhogdal II är mycket ljusare i sin avslutande hälft än i bonadens början. Den skiljer sig även på samma sätt mot Överhogdal I a och I b. Kanske satte den eller de kvinnor som vävde sin prägel på väven genom den positivare tillvaro efter döden som kristendomen kunde ge kvinnorna. De kan tidigt ha varit påverkade av sina egna mäns berättelser från sina resor eller varför inte av en kristen träl. Förändringar sker ofta från hemmet där människorna diskuterar sina upplevelser med varandra och även detta för fram kvinnan som initiativtagare då hon ansvara för det som skedde inom hemmet och på gården. Hon vävde in de bilder hon hörde talas om eftersom den fornskandinaviska religionen inte uteslöt andra gudomar och särskilt passande i det här avslutande partiet av berättelsen där de två religionerna har gemensamma föreställningar.


Bonad I a och I b kan ha gjorts ur ett fornnordiskt perspektiv och sedan använts tillsammans med bonad II av kyrkan kanske för att understryka och förstärka den nya kristna läran, där den onda hedniska tiden gick under i Ragnarök. Om den beväpnade ryttaren i bonad I b är Sigurd Fafnersbane skulle det faktum inte göra det svårare för kyrkan att använda väven i sin liturgi. Sigurd är den stora hjälten i förkristen diktning och har förekommit i delvis kristna kontexter t ex på stavkyrkoportalen i Hylestad i Norge. Sigurd kan på ett sätt liknas vid Kristus själv genom dråpet på draken, vilken står för det onda.
 Draken liknas vid djävulen, det onda i tillvaron. Föreställningarna om att det onda ska bekämpas och det godas seger är gemensamma i den fornskandinaviska religionen och kristendomen. 


Eftersom bonaderna är gjorda i en tid då kristendomen var känd i denna del av Skandinavien men inte etablerad visar de förmodligen på en påverkan av kristendomen, men naturligtvis kan de även som Horneij menar vara gjorda ur ett kristet perspektiv. Här har den som utarbetat förlagan till bonaderna blandat kristna och fornnordiska motiv av pedagogiska skäl. B l a harragnaröksmotiv har här använts för att åskådliggöra de sista striderna.


5. Skogbonadens bildvärld


Den här bonadens tillverkningstid har daterats något senare än Överhogdalsbonaderna, 1100-talets senare del. Här rör det sig inte längre om vikingatid utan tidig medeltid. De kristna influenserna syns tydlig och genomsyrar hela bonadens bild. Vid den här tiden hade de första kyrkorna vid kungsgårdarna börjat att byggas i Hälsingland, men man kan ändå inte tala om ett kristnat Hälsingland. Även Skogbonaden är gjord av inhemskt material går det inte säkert säga var den är tillverkad. Den kan inte ursprungligen ha tillhört Skogs första kyrka, då den är byggd på 1320-talet.
 Dess fyndplats gör att blicken kan riktas både västerut mot Norge och söderut mot Uppsala. Här följer några valda bilder ur Skogbonaden som belyser mötet mellan den fornskandinaviska religionen och kristendomen och dess anpassningsfenomen. Genom att lyfta ur Skogbonaden från tolkningen där de tre stora gestalternas betydelse i stort fått styra, till ett vidare perspektiv som religionsmötet och dess anpassningsfenomen kan kanske bonadens bilder mer rättvist komma fram. 



Fig. 6. Skogbonaden.


5:1 Allmän beskrivning

I mitten av bonaden ser man två byggnader i genomskärning, en större och en mindre. I den mindre hänger två klockor där den lilla klockan rings av en person och den stora av två personer. Denna byggnad har tolkats som en klockstapel och den stora byggnaden bredvid torde då vara en kyrkobyggnad.
 Denna är tecknad som en sådan med långhus och kor. Både kyrkans och stapelns gavelspetsar bär utsirade drakhuvuden och på takåsarna syns färggranna fåglar. Framme vid altaret vid koret står en man och långhuset är fyllt av människor varav två personer ringer i en liten klocka som sitter i en takhuv. Tre människor bär ett fyrkantigt tecknat föremål fästat på en lång stång. 


Där kyrkans ingångsdörr är har flera människor samlats med yxor i händerna. Man kan även se människor runt klockstapeln. Dessa människor bär osmyckade dräkter vilka är åtsittande upptill och vidgar sig nedtill, de flesta med en sprund i mitten. Alla figurerna håller armarna uppåt med attribut, oftast yxor. Från båda sidor rör sig både ryttare och djur mot byggnaderna. På höger sida är det framförallt ryttare vilka rider i två rader på stora hästar med slaka tyglar och där minst en är beväpnad med yxa. Mellan de två raderna finns stora och mindre djur, människofigurer och små strecktecknade hästliknande djur som tycks planlöst instoppade där plats finns. Alla rör de sig mot kyrkan. De två djur som befinner sig närmast kyrkan är inte utformade på samma sätt som de andra djuren denna sida. Det övre är ett lejonliknande djur av samma typ som den vänstra sidan, det andra undre lejonliknande djuret har ett annorlunda utformat gap och i sin uppspärrade käft befinner sig en liten människofigur. 

På bonadens vänstra sida rör sig två rader av lejonliknande djur med uppspärrade gap i trav mot byggnaderna. Framför en av dessa är en trehövdad gestalt avbildad, kanske som en ryttare. Det finns mellan lejonen liksom på den andra sidan djur, människor och dekorativa element instoppade. Längst ut på den vänstra sidan finns tre människofigurer avtecknade i mycket större format än andra människofigurer. På sina huvuden bär de vad som kan liknas vid kronor eller hjälmar med näsjärn. Alla tre bär utsmyckade dräkter som sitter åt upptill och nedtill utvidgas till vadlånga kjortlar. I sina uppåtböjda armar håller de olika föremål. Ett attribut liknar en långskaftad yxa, ett annat tytt som ett stavkors, hammare, klubba eller dubbelyxa medan ett tredje ansetts en pilbåge eller en sköld sedd från sidan. 


Skogbonadens motiv är utförda i olika valörer av färgerna rött, blått grönt och gult. Här har de olika färgerna mycket större utrymme än i Överhogdalsbonaderna där väverskan i större grad arbetat med kontrasterande konturlinjer. 


5:2 Ulven ränner 


Strax till höger om kyrkan i den nedre raden travar ett stort djur med gapande käftar. I gapet befinner sig en mänsklig gestalt med gult huvud och blå kropp. Djurets svans böjer sig ned efter djurets bakben för att sedan böja sig uppåt för att avslutas mitt på djurets kropp. Den är vit med blå konturer och djurets kropp är röd med blå kontur förutom på ryggen där den blå konturen utökas med ett vitt fält mitt i. Dess stora öga är vitt med blå kontur.


Någon forskning om just denna bild har jag inte funnit. Däremot kan i bildkonsten ångesten för det onda avbildas genom att ett odjur har  en människa eller ett djur i sitt gap.
 Garm är Hels vaktande varghund vilken är fjättrad med järnlänkar i Gnipagrottan. Garm är det värsta odjur och människoätare. När Ragnarök stundar tjuter och ylar Garm och sliter sig loss från sin kedja. Vid detta slag strider Tyr mot Garm och de dräper varandra. Scenen skulle kunna illustrera Garms framfart vid Ragnarök. 


Kanske bilden hellre visar Fenresulvens framfart vid det sista slaget på Vigrids slätt där Oden slukas av honom. Här beskrivs ulven framrusande med gapande mun där underkäften är vid marken och överkäften når ända till himlen. 

I Gylfaginning, Snorres Edda, står det;


...Och Fenresulven far fram med gapande mun, underkäften är vid marken och överkäften når till himlen. Han skulle gapa ännu större om det fanns rum. Det står eld ur hans ögon och nos... 


... Då skälver Yggdrasils ask och ingenting på himmel eller jord är utan fruktan. Asarna och alla einhärjar klär sig i härkläder och beger sig till fältet. Först rider Oden med guldhjälm och ståtlig brynja och spjutet heter Gungne. Han styr mot Fenresulven, och Tor är vid hans sida men kan inte hjälpa honom eftersom han upptagen med att kämpa mot Midgårdsormen. Frej strider mot Surt och det blir en hård sammandrabbning innan Frej faller. Det blir hans död att han inte har det goda svärdet, som han gav till Skirne. Då har hunden Garm , som är bunden vid Gnipahålan, kommit lös. Han är det hemskaste odjur. Han kämpar mot Tyr och de blir varandras död. Tor dödar Midgårdsormen och går nio steg därifrån. Så faller han död till marken av giftet som ormen har spottat på honom. Ulven slukar Oden. Det blir hans död...


Den här texten är ett utdrag ur den ragnaröksvision som Snorre beskriver i sin Edda. Djuret som Fenresulven, slukande Oden vid den sista striden förstärker den hotbild som kyrkan på bilden är utsatt för av de onda krafterna. 




Fig. 7. Ulven ränner.


5:3 Den trehövdade ryttaren


På den vänstra sidan om kyrkan i mitten på Skogbonaden där två rader av lejon med uppspärrade gap travar in mot kyrkan finns en trehövdad gestalt tecknad. Figuren verkar rida på ett av lejonen närmast kyrkan på den undre raden. Figuren håller upp sina armar i luften och verkar hålla ett stavliknande föremål i den vänstra handen. Figuren är tecknad i en gul kolt vilken är smal  upptill för att neråt vidga sig som en kjol. Figurens höjda armar är röda med blå konturer och en bit av benen och fötterna syns vid linningen. Ett av figurens huvud har två ögon tecknade i blått och rött. Det högra huvudet har ett blått öga, det vänstra huvudets ögon är svårt att klar uppfattning om då det verkar fattas en bit av huvudet.


Den här besynnerliga trehövdade figuren har av tolkats som en mot de kristna fientlig makt, möjligtvis som en avgudabild eller den djävulen själv.
 Figuren står i täten för lejonen som då representerar de onda makterna. Figuren har också av Folke Nordström tolkats som Triceps Beelzebub, den trehövdade djävulen. Vidare har i en opublicerad artikel Björn Faugust gett bilden av figuren som ett troll som leder en flock av trollulvar, Fenrisulvens avkomma.
 


De djur som figuren rider på och gör följe med honom har tolkats som lejon vilket ger svårigheter då lejon i bildframställning kan företräda både Kristus och Djävulen. Lejonets symboliska betydelse kan ligga i makten personifierad, Guds eller Djävulens. Bibelns ord om djävulen som går omkring som ett rytande lejon vilkens ondska människan kan räddas ifrån genom bön och prisa Guds namn.
 Lejonets förekomst i den nordiska bildframställningen torde vara mycket sparsam, men i det textila materialet kan en tidig förekomst finna grund i importerad tygers mönster.


De djur som slår följe med figuren travar hotfullt mot kyrkan med uppspärrade gap. I Sången om Skirner, strof 31, tydliggör Skirner sin förbannelse mot jättedottern Gerd med en trehövdad turs; 


Med trehövdad turs 


skall du tillbringa livet


eller ingen make möta.


Ditt sinne sorg gripe,


bekymmer dig bekymre!


Var du som tisteln,


som man trycker ihop,


mot slutet av sädesskörden!




                     Fig. 8. Den trehövdade ryttaren.


Tursar är antingen troll eller jättar och står i den fornskandinaviska religionen för de 


kaosmakter som hotar världsordningen. I Snorre Edda omtalar en 800-tals skald, Brage 


Boddason, i en kort strof hur Tor höll tillbaka sina bockar medan han i gillesalen larm klöv 


Jätten Trivaldes, den trefaldigt mäktige, nio huvuden. En bildsten från Gotland visar hur Tor 


med sin hammare hugger mot en knäböjande varelse med tre huvuden på med vardera tre


halsar.
 Dessa texter ger exempel på hur denna trehövdade figur utgör ett hot. Den stav som


den håller i sin vänstra hand skulle kunna vara en trollstav med ristade trollrunor för att


vidare understryka hotbilden i bonaden. 


I det apokryfiska Nikodemusevangeliet omnämns denna triceps Beelsebub. Detta evangelium uppstod omkring år 400 och beskriver Jesu nedstigande i till dödsriket och seger över Satan och hade under medeltiden inflytande på folkdiktning i Europa. På 1300-talet översattes denna text från latin till fornsvenska men var förmodligen känd redan innan.
 


Ovanstående har jag inte själv haft tillgång till. Det kan tänkas att denna triceps Beeslebub har lånat sin form av förkristna illasinnade krafter vilka avbildats på detta sätt. Det finns t ex en bild på Gallehushornen av en trehövdad figur, samt exemplen från den fornskandinaviska mytologin ovan. Denna figurs fysiska attribut finns beskrivna i båda religionerna och dess väsen är en kontrahent till det goda och utgör därför en hotbild i båda fallen. Liksom Midgårdsormen i början av kristnandeprocessen liknades vid Djävulen kan denna figur stå för det onda i tillvaron. En medveten anpassning för att öppna upp mot ett vidare associationsfält. 


5:4  De tre gestalterna


De tre stora figurerna ytterst i bonadens vänsterkant är betydligt större än övriga figurer på bonaden. Deras huvudbonader föreställer förmodligen kronor. Deras ansikten smalnar av nedåt och ögonen hos den högra figuren är runda medan de andra figurernas ögon är som bågar mot huvudbonaden. Den vänstra figuren saknar ett öga. De  bär nedåtgående mustascher. Alla tre bär de utsmyckade dräkter vilka är åtsittande upptill för att nertill vidgas ut till vida zick-zack mönstrade vadlånga kjortlar. De håller sina armar uppåtböjda och i sina händer håller de alla olika attribut. Figuren längst till vänster har i sina händerna yxa samt ett föremål som kan ses som en sköld eller pilbåge. Figuren i mitten har ett korsliknande föremål och ett svårbestämt i den andra. Längst till höger i triaden håller figuren i ett stav- eller spadliknade föremål. Alla tre verkar de stå på en slags upphöjning. 


Dessa tre figurer har livligt diskuterats av forskarna. De har huvudsakligen tolkats som Heliga tre konungar, Oden, Tor och Frej, Den kristna Treenigheten eller som de tre skandinaviska helgonkungarna, S t Olof, S t Erik och S t Knut.
 Salvén förde tanken om de tre Heliga konungarna. Vad som talar emot detta är att vid framställningar av de Heliga konungarna brukar det vara tillsammans med Maria samt att de tre borde bära gåvor i sina händer istället för bonadens vapenliknande föremål. Flera forskare, däribland Anjou och Thordeman, anser att de tre föreställer Oden, Tor och Frej. Anjou menar att bonadens tre figurer har sin förlaga i de tre gudabeläten i Uppsala tempel, Oden, Tor och Frej.
 De svåraste motståndarna till den kristna kyrkan. Oden, längst t v,  enögd med yxa och sköld med galten Särimner, det lilla djuret till höger om honom. Tor, i mitten, med hammare och två bockar samt Frej utan attribut. Här menar Anjou att Frej som fruktbarhetsgud skulle sakna vapen. Det faktum att de tre verkar stå på en upphöjning för Anjou till Uppsala var en skulpterad förebild av de tre gudabeläten i Uppsala hednatempel stått som förlaga till kompositionen. Detta styrks av att bonaden troligtvis är utförd i Uppsala ärkestift. 


Vidare har tolkningen av figurerna som den kristna Treenigheten svår att befästa där samtliga är avbildade som mänskliga gestalter. Det finns en bild från Askeby kyrka på Öland från sent 1400-tal, där treenigheten avbildats som unga män hållande i jordklotet. Det är samtidigt svårt att förena treenighetens väsen med dessa tre beväpnade män. Paret Branting-Lindholm har i sin undersökning jämfört triaden med en bonad från 1400-talets slut, Fogdöbonaden, där de tre nordiska helgonkungarna är avbildade.
 Denna bonad är mycket lik Skogbonadens figurala framställning. Här står tre krönta gestalter på ett podium med sina attribut i händerna. Denna framställning är dock mycket senare än Skogbonadens.Branting-Lindholms utgångspunkt är Fogdöbonadens snarlika figurala framställning av helgonkungarna samt att denna senare framställning kan ha haft tidigare försvunna förlagor.

Oden, Tor och Frej


Den möjlighet att de tre figurerna föreställer Oden, Tor och Frej som en del av den hotbild mot kyrkan som utspelas i bonaden är relevant. De tre figurerna är alla framställda med olika attribut varav vilka vissa är svårtydda. I Adam av Bremens text från historien om Hamburgerstiftets biskopar, kap 26, fjärde boken, möter vi en beskrivning av dessa tre gudar i templet i Uppsala;


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. De förser också hans bildstod med en väldig stående manslem. Oden framställer de beväpnad, liksom våra landsmän Mars. Tor däremot med sin spira tycks likna Jupiter. De dyrkar också gudar upphöjda till människor, som de skänker odödlighet till tack för stora bedrifter. I den helige Ansgars levnadsbeskrivning kan man läsa att de gjort så med Kung Erik.


Denna text är skriven ur en kristen synvinkel men måste ändå betraktas som en viktig källa då han har återgett en informants ögonvittnesskildring. Här beskrivs Tor som den mäktigaste, i mitten, med en spira och liknar då den romerska Jupiter, samt att han härskar i luften och råder b l a över åska och blixt. Här kanske Adams kristna hållning påverkar att Tor i mitten beskrivs som den mäktigaste och högste precis som Gud framställs i den kristna treenigheten. I den fornnordiska religionen råder dock inte denna hierarkiska rangordning. Motsvarande figur på bonaden håller i ett korsliknande föremål med långt skaft som hellre skulle tydas som ett kristet kors eller möjligen Tors hammare. Figuren håller ett mycket otydligt föremål i den andra, som möjligtvis skulle kunna tydas som en åskvigg. Detta föremål har Anjou i sin tolkning förbigått. Tors attribut, hammaren Mjölner, kan möjligen ses på bilden, men den brukar avbildas med mycket kortare skaft. Vad som motsäger detta är att detta föremål har på bonaden ett grönt skaft med röd hammare. På Överhogdal II är ryttarens vapen avbildat med samma färgsättning, grönt skaft med rött yxblad. Detta skulle kunna tyda på ett vapen. 


Figuren längst till vänster är beväpnad som en gud som råder över krigen och raseriet som Adam beskriver, men Odens attribut är spjutet och inte som på bonaden med yxa. I den högra handen håller figuren något som tidigare tolkats som sköld eller båge. Skulle Oden vara lik Mars skulle han vara beväpnad med lans och sköld. Den indikation att figuren längst till vänster skulle vara Oden på grund av dess enda öga motsägs av det faktum att mönsterhål efter ytterligare öga kan fastställas.
 Vidare till den tredje figuren, Frej. Här är svårt att se vad han håller i händerna. I den högra verkar det vara ett stavliknande föremål, i den andra handen ett föremål som av Anjou tolkats som en möjlig skyffel eller spade. Frej saknar det av Adam tydligt beskrivna attributet som fruktbarhetsgud, cum ingenti priapi. Skulle dessa tre föreställa Oden, Tor och Frej borde de möjligen framställts mer skrämmande, liksom de andra hotfulla figurerna i bilden. De fornskandinaviska gudarna reducerades till demoner och de mörka makter som kyrkan måste bekämpa. Kyrkan var orubblig i sin ställning på absolut auktoritet när det gäller trosfrågan.
 Däremot vad skulle tala för dessa tre fornskandinaviska gudarna är att de framställs lika stora vilket, leder till tanken om deras likvärdiga ställning och status.


Helgonkungarna


Bonadens datering gör att en tolkning av de tre som de nordiska helgonkungarna S t Olof, S t Knut och S t Erik är möjlig. Vallentunakalendariet från 1198, upptar alla tre helgon kungarna och deras högtidsdagar. Även bonadens kristna karaktär ger sådana indikationer. 


Här skulle då gestalten längst till vänster få representera S t Olof eftersom han håller en tydlig yxa i sin hand. Olof dog vi d slaget vid Stikklastad, av ett yxhugg i knävecket. Det andra föremålet skulle kunna vara Olofs sköld, med vilken han förekommer på norska sigill från 1300-talet. På Fogdöbonaden framställs Olof med yxa och riksäpple. Den mittersta figuren kan representera den danska helgonkungen S t Knut, då han försänkt i bön blev genomborrad av en lans under mässan framme vid altare. Han bär i sin högra hand förmodligen ett kors och i sin vänstra ett svårtolkat föremål, möjligen ett ciborium,
 Knuts attribut är lans eller spjut som syftar på hans död, samt b l a ciborium, svärd, sköld, maktsymbolerna krona, spira och riksäpple. I Herrestads kyrka, Skåne, är han på en kalkmålning avbildad med ett kors. Hans attribut har dock varit mycket skiftande. 


Gestalten längst till höger bär en lång stav, möjligen en lans, i den ena handen och ett mycket fragmentariskt föremål i den andra. Enligt den skissade bilden av bonadens tre figurer där man kan se felande delar tyder det på ett svärdliknande föremål. Den svenska helgonkungen S t Eriks attribut är svärdet, vilket syftar på hans dödssätt. Efter en kort strid halshöggs Erik med ett svärd. Även ciborium, krona, riksäpple och spira, ibland riksbaneret eller en sköld. 


Det är svårt att helt förena de tre nordiska helgonkungarna med de attribut gestalterna har på bonadens framställning. Olof och Erik stämmer någorlunda, däremot är det större svårigheter med den danske Knut. Hans attribut har i bildframställningen varit många och skiftande. Enligt Thordeman brukar man inte särskilja helgonen genom attribut förrän under 1200-talet och då mycket trevande.
 Eriks och Olof attribut är av naturliga geografiska orsaker mer kända för samtiden. I den senare medeltida bildframställningen är det vanligt att just dessa tre helgonkungar förekommer tillsammans. 




Fig. 9. Tecknad skiss av Skogbonadens tre gestalter.


5:5 Analys


Skogbonaden skiljer sig från Överhogdalsbonaderna där betraktaren kan följa händelserna som en serie från höger till vänster. Även i bonaden från Skog förekommer processioner med djur och människor men de rör sig istället från höger och vänster in mot kyrkan i bildens centrum. Detta är möjligtvis en medveten pedagogisk komposition där uppmärksamheten ska riktas mot kyrkan. Vid en jämförelse mellan Överhogdalsbonadernas och Skogbonadens komposition med processioner som avbryts av större figurer kan likheter spåras hur berättelsen komponeras. Det skulle möjligtvis visa en formkontinuitet i kompositionen hos bonaderna. Det gamla sättet att komponera väggbonader bevarades genom religionsskiftet.


Denna bonad är troligtvis tillverkad i mitten av eller slutet av 1100-talet och tillsammans med kyrkan och klockstapeln och förmodligen i ett rent kristet syfte. Bonadens bildscen är intensiv. Här befinner sig människor inuti kyrkan och i klockstapeln ringandes i klockorna. Ryttare med vapen och hotfulla djur närmar sig kyrkan där prästen gör något, kanske lyfter han nattvardsbrödet och vinet för att levandegöra Kristus som skydd inför den stundande faran. Klockors ringning har använts för att skrämma bort det onda.
 Fenresulven med Oden som han slukar vid Ragnarök och den ondskefulle trehövdade tursen har plockats in i bilden för att visa de onda makterna från hednatiden och dess hot mot kyrkan. 


Detta pedagogiska drag innebar inget avsteg från kristendomens normativa troslära. Här lånar den kristendomen form från fornskandinaviska hotfulla mytiska väsen vilka kan identifieras med kristendomens onda makt, Djävulen. Sådana anpassningsfenomen såsom identifikationen med de fornskandinaviska mytiska hotfulla makter och kristendomens Djävusgestalter förekommer ofta i den tidiga översättningslitteraturen. Denna typ av ackulturation vilken är vanlig i det textila materialet från tidig medeltid verkar förekomma även här i Skogbonaden. Detta var mycket vanligt innan kristendomen var helt etablerat vilket dock under senare delen av medeltiden försvann. 


Läser man bonaden från höger till vänster som i Överhogdalsbonaderna bryts processionen längst till vänster av de tre stora gestalterna. Om dessa tre hade varit Oden, Tor och Frej borde de framställts hotfulla om man betänker att bonaden är gjord ur ett kristet perspektiv. Nu ger de tre ett lugnt och säkert intryck. Förmodligen är de tre helgonkungarna, dock med ännu icke fastställd ikonografi där attributen är otydliga och osäkra. Möjligtvis kan de axliknande figurerna S t Olofs högra hand vara en bild av en segerpalm. Den framställs tillsammans med livets krona vilket  betyder ett evigt liv. Axet kan också visa de dödas uppståndelse. De tre nordiska kungarna fortsätter att styra sina riken och utöva makt efter döden genom den kristna kyrkan. Det är tänkvärt att dessa tre gestalter är tre till antalet, vilket för tanken både till Oden, Tor och Frej och de tre helgonkungarna. Människor från båda trosläger kan lätt associera till en triad. I kristendomen i motsats till den fornskandinaviska religionen skiljs det heliga och profana åt. Här kan helgonen utgöra en bro, en möjlighet att på något sätt genom sina både mänskliga liv och upphöjda status konkretisera ett behov av det heliga och profana på samma gång, in i den nya religionen.


6. Avslutning


Den här uppsatsen har behandlat de hälsingska bonaderna, Skogbonaden och Överhogdalsbonaderna och dess rika bildvärld. Dessa bonaders tillverkningstid infaller vid den tid då kristendomen började göra sitt inträde och begynnande etablering i Norden. Jag har frågat mig om det går att se någon religiös kontinuitet i bonaderna bilder, och har därför studerat dem i ett syfte att söka se spår av anpassningsfenomen såsom ackulturation och synkretism i mötet mellan den fornskandinaviska religionen och kristendomen. 


När jag har sökt tolka Överhogdalsbonadernas bildvärld vill jag betona en tolkning där perspektivet ligger på den fornskandinaviska religionens mytiska värld, eftersom bonad I a och I b verkar sakna kristna influenser. Den kol-14-datering som gjorts på bonaderna till 900-1100-tal stämmer överens med bonadernas fornskandinaviska bilmotiv och det färre kristna inslag i ett så tidigt material. Däremot hade nordborna kännedom om kristendomen genom sina handelsresor och detta borde kunna avspegla sig på något sätt, vilket jag tror sker i Överhogdal II. Vidare fanns vid denna tid strax före och runt millennieskiftet oroligheter i de kristnade länderna i Europa då man väntade att världen skulle gå under 1000 år efter Kristi födelse. Detta kan ha påverkat nordborna och bidragit till att ragnaröksmotivet blivit populärt och accentuerats även här uppe. 


Jag har tolkat in de figurer runt de stora träden som de mytiska getsalter vilka är representerade vid Ragnarök och valt att följa ragnaröksmotivet genom bonaderna. När jag tolkar in detta motiv i bonaderna uppvisar Överhogdal II inslag av synkretism när det gäller den högra delen av bonaden, den nya världen efter Ragnarök. Här ses de gemensamma eskatologiska föreställningarna från de båda religionerna i bonadens nya ljusa karaktär där mytiska djur blandas med kristna symboler såsom kors och kyrkobyggnader. En sammansmältning av de två religionerna har kunnat ske där förställningsvärld liknar varandra. Den fornskandinaviska religionen hade inga problem att införliva nya gudomligheter i sitt kultiska system. Överhogdal II visar här exempel på den fornskandinaviska religionens trostoleranta inställning. Intressant är kvinnans roll i kristnandeprocessens initialskede där hon på många sätt visat initiativkraft. Textilslöjden har enligt tradition hanterats av kvinnor och Överhogdalsbonaderna kan vara ett exempel på att kvinnans attraktion av kristendomen, där hon vävt in kristna symboler i den fornskandinaviska berättelsen. 


Skogbonaden som är tillverkad lite senare än Överhogdalsbonaderna, omkring 1100-talets senare del, uppvisar fler tecken på ackulturation. Den är tillverkad  vid den tiden då det börjades att byggas kyrkor i Hälsingland och kristendomens inflytande var starkare än vid Överhogdalsbonadernas tillverkningstid. Även här stämmer kol-14-dateringen överens med de bilder bonaden visar, där det kristna inslaget är utan tvekan, men med inblandade motiv från den fornskandinaviska mytologin. 


I den äldre medeltidens kyrkliga texter finns exempel på religionssammanblandningar där Djävulen och det onda kunde beskrivas med den fornskandinaviska religionens begrepp för samma makt, ett interpretatio Scandinavica. Jag menar att situationen är densamma för Skogbonadens bildvärld. Kyrkan hotas exempelvis av ett trehövdat monster vilket jag tror är hämtat från den fornskandinaviska religionen. När det gäller tolkningen av de tre mycket omdiskuterade stora gestalterna tror jag att de föreställer de tre nordiska helgonkungarna, S t Olof, S t Erik och S t Knut. Skogbonadens kristna karaktär är tydlig och deras uttryck är alldeles för milda för att representera den hedniska hotfulla makten. Deras storlek är säkert av betydelse och dessa helgonkungar var säkert viktiga i steget från den forna religionen till den nya läran. Det var inhemska kungar som på något sätt fortsätter att regera efter sin död som representanter för den nya religionen. De var en länk till den gamla traditionen med sitt fornskandinaviska arv in i den nya tiden, där de genom sin helgonförklaring tagit plats. I dessa helgon blandas det heliga och det profana och det nya och det gamla. De är dessutom tre till antalet, vilket öppnar ett vidare associationsfält för dåtidens människor mot Oden, Tor och Frej. Skogbonaden är ett uttryck för den tolerans kristendomen visade den fornskandinaviska kulten genom religionsskiftet. 


Vidare är formen att komponera väggbonader med processioner eller andra händelser som bryts av större figurer finns, representerade i både Överhogdalsbonaderna och Skogbonaden. Bauyeuxtapeten berättelse bryts av liksom de hälsingska bonaderna med scener med större figurer, framförallt träd, såsom i Överhogdalsbonaderna. Bonaderna uppvisar troligtvis en formkontinuitet genom religionskiftet i sättet att komponera bildvävars berättelser. Kanske var det ett allmänt vedertagen komposition som använts här, vilken även rådde i övriga Europa.


I Skogbonaden ska rörelsen riktas mot kyrkan och en ny tid. Bonaden ger ett mer statiskt intryck och den linjära tiden manifesteras här på något sätt. I Överhogdalsbonaderna verkar skeendet mer dynamisk och rörligt liksom den fornskandinaviska religionen och dess djupa förankring i hela människans liv. I både Överhogdalsbonaderna och Skogbonaden återfinns striden mellan det goda och det onda. Det eskatologiska dramat upprepar sig där dessa två religionsformer visar gemensamma föreställningar. 


Det har varit en mycket intressant resa i detta mycket fascinerande ämne. Jag kan inte undgå att förundras över det fantastiska bildspråk som dessa bildvävar förmedlar och hur de hela tiden dyker upp i mina tankar lockar till att söka efter svar på vad bilderna förmedlar. Den bildvärld och det budskap de hälsingska bonaderna visar var viktiga för sin samtid, inte mindre med tanke på hur lång tid det tar att tillverka dem. De är inte mindre viktiga idag för oss som lever omkring 1000 år senare, dock en aning mer svårtydda!
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