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Sammandrag 

 

Kultkontinuitet i Hälsingland: C-uppsats 

 
I uppsatsen behandlas vad kultkontinuitet innebär och hur det ska tolkas. Genom en jämförel-

se av förkristna teofora ortnamn och tidiga kyrkplatser undersöks kultplatskontinuiteten i Häl-

singland mellan hedendom och kristendom. Även landskapets runstenar granskas i syfte att 

finna kontinuitet mellan religionerna. Den sammantagna slutsatsen är att kultplatskontinuitet 

med en särskilt begränsad definition inte kan styrkas, utan endast bosättningskontinuitet. Run-

stenarna däremot uppvisar ett flertal tecken på kultkontinuitet. 
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1. Inledning 
 

Under 1000-talet avslutades vikingatiden och påbörjades medeltiden i Sverige. Det skedde i 

samband med att kristendomen började ta över efter den fornskandinaviska religionen. Hur 

detta verkligen gick till har vi liten kunskap om. Några har anat ett turbulent skede med strider 

mellan de olika religionernas företrädare, medan andra har tyckt sig skönja en lugn och frid-

full övergång och t.o.m. en period av samexistens. Osäkerheten beror på att det finns få histo-

riska dokument från tiden, vilket är naturligt då man i Sverige ännu inte hade någon skriftkul-

tur att tala om. Forskare har därför varit hänvisade till tolkningar av arkeologiska fynd och 

bevarade kulturföremål, samt det arv som förvaltas av språket i form av namn och ortnamn. 

Kultföremål och kunskapen om religiösa kultplatser har alltså bevarats över tiden, ibland 

i den form av näraliggande sammanhang som kallas kultkontinuitet. Kultkontinuitet, har man 

länge menat, kan indirekt vittna om hur delar av tillvaron gestaltade sig. Utifrån det har man 

dragit slutsatser om människors värderingar och föreställt sig händelseförlopp i historisk tid. 

Den här uppsatsen kommer med grund i ortnamn och runstenar bland annat att diskutera om 

det har varit riktiga antaganden för landskapet Hälsingland. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka eventuell förekomst av kultkontinui-

tet i Hälsingland. 

För det första ämnar jag redogöra för och diskutera begreppet kultkontinuitet. Huvudsak-

liga frågeställningar är ”Vad är kultkontinuitet?” och ”Hur ska kultkontinuitet tolkas?”. 

En andra uppgift är att finna eventuell kultplatskontinuitet i Hälsingland genom att jäm-

föra förkristna ortnamn som vittnar om hednisk kultplats och tidiga kristna kyrkplatser. Innan 

jag gör den geografiska jämförelsen frågar jag ”Vilka ortnamn beskriver hednisk kultplats?”. 

För det tredje vill jag i uppsatsen studera det tjugotalet runstenar som finns upptagna för 

Hälsingland och söka tecken på hednisk och kristen influens som kan vittna om någon form 

av kultkontinuitet. 
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1.2. Metod 
 

Kontakten med ämnet och materialet gjorde jag först genom boken Spåren av kungens män av 

Maja Hagerman (1996) som utgår i tiden från mötet mellan hedendom och kristendom. Den 

boken speglar ur ett bredare perspektiv hur det gick till när riket Sverige formades. I min un-

dersökning har jag dock valt att bara koncentrera mig på Hälsingland där jag själv är bosatt 

och till själva mötet mellan de två religionerna 

Behjälpligt har varit att jag läst språkhistoria på högskolenivå och därmed är någorlunda 

bekant med både ortnamnen och deras betydelse för vår historiska kunskap såväl som run-

skriften. 

 

1.2.1. Material och urval 
 
Syftet med uppsatsen är alltså att söka finna någon kontinuitet mellan två religioner i historisk 

tid. Till detta finns material från flera olika forskningsområden att åberopa: skriftliga källor, 

ortnamn, arkeologiska fynd och bevarade föremål. De skriftliga källorna från den här tiden är 

dock få och tveksamma i tillförlitlighet. Man räknar bland annat med Adam av Bremens tex-

ter, som inte är ögonvittnesskildringar utan bygger på andrahandsuppgifter. Dessutom är han 

tendentiös i egenskap av kristen historieskrivare (Brink 1990:17). 

Efter övervägning om vilka källor som skulle kunna förmedla en mer objektiv bild av 

eventuell kontinuitet mellan de båda religionerna valde jag två områden att undersöka: ort-

namn och runstenar. Primärkällor är kartor över landskapet Hälsingland och fotografier på de 

faktiska runstenarna (i några fall beskrivningar efter bilder). 

Det hade varit intressant att fördjupa sig ytterligare i de arkeologiska rön som finns. Ar-

keologin är ju dessutom det forskningsområde som hela tiden gör nya upptäckter genom ak-

tivt sökande. 

Jag har använt Kontinuitet i kult och tro (1992) som beskriver kontinuitetsbegreppet och 

berör olika former av kontinuitet mellan hedendom och kristendom. För att djupare förstå den 

hedniska asatron har jag använt Folke Ströms Nordisk hedendom (1985) och även Britt-Mari 

Näsströms Fornskandinavisk religion (2001). Näsströms Blot (2002) ger djupgående informa-

tion om förhållandena kring offrandet och offerplatser i den hedniska religionen. Sveriges 

kyrkohistoria (1998) är standardverket när det gäller att beskriva den tidiga kristendomen, 

men även Kristnandet i Sverige (1996) har använts. 
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Den vetenskapliga litteraturen till de enskilda problemområdena har jag valt i samråd 

med handledaren Olof Sundqvist. En stor del av min undersökning om ortnamnen bygger på 

Stefan Brinks ortnamnsforskning, något som varit oundvikligt då han haft Hälsingland som 

primärt studieobjekt och dessutom vidareutvecklar sig i artiklar om kultkontinuitet. Några 

andra källor har fått tas in för att vidga perspektivet. Marit Åhlén är den som forskat mest på 

Hälsinglands runstenar och hennes avhandling ligger till grund för det avsnittet. 

Vid sökning i litteraturen dyker samma namn upp i flera sammanhang, vilket kanske 

vittnar om att det aktuella ämnet är förhållandevis smalt. Det utgör ett litet problemområde i 

ett litet land. 

 

1.2.2. Arbetsmetod 
 
Uppgiften har alltså varit att ta del av information från flera olika områden för att få en bild av 

hur händelseutvecklingen kan ha sett ut. Därefter kan man göra en religionshistorisk tolkning. 

Arbetsmetoden skiljer sig åt i mina undersökningsdelar. I den första om ortnamn handlar det 

främst om att jämföra gamla ort- och gårdsnamn med kyrkoplatser. Där ligger Stefan Brinks 

kartor till grund och jag har även gjort jämförande mätningar på moderna kartor. I det andra 

avsnittet om runstenar är det tolkning av texter och bilder från de faktiska inskrifterna som 

måste analyseras. I det fallet tar jag stort stöd av Williams (1996a:50ff) kategorier för att be-

stämma om runstenarna har tillkommit i kristen tid. 

Kort sagt utgår min arbetsmetod från textstudier om två olika företeelser som kan vittna 

om kultkontinuitet. Sedan studerar jag de faktiska primärkällorna och försöker tolka dem. 

Arbetsgången har därefter varit att diskutera var och en för att sedan göra en bedömning om 

någon form av kontinuitet förekommit mellan religionerna. 

 

1.2.3. Problem och svårigheter 
 
I Religionsvetenskap - en inledning (2001) skriver man att det vid historiska frågeställningar 

är viktigt att beakta sin förförståelse, att använda källor från olika kontexter och att vara käll-

kritisk. 

Ett initialt problem är vad jag redan berört bristen på dåtida tillförlitlig litteratur, varför 

jag valt bort denna. Ett annat problem är att jag måste utgå mycket från en och samma förfat-

tare, Stefan Brink. Samtidigt har det gjort att uppsatsen är en kritisk granskning av några cen-
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trala slutsatser om kultkontinuitet i Brinks avhandling. En tredje svårighet är att det emellanåt 

råder en viss begreppsförvirring, vilket ju har föranlett mig att utreda något om kultkontinuitet 

och kringgärdande begrepp. 

Även om jag försöker åberopa källor som är granskningsbara idag återstår alltid tolk-

ningsproblematiken. Att det finns luckor i den historiska kunskapen tillsammans med förfa-

randets subjektiva inslag kan göra att tolkningsutrymmet blir brett. Jag tycker mig ibland se 

en tendens till övertolkning från forskarna av det material som föreligger, vilket ju skapar en 

speciell källkritisk svårighet; hur ska jag som nybörjare kunna påvisa ologiska resonemang? 

Jag har försökt göra det som sig bör genom att föra en tydlig argumentation utifrån belagda 

premisser och egna slutsatser. 

 

1.2.4. Avgränsningar 
 
Jag gör i uppsatsen en tidsmässig avgränsning till slutet av vikingatiden och början av medel-

tiden, d. v. s. i ett ungefärligt tidsintervall mellan år 1000 och år 1200, då kristendomen börja-

de ta över som religion efter hedendomen. 

Geografiskt avgränsar sig undersökningen till Hälsingland. Ämnet avgränsas givetvis en-

ligt titeln och syftet. Till avgränsningen hör också att jag förutsätter att läsaren känner till de 

grundläggande elementen i såväl den fornskandinaviska religionen som kristendomen, att 

redogöra för dessa skulle uppta en uppsats i sig. Några förtydliganden som har särskild vikt 

för denna uppsats gör jag dock, det kan vara fokuserande att plocka ut några bitar som ger 

underlag för en kommande diskussion. 

Man kan heller inte gå hur djupt som helst i källmaterialet. Jag har inte tillräckliga kun-

skaper i språkhistoria, arkeologi, runologi för att bemöta de fackvetenskapliga tillvägagångs-

sätten och tolkningarna, jag måste lita till att dessa är korrekta. Däremot behöver jag inte dra 

samma slutsatser som några av dessa författare. Den källkritiska granskningen innebär att jag 

kan se egna samband, hålla andra orsaker för troliga. För den här uppsatsen handlar det alltså 

om att göra en självständig tolkning av källorna, se felslut, korrekta bedömningar, eventuellt 

ge nya uppslag. 
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1.2.5. Disposition 
 
Efter dessa inledande delar kommer en kort förankring i tiden utifrån religiös synvinkel. Där-

efter beskriver och diskuterar jag begreppet kultkontinuitet innan jag går över till den egentli-

ga undersökningen. Varje avsnitt behandlas där för sig, d. v. s. under samma rubrik finns bak-

grund, analys och diskussion. Till sist görs en sammanfattande diskussion. 

 

2. Religionsskifte 

2.1. Från hednisk till kristen tro 
I det följande kommer några grundläggande drag, som har särskild relevans för den här upp-

satsen, som beskriver skillnaderna mellan den fornskandinaviska religionen1 och kristendo-

men. Det handlar främst om kultplatserna och den samhälleliga strukturen. 

Centralt i utövandet av fornskandinavisk religion var det som kallas siðr, sed. Det syftar 

på ”det religiösa handlingsmomentet, på det kultiska skick och riter som den genom släktle-

den nedärvda religiösa traditionen föreskrev.” (Ström 1985:77). Den fornskandinaviska reli-

gionen var en polyteistisk religion där gudarna i stort sett kontrollerade varsina verksamhets-

områden. Framför allt genom blotande2, offrande, kunde människorna söka gudarnas gunst 

(Näsström 2002:14ff). Detta skedde på både privat och offentlig nivå. Stora delar av offerkul-

ten utövades gemensamt, utomhus vid heliga träd, lundar och källor, vid gravhögar där förfä-

derna fanns begravda. Även kultiska måltider i stormannagårdarnas långhallar torde ha före-

kommit (Näsström 2002:139) Det som offrades var både slaktdjur, vegetabilier och öl och 

gränsen mellan offer och måltid kan ha varit flytande, då ritualen innebar en gemensamhets-

måltid för gudar och människor (Näsström 2002:182f). Jag vill påpeka att användandet av 

termen hednisk i det följande åsyftar den fornskandinaviska religionen som den gestaltade sig 

under senare delen av vikingatiden. 

I samhället samverkade sakrala, politiska och juridiska funktioner vilket visade sig ge-

nom den kultiske funktionärens roll som domare, offerförrättare och ledare (Ström 1985:72, 

                                                 
1 Fornskandinavisk religion åsyftar den förkristna religionen i Norden med undantag för samisk och finskugrisk 

religion (Näsström 2001:11). Den motsvarar i den här uppsatsen i stort vad man menar med asatro. 
2 Offret hade flera olika syften vilket Britt-Mari Näsström utreder i Blot (2002). 
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Näsström 2002:110). Därav kommer också att tingsplatser (där de ordningsmässiga besluten 

togs) och kultplatser ofta sammanfaller (Ström 1985:77). 

 

Kristendomen, som den kommer till Norden, har inte på samma sätt som den fornskandina-

viska religionen utvecklats på plats, utan kommer som ett färdigt och beprövat ”paket” med 

dogmer. Om man räknar med att kristendomen införs i Sverige3 runt 1050 har den ju då fun-

nits i Europa i runt tusen år. Det är en religion som förespråkar en enda Gud och för nordbor-

na en helt ny lära4. 

Kristendomens införande sammanfaller dessutom i Sverige med riksbildandet (Hagerman 

1996, Nilsson 1998:132). Det blev nu mer angeläget med en enhetlig administration, vilket 

gynnade både kungamakten och kyrkan. Ur detta kommer den tidiga sockenbildningen och 

medföljande organisering av kyrkobyggen (Nilsson 1998:100f). Kyrkan skulle sedermera 

upprätthålla den religiösa rätten, medan samhällets lagar underkastades kungamakten (Nilsson 

1998:139). 

Inom kyrkan var det biskopar som centralt styrde både trosutövning och organisation i 

större geografiska områden, stift. I en hierarkisk ordning följde sedan kontraktsprost och när-

mast församlingsfolket lokala präster. (Nilsson 1998:70) Den officiella religiösa utövningen 

koncentrerades till sockenkyrkan för alla sockentillhöriga. 

Förutom att det innehållsmässiga i religionen är ett helt annat, med tillföljande föränd-

ringar i utövning, blir alltså de strukturella skillnaderna i samhället avsevärda mellan de olika 

perioderna. Frågan väcks om det överhuvudtaget är möjligt att det kan finnas en kontinuitet 

mellan två så olika religioner, två så olika epoker? 

 

2.2. Företeelsen och begreppet kultkontinuitet 
Kontinuitet innebär ett obrutet sammanhang i tid eller rum5. Kontinuitet står alltså i kontrast 

till förändring och brytning även i samband med att två religioner möts. Religionshistoriskt 

menar man med begreppet kultkontinuitet som Anders Hultgård (1992:52) skriver: ”det reli-

giösa handlandet överhuvudtaget, med tonvikt på sådan kult som överlever ett religionsskif-

te.” Här är det med andra ord en fokusering på de religiösa uttryckssätten, alltså när tron blir 

omsatt i kultiska handlingar, som blir aktuell. 
                                                 
3 Något exakt år kan egentligen inte anges eftersom religionsbytet var en process under lång tid och med stor 

geografisk variation. 
4 En kort definition av kristendomens lära säger ofta de kristna själva att Joh 3:16 ger (Bibel 2000) 
5 SAOB (2005) 
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Varför är det då intressant med kultkontinuitet kan man fråga sig? Att enbart konstatera 

kultkontinuitet, d. v. s. att religion funnits under överskådlig tid, gränsar till det triviala säger 

Hultgård (1992:55). Det blir intressant först när det ställs mot fenomenet förändring. Men i 

den bakgrundslitteratur jag tagit del av finns det ingen självklar och uttalad slutsats man kan 

dra av förekomsten av kultkontinuitet. Generellt menar man dock att eventuell kultkontinuitet 

kan berätta huruvida mötet mellan två religioner varit fredligt eller fientligt, om det skett en 

långsam eller abrupt övergång, fullt av överensstämmelse eller motsättningar. Dessa diamet-

ralt motsatta slutsatser kan man se att två forskare, Stefan Brink och Helge Ljungberg, drar 

utifrån sina teorier om kontinuitet som vi senare ska se. 

I ett läge där det finns få samtida skriftliga källor6 kan alltså belysning av kultkontinuite-

ten ge viktiga indikationer på händelseutvecklingen, man kan bättre förstå religionsskiftespro-

cessen när man gör en religionshistorisk analys. Dessutom avslöjar kanske uppenbarade hand-

lingsmönster indirekt något om den tidens människor och mentalitet och vi kan få ytterligare 

en pusselbit till vår förståelse av historien. 

Problematiken kring kultkontinuitet är således tvådelad: för det första måste man be-

stämma vad kultkontinuitet innebär och för det andra; vilka tolkningar kan man göra utifrån 

belagd kultkontinuitet. 

Tanken om kultkontinuitet bygger sedan gammalt på föreställningen om att kristna kyr-

kor skulle ha rests på resterna av hedniska kultplatser. Denna tanke presenterades redan i en 

avhandling av Elias Wessén (1921:110) och har följt forskningen framöver. Kritisk till detta 

synsätt har främst religionshistorikern Helge Ljungberg varit. Han menar att det snarare varit 

ortens egenskap som central samlingsplats i bygden som avgjort kyrkans placering. Samban-

det skulle därmed inte ha med religion och kult att göra (Ljungberg 1938:213). 

Även den norske historikern och arkeologen Olaf Olsen förnekar att man kan dra några 

säkra slutsatser om förekomsten av kultplatskontinuitet enligt ovanstående definition. Han 

menar istället att hedniska teofora ortnamn på kyrkplatser bara kan visa på makt- och kultkon-

tinuitet (Olsen 1966:238). 

Författarna till boken Kontinuitet i kult och tro från vikingatid till medeltid (1992) vill 

fortsätta ge en utvidgad syn på begreppet kultkontinuitet. Kultkontinuitet kan innebära så 

mycket mer än bara kontinuitet i kultplats. 

Inledningsvis menar man att det finns exempel på att den kristna kyrkan både förespråkat 

en viss kontinuitet för att vinna hedningarna till den ”rätta” tron (Nilsson 1992:11), likväl som 

                                                 
6 Anne-Sofie Gräslund anger i en artikel i Sveriges kyrkohistoria 1 (1998:168) Rimberts Ansgarsbiografi och 

Adam av Bremens kyrkohistoria som de enda detaljerade textkällorna till tiden för religionskiftet. 
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det är ett faktum att kyrkan i andra fall medvetet motarbetat hedniska kultyttringar genom 

förföljelse och lagskrivning (Nilsson 1992:13, 34ff). Det är en allmän uppfattning att liten del 

kontinuitet finns bevarad och bevisad på grund av att kyrkan förbjöd de hedniska uttrycks-

formerna. Samtidigt kan man anta, just med anledning av att förbud mot det inskrevs i lagarna 

att folket tog med sig gamla kulter, böner och talesätt in i den nya religionens tid (Nilsson 

1992:34ff). 

Otvetydiga exempel på kontinuitet mellan hedendom och kristendom är den arkitektonis-

ka utsmyckningen med vikingatida drakhuvuden på de tidigaste stavkyrkorna (Hultgård 

1992:54) och uttrycket ár ok friðr som är en förkristen kultformel för god årsväxt och skörd 

som sedan återkommer i kristna sammanhang (Hultgård 1992:57f). Inom andra områden är 

kontinuitetsaspekten mer osäker och öppen för tolkning. Tidigare har ju kultkontinuitet i stort 

sett enbart förknippats med att man uppfört en kyrka på platsen för en hednisk kultplats (Gräs-

lund 1992:129, Brink 1992:106). Därför vill man göra den viktiga reflektionen att kultkonti-

nuitet kan (och för tydlighetens skull bör) stå som rubrik för mer specificerade yttringar som 

kultplats-, kultbyggnads-, kulthandlingskontinuitet med flera7. 

Med kultplatskontinuitet menar vi ”ett särskilt avgränsat område avsett för återkomman-

de religiösa handlingar” (Hultgård 1992:52). Begreppet innebär att man i det här fallet åter-

finner en kristen kultplats, vilket ju är synonymt med en kyrka (eller kyrkogård i meningen 

begravningsplats), i närheten av en hednisk kultplats. Dessa hedniska kultplatser förknippas 

som vi senare kommer att se med specifika ortnamn. 

Det finns dessvärre ingen allmänt accepterad angivelse hur stort detta avstånd får tänkas 

vara för att kultplatskontinuitet ska råda. Anne-Sofie Gräslund ställer upp ett rimligt antagan-

de när hon hänvisar till en undersökning av Marianne Karlsson Lönn genom att skriva: ”Kult-

kontinuitet kan spåras om lämningar efter förkristen och kristen verksamhet finns inom sam-

ma gård …” (Gräslund 1992:139). I den här undersökningen kommer kultplatskontinuitet att 

råda när kyrka och hednisk kultplats befinner sig inom samma gårds- eller terrängmarkerande 

namn, d. v. s. på en karta ska inga andra ortnamn8 skilja dem åt. 

I några fall finns belägg för att kyrkan har uppförts på den hedniska kultplatsens (bygg-

nads)rester, varvid man talar om kultbyggnadskontinuitet. I denna bemärkelse blir avgräns-

ningen punktuell. De klaraste beläggen för detta hämtas från Frösön där man i arkeologiska 

undersökningar funnit belägg för kultbyggnadskontinuitet i form av en hednisk offerplats un-

                                                 
7 Anders Hultgård (1992:53) har en översiktlig utformning av kontinuitetsbegreppen. Jag tar dock bara upp de 

begrepp som förekommer i den här uppsatsen.  
8 Ortnamn används som samlingsbegrepp för gårds-, by-, och övriga geografiskt avgränsade platsnamn. 
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der Frösö kyrka (Brink 1992:112, Gräslund 1992:131f). Gräslund talar även i detta samman-

hang om Mære i Trøndelag i Norge, Eskilstuna och Estuna. 

Kontinuitet hos kultspecialister innebär att en person som företräder andra än sig själva i 

en kultisk funktion, kan byta religiös identitet vid ett övergångsskede (Hultgård 1992:54). 

Speciellt viktigt blir detta också i en social aspekt eftersom det ofta var vikingatida stormän 

som hade ledande roller i den förkristna kulten, som också rekryterades till kristna biskopar 

(Hultgård 1992:55). Stormannagårdarna och deras hallar var också ofta platser för hednisk 

offerkult: blotande, och när kristendomen trängde fram ställde stormännen i många fall mark 

till förfogande för kyrkobygge, varvid kultplatskontinuitet kom att uppstå (Gräslund 

1992:134). 

Kontinuitet i begravningshänseende speglar den geografiska samstämmigheten mellan 

begravningsplatser i hednisk och kristen tid. Även på detta område har förbud mot både grav-

läggning i hög och tillbedjan av förfädernas andar nedskrivits av kyrkan (Nilsson 1992:24, 

Gräslund 1992:142). Nilsson (1992:22) påpekar att de första kristna som skulle gravsättas i en 

bygd kanske av nödtvång fick begravas på den gamla begravningsplatsen, för att ingen annan 

fanns att tillgå. 

Den kontinuitet man kan spåra på runstenar får enligt Hultgårds schema hänföras till 

kultobjekt. Som sådana är de föremål bundna till en speciell kultplats eller kulthandling (Hult-

gård 1992:54). För runstenarnas del består kontinuiteten dels av det faktum att runtecknen 

under hednisk tid betraktades som skapade av guden Oden (Ström 1985:231, Näsström 

2001:64f) och kom att användas även under kristen tid då det latinska alfabetet ännu inte vun-

nit inflytande i Sverige. Dels kan man innehålls- och bildmässigt finna runstenar som berättar 

om hednisk och/eller kristen föreställning. Detsamma gäller konst- och kulturföremålen; an-

tingen har de ett samband mellan de olika epokerna eller så berättar de eventuellt om ett sam-

band, en kontinuitet. 

 

Inom vissa forskningsgrenar, som arkeologin, nedtonar man i senare forskning den religiösa 

aspekten av kontinuitet och talar om ”kontinuitet ifråga om personer, platser och bebyggelse, 

men diskontinuitet ifråga om själva religionen.” (Gräslund 1992:138f) 

Även andra har varit inne på denna linje: T.ex. då kyrkan byggts på en stormansgård är 

det möjligt att det är stormannens roll som ligger till grund för kontinuiteten, inte religionen 

(Brink 1992:110f). Frågan blir om det inte t.ex. bör benämnas social kontinuitet när tidigare 

högt uppsatta personer inom den hedniska religionen fortsatte ha samma status inom den nya 
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religionen. Och därmed är vi inne på den andra aspekten av kultkontinuitet: hur ska den tol-

kas? 

Den bland forskare vedertagna tolkningen är att om hednisk och kristen kultplats befun-

nit sig nära varandra har inga motsättningar rått, utan ”… kristendomen har införts medan folk 

ännu var hedningar och blotade åt Oden och Tor …” (Brink 1984:30). Om avståndet däremot 

varit stort har man menat att religionsutövarna velat undvika varandra eller t. o m. varit i strid 

(Ljungberg 1938). 

Att man har ändå har gjort diametralt motsatta tolkningar av nuvarande kunskap visar 

följande exempel. Angående kristendomens expansion skriver å ena sidan Per Beskow 

(1994:34) att 

 
Kyrkan har haft mycket stor genomslagskraft hos den härskande klassen och i de mest bebyggda 

områdena. De många 1100-talskyrkorna vittnar om detsamma. 

Detta innebär att kristen föreställningsvärld snabbt har utträngt den nordiska religionen. 

 

medan uppfattningen att kristningsprocessen varit utdragen uttalas av Gräslund (1996:42f), 

 
… den samlade bilden som det arkeologiska källmaterialet ger är ett gradvis skeende, en process 

med exempel på blandreligiositet både i artefakter och i fornlämningar, där det stegvisa accepte-

randet av kristna gravseder utgör den tydligaste illustrationen. 

 

Tolkningsutrymmet är således tämligen stort. Jag ska bara avslutningsvis beröra hur en vital 

del i diskussionen av kultplatskontinuitet kan se ut. 

Störst kritik mot förekomsten av kultplatskontinuitet har framförts av Helge Ljungberg 

som menar att kyrkornas uppförande inte är avhängigt en orts kultiska betydelse, utan kanske 

snarare att det varit en central samlingsplats i bygden (Ljungberg 1938:227f). Ljungberg stö-

der sig på ett faktum att det finns en avsevärt mindre del (15 %) som påvisar kontinuitet än 

den del (85 %) som motsäger det, i den undersökning från Norge som han behandlar. Ljung-

berg menar att resultatet snarast visar på att man strävat efter att lägga de kristna kyrkorna på 

ett betryggande avstånd från den hedniska kultplatsen. Till saken hör att Ljungberg driver en 

tes att det skulle ha rått stora motsättningar mellan de olika religionerna vid den aktuella ti-

den. 

Brink går i polemik med detta då han å sin sida har funnit stor samstämmighet mellan 

hedniska kultplatser och kristna kyrkor i sin ortnamnsforskning (Brink 1990:354ff). Brink 
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tycks ha skapat sig föreställningen av samband, samarbete och kontinuitet och har därmed 

lättare att göra tolkningen av en mer problemfri övergång. 

3. Kultkontinuitet i Hälsingland 

3.1. Vad ortnamnen kan berätta 
Ortnamnen är vår äldsta språkliga källa till historien (Pettersson 1996:210). Genom namnen 

på sjöar, vattendrag och platser har kunskapen om exempelvis boplatser och fångstställen be-

varats genom tiden. På detta sätt kan alltså ortnamnen ge information från långt innan det 

fanns några skriftliga källor. Olika typer av ortnamn har dessutom bildats under olika tidsepo-

ker. Därigenom kan ortnamnen även användas vid datering. Stefan Brink (1984:29) skriver: 
Tack vare att olika ortnamn har bildats under olika tider erhåller vi en möjlighet att göra över-

siktliga och generella skiktningar av våra bosättningar och kan ganska enkelt bedöma, när olika 

bygder kommit att bebyggas. Detta är ett sätt att bruka ortnamnen som ett instrument, en källa, 

vid historisk forskning. 

 

Man räknar med att de äldsta namnen är de på större naturlokaliteter, som sjöar och vatten-

drag, exempelvis Dellen och Ljusnan i Hälsingland. Namn som antas härstamma från vikinga-

tid eller tidigare är de på -sta(d) och -säter. (Brink 1984:28f) De ortnamn som kommer att 

ägnas störst uppmärksamhet i denna undersökning är de teofora gårds- eller platsnamn9, d. v. 

s. de som kännetecknar en hednisk kultplats, nämligen Vi och Hov och eventuellt Åkre (Åker) 

(Brink 1984:102). De är alltså namngivna efter att det var på dessa platser som asatrons kult 

utspelade sig, varvid man offrade (blotade) till gudarna för att blidka dem och för att erhålla 

god skörd. Vid kultplatserna kunde också ting hållas, vilket var den tidens rättsskipande. I 

Hälsingland råder stor samstämmighet mellan dessa ortnamn och arkeologiska fyndigheter 

som bevisar boplatser från vikingatid (Brink 1984:24). 

Ortnamnet Vi tyder alltså på kultisk funktion och dess betydelse som ortnamnselement är 

’helgedom’ eller ’helig plats’ (Vikstrand 2001:298). Vikstrand antar att Vi betecknar ett sam-

lingsbegrepp för olika heliga platser (Vikstrand 2001:235). Den hedniska kulten celebrerades 

ju vid skilda ställen som trädlundar, källor och på höjder (Näsström 2002:139). 

Hov är snarast ett gårdsnamn och med benämningen menas ”en gård där offermåltider 

regelbundet avhölls för en större krets än gårdens eget folk.” (Gräslund 1992:133) Dessa hov 
                                                 
9 Ytterligare teofora ortnamn diskuteras i Sakrale navne (1992), men det är dessa som är av störst vikt för Häl-

singland. 
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förknippas för det mesta med stormannagårdarnas hallar. Per Vikstrand (1992:131) nöjer sig 

med att bestämma betydelsen till ’samlingsplats’, som mycket väl kan ha tjänat för bland an-

nat kultutövning. Man måste beakta att namnet även kan vara terrängbetecknande då grundbe-

tydelsen är ’förhöjning, liten hög’ (Näsström 2002:130, Vikstrand 1992:125f). 

Åker eller Åkre är vanligt förekommande namn i centralbygder i Hälsingland. Dessutom 

ses de ofta i närhet till bygdens kyrka. Om dessa skriver Brink: ”Det ligger nära till hands att 

räkna med att dessa representerar ett slags gamla kultåkrar, även om en sådan hypotes inga-

lunda är självklar.” (Brink 1990:358). Brinks hypotes grundar sig på att han ser ett lokalt 

samband där Åker i Hälsingland motsvarar Vi i Gästrikland och Hov i Jämtland. Här anser jag 

att Brink riskerar att gå bakvägen från slutsats till premiss när han säger att åker är heligt för 

att det ligger vid kyrkan och då redan har förutsatt existensen av kultkontinuitet. Men även 

Vikstrand (2001:379ff) belägger åtminstone sambandet mellan centralt belägen åker och plat-

sen för rituella handlingar. 

Intressant i sammanhanget är också Hög, när namnet har betydelsen att det finns en för-

kristen begravningsplats (gravhög) på platsen (Brink 1984:103, Näsström 2002:130). Gravhö-

gar i form av stenrösen skapades för att hedra särskilt betydelsefulla personer eller familjer. 

Detta kunde manifesteras genom bland annat måltidsriter vid högen (Näsström 2002:130). 

Liksom Hov kan även Hög ha en naturlig terrängbetecknande betydelse. 

 

Sockennamnens tillkomst hör ihop med kristnandet i Sverige (Brink 1984:30). Övergången 

från lokala stormän, hövdingar eller kungar till mer regionala och till sist centralt styrda enhe-

ter var avhängigt kristendomen och kyrkans beskattningsanspråk i form av tionde (Brink 

1990:73). Detta skedde i en process i samband med kyrkobyggandet, där bland annat socke-

nindelningen10 genomfördes i Sverige, alltså den organisering av kyrkans administrativa del 

som indelade grupper av människor, församlingar11, till olika sockenkyrkor. 

I Hälsingland finns idag 32 socknar med tillhörande kyrkobyggnad. Det kan vara värt att 

påpeka att centralt för oss är att finna var de första kyrkorna uppfördes i förhållande till den 

ursprungliga kultplatsen. 

Vid sockenbildningen skapades många nya ortnamn, men även gamla namn upptogs som 

sockennamn (Brink 1990:123). De äldre namnen vittnar om förkristna bygdesammanslutning-

ar (Brink 1990:352). För Hälsinglands del gäller (Brink 1990:353f): 
                                                 
10 Brink delar upp sockenbildningen i tre skeden på grund av de olikheter som uppvisas i tid och plats för denna 

process i Norden, se Brink 1990:120. 
11 Socken antas från början ha betecknat en grupp människor, men har eftersom övergått till att avse ett geogra-

fiskt område (Brink 1984:30) 
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Med sockennamnens hjälp kan man således skönja vissa vad man skulle kunna kalla ’urbygder’ i 

Hälsingland, vilka kan antas haft ett gemensamt ting och även ett slags kultutövning. […] Om 

man studerar dessa bygders belägenhet på en karta över Hälsingland skall man finna att flertalet 

under vikingatiden bör ha utgjorts av små bosättningsenklaver i det stora skogslandskapet 

 

Vid en jämförelse som tittar på kultkontinuitet är det främst dessa ursprungliga bosättnings-

områden som är av intresse12. Dessa urbygder, som i stort13 skulle komma att motsvara de 

senare socknarna, presenterar Brink på en överskådlig karta (se bilaga 1). 

 

Vid en närmare granskning av Hälsingland kan man konstatera att av dessa 20 urbygder upp-

visar 11 stycken platser benämnda med något av de kultbetecknande namnen Vi, Åkre eller 

Hov. I Bergsjö, Tuna, Idenor, Söderala, Trönö, Bollnäs och Arbrå ligger dessa platser förhål-

landevis långt från kyrkan. 

Mäter man på en karta14 så är avståndet i Bergsjö över en kilometer mellan platserna. I 

Tuna är det närmare två kilometer, dessutom med avgränsande vattendrag. Idenor utanför 

Hudiksvall är svårgranskat på en modern karta, men Åkre ligger här på Brinks karta på halva 

avståndet (alltså 500 meter) till Vi som man kan konstatera ligger ca en kilometer från kyrkan. 

En gård med namnet Backa skär av den direkta närheten mellan Åkre och kyrkan. Hov i Söde-

rala ligger cirka 500 meter från kyrkan och Åkre på det dubbla avståndet. I Trönö ligger Vi 

ungefär 500 meter bort från den nya kyrkan, men närmare tre kilometer från den aktuella me-

deltida kyrkan. För att få reda på avståndet i det stadsplanerade Bollnäs måste man mäta och 

jämföra avstånden mellan Brinks och en modern karta. Det visar att Åker ligger ca 500 meter 

från kyrkplatsen, och ett par andra gårdar skär av kontakten mellan dem. I Arbrå ligger Åkre 

och Hov mer än tre kilometer från kyrkan. 

I Rogsta, Norrala, Delsbo och Ljusdal ligger de närmare. I Rogsta är det under 500 meter 

från kyrkan till Åkre och inga andra ortnamn förekommer mellan platserna. Däremot till Vi är 

det två kilometer. Kyrkplatsen för Norrala kyrka kan mycket väl härstamma från samma gård 

som Åkre då denna ligger närmast granne med kyrkan. Att den nuvarande åkermarken går 

ända mot kyrkogården kan jag konstatera eftersom jag även besökt platsen. Även i Delsbo 

ligger kyrkan närmast granne med ett teofort platsnamn, den här gången Vi. Allra närmast till 

tidigare kultplats befinner man sig i Ljusdal där både Vi och Åkre ligger i direkt anslutning till 

kyrkan. 

                                                 
12 Socknar som inte representeras av urbygder är i de flesta fall senare avsöndringar (Brink 1990:352f). 
13 Undantaget är Malstagränden som har inkorporerats i en större socken (Brink 1990:355)  
14 Jag har använt Eniros kartor på nätet: http://kartor.eniro.se/ 
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Hög i Hälsingland utgör en egen socken. Här har kyrkan uppförts direkt invid den s.k. 

Kungshögen, en fornlämning som vittnar om att ting kan ha hållits här (Brink 1990:274f). 

För de urbygder som saknar dessa kultbetecknande namn påpekar Brink att kultiska 

namn kan ha försvunnit och tar även upp andra namn med ”centralindicerande prägel” som 

kan tyda på att förkristen kult förekommit (Brink 1990:354f). Det senare innefattar Gnarp, 

Bergsjö, Jättendal och Harmånger. 

Till sist återstår det alltså 3 urbygder, Järvsö, Njutånger och Enånger som bildat socken 

med tillhörande sockenkyrka utan någon påvisbar anknytning till tidigare kultplats. 

 

Sammanfattningsvis kan man från detta underlag konstatera att det i de flesta fall inte råder 

någon större samstämmighet mellan platsen för kyrkans uppförande och den gamla hedniska 

kultplatsen. Regeln är snarare att avståndet är stort, över 500 meter och att det finns byar eller 

gårdar mellan de bägge platserna som skär av kontakten. Osäkerheten späds dessutom på av 

att det i nästan hälften av Hälsinglands socknar inte kan påvisas några teofora ortnamn. Att 

det i vissa fall inte finns några sådana kultplatsnamn bevarade torde, som Brink säger, betyda 

att namnen gått förlorade. Detta eftersom man måste anta att om dessa bygder var bebodda 

under vikingatiden fanns med största sannolikhet också platser för kultutövande. Dock kan 

inte argumentet användas till att styrka påståendet att kultplatskontinuitet råder. Man måste 

nämligen starkt ifrågasätta att Brink trots denna höga grad av osäkerhet i överensstämmelse 

mellan kultplatser uttrycker att ”kyrkan ofta kom att uppföras på den gamla hedniska kultplat-

sen” (Brink 1990:358). 

Med tanke på det stora osäkerhetsmomentet och närhetsaspekten är det främst Ljusdal, 

men även Norrala och Delsbo som jag skulle vilja hänföra till det som borde betecknas som 

kultplatskontinuitet. I övriga fall har man ej så tydligt fortsatt kultutövandet på den hedniska 

kultplatsen. Ibland är avståndet så stort att det skulle kunna vara ett medvetet val att distinkt 

skilja den hedniska kultplatsen och kyrkan åt. 

Den enda slutsatsen, enligt min mening, man kan dra av föreliggande material är att kyrkan 

vid övergången till kristen tid har uppförts på en plats inom bosättningsområdet, och att den 

kontinuitet som föreligger har mer med området än platsen för kyrkuppförandet att göra. Nå-

gon kultplatskontinuitet utifrån den här undersökningens kriterier om avståndet mellan hed-

nisk och kristen kultplats kan man alltså inte finna. Det som styrks är dock bosättningskonti-

nuitet och därmed en kultkontinuitet som upprätthålls av att man fortsätter leva och utöva den 

nya kulten någonstans inom bosättningsområdet. 
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Kanske behövs inom detta forskningsområde ytterligare ett förtydligande kring vad som 

menas med kultplats? Är det den äga, gård eller utmärkande plats i terrängen som där kulten 

utövats? Eller ska det, som man kan uttyda Brinks resonemang, gälla hela det område inom 

vilket man var bosatt, i det här fallet alltså inom urbygden? Jag vill nog mena att det är den 

snävare tolkningen som ska råda, i enlighet med definitionen som anger ”inom samma gård”. 

Kanske föreligger ett vetenskapligt och genremässigt missförstånd då Brink är språkforskare i 

första hand? Vi måste i vilket fall här slå fast att kultplatsen inte är liktydig med bosättnings-

området ur religionshistoriskt perspektiv. 

 

3.2. Runstenarnas vittnesbörd 
Om ortnamnen var vår äldsta språkliga källa är runstenarna den äldsta skriftliga källan till 

historien (Holmstedt 1988:6). 

Runornas former visar att de ursprungligen skapats för att ristas i trä och troligen använ-

des till enklare språkliga meddelanden. Runor har fortsatt vara i bruk bland folket på svenska 

ända fram till 1400-talet, då det latinska alfabetet även började användas utanför kyrkans la-

tinspråkliga område. (Holmstedt 1988:2) 

Inom den fornskandinaviska religionen uppfattade man att runorna hade ett magiskt in-

nehåll, då dessa ansågs skapade av guden Oden (Ström 1985:106, 230f, Ohlmarks 1970:82). 

Minnesstenar över avlidna personer ristade med runor började resas under hednisk tid, på 

400- och 500-talen i Sverige. En förkristen runsten, från 900-talet, är Kälvestenen i Östergöt-

land, Ög 8, vars inskrift lyder: ”Stygg gjorde dessa minnesmärken efter Öyvind, sin son. Han 

föll österut med Evisl. Viking och Grimulv ristade.” (Williams 1998:177) Runstenar från för-

kristen tid kan innehålla omnämnanden av asagudar eller sådan ornamentik, t.ex. bilder av 

Tors hammare (Williams 1998:177ff). De flesta runstensfynden i landet är dock från senare 

vikingatid och betraktas som tillkomna under kristet religionsskick. (Williams 1998:177, 

1996b:294) 

Traditionen att uppföra minnesstenar fortlever alltså genom vikingatiden och minnes-

skriften är ett av de vanligaste inslagen i de senare runstenarnas innehåll (Williams 

1996b:292f). Man antar att minnesstenarna började resas framför allt för personer som avlidit 

på resor långt borta och vars kroppar inte kunnat begravas nära hemmet (Holmstedt 188:6). 

Stenarna restes oftast vid vägar, broar eller allmänna platser där de kunde läsas av många 

(Åhlén 1994:48). Genom de böner som förekommer på runstenarna ville runstensresarna om-
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besörja att de avlidnas själar fick hjälp att komma till himlen (Williams 1996b:295). Ett annat 

syfte som inskrifterna tycks uppfylla är att bekräfta släkt- och arvsförhållanden (Williams 

1996b:294). 

Det är dock sällan som runstenarna berättar något direkt om tidens förhållanden15, t.ex. 

om någon konflikt mellan hedendomen och kristendomen (Williams 1996b:298ff). Däremot 

bidrar runstenarna på olika sätt med kunskap om kristendomens inflytande vid tiden. Henrik 

Williams ställer upp sju områden inom vilka man kan söka kristen bakgrund till runstenarna 

(Williams 1996a:50ff): 

1. Figurframställning med kristet innehåll. Dessa är sällsynta. Williams vi-

sar i Sverige upp fem exempel, men inget har anknytning till Hälsing-

land. 

2. Korsornamentik. Innebär att någon form av kors är avbildat på runste-

nen. Det förekommer många olika varianter av runstenskors16. 

3. Direkta uppgifter om kyrkor, själagynnande handlingar och kyrklig or-

ganisation. 

4. Eventuell placering av runmonumenten på kyrkplats eller i kyrkobygg-

nad. Runstenar vid kyrkor kan vara placerade där både före och efter 

kyrkans uppförande. 

5. Kristna böner. Williams (1996a:65) skriver: ”Runstenstexternas böne-

språk är kvantitativt sett betydande men inte särskilt varierat. Den allra 

vanligaste bönen i runinskrifterna är ’Gud hjälpe hans/hennes ande/själ’ 

med variationer.” 

6. Kristna personnamn. Är inte vanligt förekommande. De belägg som 

finns är Johan, Jon, Johannes, Klement, Martin, Nikolaus, Vinaman och 

Kristin (Williams 1996:70). I motsats till detta kan man undersöka vilka 

förkristna namn som förekommer i runinskrifterna. Tyder de i så fall på 

att runstenen härstammar från hednisk tid? Det påpekas att varken hed-

niska personnamn eller s.k. teofora ortnamn (ex. vis Odensala) motarbe-

tades av den framväxande kristendomen (Williams 1996a:74ff). 

7. Kristna begrepp och termer. Williams (1996a:78) skriver: “I allmänhet 

verkar man under runsvensk tid ha försökt använda sig av sitt inhemska 
                                                 
15 Intressant är det konstaterande Williams gör att det inte är kristen dogmatik som presenteras i runinskrifterna, 

utan att det är ett unikt dokument på vad det var i folkdjupet man uppfattade som det centrala i det kristna bud-
skapet (Williams 1996b:291). 

16 Williams (1996a:59) återger Thompsons klassificering av runstenskors 



 20

ordförråd för att uttrycka kristna begrepp och företeelser.” Några indike-

rande ord är dock bl. a. kirkia ’kyrka’, kristinn ’kristen’ och kross ’kors’. 

 

Hälsingland tillhör de nordligaste delarna av runområdet. 19 stycken runstenar är kända. Av 

dessa finns åtta intakt bevarade medan fem består av mindre fragment och sex är försvunna 

och finns endast i form av avritningar. (Åhlén 1994:33) Dessutom finns två andra runinskrif-

ter som hamnar utanför denna redovisning då de inte är runstenar utan runinskrifter på ringar: 

Hs 7 är den s.k. Forsaringen och Hs 19 Delsboringen. 

Förekomsten av runstenar är hämtad från Åhlén (1994:35ff), en översiktlig karta visar 

fördelningen i landskapet, se bilaga 2. Värt att påpeka är att vid en jämförelse finner man att 

runstenarnas platser i stort motsvarar de urbygder Brink sammanställer. Förteckningen över 

runstenarna efter innehåll redovisas på bilaga 3. 

Runstensfragmenten som benämns Hs 1 från Bollnäs, Hs 3, Norrala, Hs 5 Trönö (för-

kommet), Hs 13 Hög (förkommet) och Hs 20 från Ljusdal (förkommet) är alla för små och 

otydbara för att ge någon vägledning till tolkning. 

Runstenen Hs 2 står idag invid Norrala kyrka, men befanns i början av 1700-talet i va-

penhusets golv. Skriften lyder på nusvenska: ”anasuiÞr [otolkat] och Otrygg och Sigbjörn, de 

lät uppresa stenen efter Kättilbjörn och Anund, hans son, och … Gud hjälpe… detta (min-

nes)märke. De särdrag för att kategoriseras som en kristen sten är alltså att den enligt bilden 

innehåller korsornamentik samt delar av den i runstensammanhang standardiserade bönen 

”Gud hjälpe hans/hennes ande/själ”. Idag är den som sagt rest vid kyrkan, men dess ursprung-

liga plats är inte belagd. Enbart förkristna namn är nämnda. 

Hs 4 från Norrala socken som är ett fragment innehåller ristning som troligen är en del av 

ett kors. 

Hs 6 står på sin ursprungliga plats vid Järvsö prästgård. Över rundjuret, alltså det utrym-

me ofta i form av en orm eller drake vari runorna skrivs, är ett stort kors inristat. Texten lyder: 

”Unnulv och Fjolvar reste denna sten efter Djure, sin fader, Redulvs som, och efter haurlau 

[ej färdigtolkat], sin moder, Fjolvars dotter på Viksta”. Fjolvar är ett namn som är känt som 

ett mytologiskt namn ur eddadiktningen, även resterande namn är förkristna. Här är det inris-

tade korset och runstenens placering som tyder på att stenen uppförts under kristen tid. 

Hs 8 murades på 1670-talet in i Hudiksvalls kyrka och putsades troligen över och av-

skriften är tvetydig. Det mer säkra avsnittet lyder: ”bariR reste denna sten efter Unn, sin bro-

der. Han var Ärinbjörns son… Eftersom vi inte kan säga om stenen innehåller någon korsor-
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namentik och det sägs att stenen kommer från en annan plats, Arnön i Rogsta socken, finns 

det inga kristna belägg. 

Inskriften till stenfragmentet Hs 9 lyder ”… efter Torsten, … son …” Stenen finns idag 

utanför kyrkogården till Hälsingtuna kyrka, men kommer ursprungligen från annan plats. På 

bilden av stenfragmentet ser man ett tydligt kors. Vi kan också konstatera att stenen är en 

minnessten efter någon person. 

Hs 10 är också rest vid Hälsingtuna kyrka, på kyrkogården. Mycket har vittrat på stenen, 

men ett otvetydigt kors är inristat över resten av inskriften. Det som med säkerhet kan utläsas 

är signaturen och därutöver endast korta sekvenser: ”Och Bruse, Åsbjörns son, ristade dessa 

runor.”, ”… denna sten efter sina tre söner …”, … som söderut i …”. Stenen är mycket stor 

och det talar enligt min mening för att den står på sin ursprungliga plats. Åter är det enbart 

förkristna namn som nämns. Att det också handlar om en minnessten behöver väl egentligen 

inte påpekas. 

Hs 11 har varit inmurad i Högs kyrka men står nu rest utanför densamma. Inskriften har 

tolkats till: ”Vifast lät resa denna sten efter Udde, sin fader. Gud hjälpe hans själ. De ristade 

runorna, Alver och Brand.” Det finns också ett kors nederst på stenen. 

Även Hs 12 finns invid Högs kyrka. Texten talar dock om att den är en s.k. brosten, alltså 

rest till minne av en brobyggare och Åhlén antar att den tidigare stått vid Hornån, inte långt 

från kyrkan. ”Gudnjut, Toras (?) son, lät resa denna sten och gjorde bron efter sina bröder 

Åsbjörn och efter Gudlev.” Ett kors är integrerat med rundjuret. 

Hs 14 kallas för Malstastenen efter den plats där den upptäcktes på 1600-talet. Numera 

finns originalet på Hälsinglands museum, med ursprungsplatsen får nöja sig med en kopia. 

Den innehåller korsornamentik och texten lyder: ”Frömund reste dessa stenar (el. denna sten) 

efter Rike-Gylfe, Bräses son. Och Bräse var Lines (?) son. Och Line (?)var Uns son. Och Unn 

var Ofegs son. Och Ofeg var Toras son. Groa var Rike-Gylfes moder. Och sedan … Gudrun. 

Frömund, Rike-Gylfes son, ristade dessa runor. Vi hämtade denna sten norrut på Balsten. 

Gylfe värvade detta land och sedan mark norr i Vika(?) i tre byar samt sedan Lönnånger och 

sedan Färdsjö.” 

Flera av Malstastenens personer återkommer på Hs 15 som ursprungligen stod vid Sunnå 

kvarndamm, men som nu också finns på Hälsinglands museum. Här lyder texten: ”Frömund, 

Rike-Gylfes son, reste denna sten efter Rike-Gylfe, Bräses son. Frömund och även Tormund 

och Snärre och Unn.” Några av namnen på dessa stenar är uppenbart teofora, med hänsyft-

ning på hedniska gudar. Hs 14 och 15 har bara ett inristat kors som tecken på att de skulle 

vara tillkomna under kristen tid. 
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Hs 16 och 17 har funnits vid Delsbo kyrka men är bägge förkomna och av de tolkningar som 

gjorts medan stenarna ännu var på plats kan man bara säga att de faller in i traditionen av 

minnesstenar. 

Hs 18 innehåller inte mycket mer information: ”hennes broder”. Var den kommer ifrån 

är okänt. 

Runsten Hs 21 har legat som trappsten till Jättendals kyrka, men står numera upprest 

utanför densamma. Trots att den är avflagrad kan man se delar av ett kors högt upp och mitt 

på stenen. Åhlén ser ett till, men det gör inte jag. Texten lyder: ”Åsmund och Fartegn de reste 

denna sten efter Torkel, sin fader, på Vattrång. Gunnborga ristade denna sten, den goda.” 

 

Med tanke på Åhléns (1994:48) påpekande att runstenar uppfördes vid vägar m.m. och det 

faktum att många av dem varit utsatta för flyttning, kan man ifrågasätta om någon av stenarna 

har sin ursprungliga plats vid de kyrkor de ofta befinner sig idag. Jag menar att argumentet 

som Williams anför att runstenarna är kristna därför att de befinner sig på kyrkogårdar eller 

nära kyrkor inte kan gälla. 

Frågan kvarstår i så fall vilka orsakerna var till att man flyttade dem. Såg man kanske 

kyrkan som förvaltare av kulturen och sedermera flyttade kulturföremål till den och när sked-

de detta i så fall? Även tidpunkten för flytten är ju okänd. 

Inga kristna namn alls påträffas på Hälsinglands runstenar, utan det är tvärtom ett klart 

indicium att människor behåller sina namn från hednisk tid även in i kristendomen. Utifrån 

dessa omständigheter om namnen kan man dra slutsatsen att runstenarna är från ett så tidigt 

skede av kristendomen att inga kristna namn hunnit etableras. 

Även om de förkristna namnen har en uppenbart teofor prägel som Frömund och Tora 

tycks det inte vara ett problem att detta förekommer på samma stenar som är klart kristna. 

Inte många kristna böner påträffas heller på runstenarna från Hälsingland, endast på Hs 2 

och Hs 11. 

Det tydligaste tecknet på kristen influens blir då den korsornamentik som förekommer på 

de flesta stenarna. Att korsen skulle vara ditristade i efterhand, som ibland antyds, tycks inte 

vara fallet bland dessa runstenar. Ytorna på stenarna verkar vara tilltagna att utrymma korsor-

namentiken och något fall är dessutom korset integrerat med rundjuret. 

Trots tveksamheten angående placeringen vid kyrkor, tycker jag att de kristna bönerna 

och korsornamentiken talar sitt tydliga språk att runstenarna är skapade under kristen tid. 
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En grundläggande kultkontinuitet man till att börja med kan konstatera är själva fenomenet att 

resa minnesstenar. Även om ingen av Hälsinglands stenar är från hednisk tid vet vi från andra 

exempel att det är en obruten tradition från hednisk och in i kristen tid. Denna minnesmärkes-

kontinuitet motsvaras också av att det råder en innehållsmässig kontinuitet, man vill påminna 

om de döda personerna. 

Med minnesstenarna följer användandet av runalfabetet, där ju vi påminner oss att runor-

na i den fornnordiska tron hade en viss magisk innebörd. Jag tycker att det är anmärkningsvärt 

att man vid övergången till kristendomen alltså fortsätter med denna skrift som i grunden an-

sågs vara skapad av Oden. Inget annat skriftspråk fanns visserligen tillgängligt, men det är 

enligt min mening en stark indikation på att det inte behövde finnas någon motsättning mellan 

den gamla och den nya religionen. 

Bildmässigt kan man finna att sättet att utsmycka runstenen följer med från förkristen tid, 

då några av stenarna uppvisar drak- eller ormhuvuden på rundjuret, samtidigt som det finns 

kors inristat på dem. 

Dessutom finns en uppenbar namnkontinuitet, vilket också talar för ett tolerant möte mel-

lan religionerna; ingen byter namn om det inte är mycket kontroversiellt och konfliktfyllt att 

bära ett teofort namn från den gamla religionen. I ett lugnt läge får man anta att det tar åtmin-

stone en generation innan nya namn börjar användas. 

 

4. Avslutning 
Angående kultkontinuitet fann vi ett tvådelat problem. Dels den definitionsmässiga där man 

inte är riktigt överens om vad som menas med kult- och framförallt kultplatskontinuitet. Att 

man inte avgränsat avståndet mellan kyrka och tidigare hednisk kultplats gör, enligt min me-

ning, att begreppen blandas ihop. Man talar om hednisk kultplats, men menar tydligen viking-

atida bosättningsområde. Det senare är ju avsevärt vidare i omfång. Otydlighet på denna 

punkt får avsevärda konsekvenser för tolkningen om det funnits någon kultplatskontinuitet. 

Dels finns ingen större utredning om vilka slutsatser man kan dra av eventuell kultplats-

kontinuitet. I praktiken skulle konstaterad kontinuitet kunna tolkas som att den efterkomman-

de religionen har markerat sitt övertag genom att man byggt en kyrka på en tidigare hednisk 

kultplats, som i fallet med Frösö kyrka. I så fall har det förekommit en maktkamp där den 

kristna kyrkan mer eller mindre nedkämpat den gamla religionen. Traditionen säger dock i det 

fallet att det tvärtemot innebär att det inte rådde några spänningar mellan religionerna utan 
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man accepterade att en ny religion kom och fortsatte där det gamla tog slut, som en harmonisk 

övergång. Att tolkningsutrymmet är så stort medför att inga säkra slutsatser kan dras och 

forskningen hamnar i ett slags nolläge. Eller att ovissheten skapar spekulationer som inte har 

större nytta än att de kittlar fantasin. Av största vikt är att man i detta läge utnyttjar undersök-

ningar från andra forskningsområden så att det går att presentera en sammantagen bild. 

Kring kultplatsundersökningen utifrån ortnamn besvaras heller inte några vidare frågor 

än att det förekommit kultutövning både före och efter religionsskiftet inom samma bosätt-

ningsområde. Beläggen på kultplatskontinuitet är i Hälsingland för få och osäkra, speciellt när 

man begränsar definitionen för den hedniska kultplatsens utbredning. Det är grundläggande 

för tolkningen av undersökt material att begreppen i högsta möjliga grad motsvarar de faktis-

ka förhållandena. Det är inte försvarbart att behålla en utvidgad definition för att möjliggöra 

kultplatskontinuitet. 

Större är dock beläggen på kultkontinuitet utifrån runstenarnas vittnesbörd. Dessa inne-

håller tydliga bevis på först och främst minnesmärkeskontinuitet, då det är klart att minnes-

stenar fortsatte resas från hednisk till kristen tid. 

Till skriftkontinuitet kan man räkna användningen av runalfabetet. Speciellt uppmärk-

samhet tycker jag man ska ge att runalfabetet inte bara var ett skriftspråk mellan människor, 

utan det hade också under hednisk tid en magisk innebörd. Att detta till synes utan problem 

kunde följa med in i den kristna tiden är ett faktum som det skulle vara verkligt intressant att 

få en närmare belysning på. 

I bildframställningen på runstenarna förekommer också en kontinuitet när hedniska mo-

tiv i form av rundjurets drakskalle fortlever tillsammans med den kristna symbolen korset. 

Denna samstämmighet tillsammans med frånvaron av kristna namn på runstenarna gör att vi 

kan bestämma runstenarnas tillkomst till den allra första tiden av kristen religion i Hälsing-

land. 

De flera olika momenten av kontinuitet på runstenarna kan också vittna om att det inte 

fanns någon egentlig motsättning mellan religionerna i detta tidiga skede. 
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Bilaga 1. Karta över bygder i Hälsingland vid övergång-
en från förhistorisk till historisk tid 
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Bilaga 2. Karta över förekomsten av runinskrifter i Häl-
singland 
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Bilaga 3. Förteckning över runstenar i Hälsingland (Hs) 
efter innehåll 
 
Otydbara runstenar 
 
Runsten Ort   
 
Hs 1 Bollnäs 
Hs 3 Norrala, Borg 
Hs 5 Trönö, Daglösa (förkommet) 
Hs 13 Hög (förkommet) 
Hs 20 Ljusdal (förkommet) 
 
Tydbara runstenar 
 
Runsten Ort  Kristna inslag    Förkr. namn, bilder      Minnessten 
 
Hs 2 Norrala kyrka 2, 4, 5                  X         X               X 
Hs 4 Norrala, Borg 2  
Hs 6 Järvsö  2, 4                  X          X               X 
Hs 8 Hudiksvall  4                  X      X 
Hs 9 Hälsingtuna  2                  X      X 
Hs 10 Hälsingtuna  2, 4                  X          X     X 
Hs 11 Hög  2, 4, 5                  X         X     X 
Hs 12 Hög  2                  X      X 
Hs 14 Rogsta  2                  X         X     X 
Hs 15 Rogsta                    X      X 
Hs 16 Delsbo (förkommen) 4       X 
Hs 17 Delsbo (förkommen) 4       X 
Hs 18 Delsbo         X 
Hs 21 Jättendal  2, 4                  X 
 
Kristna inslag enligt Williams (1996a:50ff): 
 

1. Figurframställning med kristet innehåll 
2. Korsornamentik. 
3. Direkta uppgifter om kyrkor, själagynnande handlingar och kyrklig organisation. 
4. Eventuell placering av runmonumenten på kyrkplats eller i kyrkobyggnad. 
5. Kristna böner. 
6. Kristna personnamn. 
7. Kristna begrepp och termer. 
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1. Inledning


Under 1000-talet avslutades vikingatiden och påbörjades medeltiden i Sverige. Det skedde i samband med att kristendomen började ta över efter den fornskandinaviska religionen. Hur detta verkligen gick till har vi liten kunskap om. Några har anat ett turbulent skede med strider mellan de olika religionernas företrädare, medan andra har tyckt sig skönja en lugn och fridfull övergång och t.o.m. en period av samexistens. Osäkerheten beror på att det finns få historiska dokument från tiden, vilket är naturligt då man i Sverige ännu inte hade någon skriftkultur att tala om. Forskare har därför varit hänvisade till tolkningar av arkeologiska fynd och bevarade kulturföremål, samt det arv som förvaltas av språket i form av namn och ortnamn.

Kultföremål och kunskapen om religiösa kultplatser har alltså bevarats över tiden, ibland i den form av näraliggande sammanhang som kallas kultkontinuitet. Kultkontinuitet, har man länge menat, kan indirekt vittna om hur delar av tillvaron gestaltade sig. Utifrån det har man dragit slutsatser om människors värderingar och föreställt sig händelseförlopp i historisk tid. Den här uppsatsen kommer med grund i ortnamn och runstenar bland annat att diskutera om det har varit riktiga antaganden för landskapet Hälsingland.


1.1. Syfte och frågeställningar


Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka eventuell förekomst av kultkontinuitet i Hälsingland.

För det första ämnar jag redogöra för och diskutera begreppet kultkontinuitet. Huvudsakliga frågeställningar är ”Vad är kultkontinuitet?” och ”Hur ska kultkontinuitet tolkas?”.

En andra uppgift är att finna eventuell kultplatskontinuitet i Hälsingland genom att jämföra förkristna ortnamn som vittnar om hednisk kultplats och tidiga kristna kyrkplatser. Innan jag gör den geografiska jämförelsen frågar jag ”Vilka ortnamn beskriver hednisk kultplats?”.

För det tredje vill jag i uppsatsen studera det tjugotalet runstenar som finns upptagna för Hälsingland och söka tecken på hednisk och kristen influens som kan vittna om någon form av kultkontinuitet.

1.2. Metod


Kontakten med ämnet och materialet gjorde jag först genom boken Spåren av kungens män av Maja Hagerman (1996) som utgår i tiden från mötet mellan hedendom och kristendom. Den boken speglar ur ett bredare perspektiv hur det gick till när riket Sverige formades. I min undersökning har jag dock valt att bara koncentrera mig på Hälsingland där jag själv är bosatt och till själva mötet mellan de två religionerna

Behjälpligt har varit att jag läst språkhistoria på högskolenivå och därmed är någorlunda bekant med både ortnamnen och deras betydelse för vår historiska kunskap såväl som runskriften.


1.2.1. Material och urval


Syftet med uppsatsen är alltså att söka finna någon kontinuitet mellan två religioner i historisk tid. Till detta finns material från flera olika forskningsområden att åberopa: skriftliga källor, ortnamn, arkeologiska fynd och bevarade föremål. De skriftliga källorna från den här tiden är dock få och tveksamma i tillförlitlighet. Man räknar bland annat med Adam av Bremens texter, som inte är ögonvittnesskildringar utan bygger på andrahandsuppgifter. Dessutom är han tendentiös i egenskap av kristen historieskrivare (Brink 1990:17).

Efter övervägning om vilka källor som skulle kunna förmedla en mer objektiv bild av eventuell kontinuitet mellan de båda religionerna valde jag två områden att undersöka: ortnamn och runstenar. Primärkällor är kartor över landskapet Hälsingland och fotografier på de faktiska runstenarna (i några fall beskrivningar efter bilder).

Det hade varit intressant att fördjupa sig ytterligare i de arkeologiska rön som finns. Arkeologin är ju dessutom det forskningsområde som hela tiden gör nya upptäckter genom aktivt sökande.

Jag har använt Kontinuitet i kult och tro (1992) som beskriver kontinuitetsbegreppet och berör olika former av kontinuitet mellan hedendom och kristendom. För att djupare förstå den hedniska asatron har jag använt Folke Ströms Nordisk hedendom (1985) och även Britt-Mari Näsströms Fornskandinavisk religion (2001). Näsströms Blot (2002) ger djupgående information om förhållandena kring offrandet och offerplatser i den hedniska religionen. Sveriges kyrkohistoria (1998) är standardverket när det gäller att beskriva den tidiga kristendomen, men även Kristnandet i Sverige (1996) har använts.

Den vetenskapliga litteraturen till de enskilda problemområdena har jag valt i samråd med handledaren Olof Sundqvist. En stor del av min undersökning om ortnamnen bygger på Stefan Brinks ortnamnsforskning, något som varit oundvikligt då han haft Hälsingland som primärt studieobjekt och dessutom vidareutvecklar sig i artiklar om kultkontinuitet. Några andra källor har fått tas in för att vidga perspektivet. Marit Åhlén är den som forskat mest på Hälsinglands runstenar och hennes avhandling ligger till grund för det avsnittet.

Vid sökning i litteraturen dyker samma namn upp i flera sammanhang, vilket kanske vittnar om att det aktuella ämnet är förhållandevis smalt. Det utgör ett litet problemområde i ett litet land.

1.2.2. Arbetsmetod


Uppgiften har alltså varit att ta del av information från flera olika områden för att få en bild av hur händelseutvecklingen kan ha sett ut. Därefter kan man göra en religionshistorisk tolkning. Arbetsmetoden skiljer sig åt i mina undersökningsdelar. I den första om ortnamn handlar det främst om att jämföra gamla ort- och gårdsnamn med kyrkoplatser. Där ligger Stefan Brinks kartor till grund och jag har även gjort jämförande mätningar på moderna kartor. I det andra avsnittet om runstenar är det tolkning av texter och bilder från de faktiska inskrifterna som måste analyseras. I det fallet tar jag stort stöd av Williams (1996a:50ff) kategorier för att bestämma om runstenarna har tillkommit i kristen tid.

Kort sagt utgår min arbetsmetod från textstudier om två olika företeelser som kan vittna om kultkontinuitet. Sedan studerar jag de faktiska primärkällorna och försöker tolka dem. Arbetsgången har därefter varit att diskutera var och en för att sedan göra en bedömning om någon form av kontinuitet förekommit mellan religionerna.


1.2.3. Problem och svårigheter


I Religionsvetenskap - en inledning (2001) skriver man att det vid historiska frågeställningar är viktigt att beakta sin förförståelse, att använda källor från olika kontexter och att vara källkritisk.

Ett initialt problem är vad jag redan berört bristen på dåtida tillförlitlig litteratur, varför jag valt bort denna. Ett annat problem är att jag måste utgå mycket från en och samma författare, Stefan Brink. Samtidigt har det gjort att uppsatsen är en kritisk granskning av några centrala slutsatser om kultkontinuitet i Brinks avhandling. En tredje svårighet är att det emellanåt råder en viss begreppsförvirring, vilket ju har föranlett mig att utreda något om kultkontinuitet och kringgärdande begrepp.

Även om jag försöker åberopa källor som är granskningsbara idag återstår alltid tolkningsproblematiken. Att det finns luckor i den historiska kunskapen tillsammans med förfarandets subjektiva inslag kan göra att tolkningsutrymmet blir brett. Jag tycker mig ibland se en tendens till övertolkning från forskarna av det material som föreligger, vilket ju skapar en speciell källkritisk svårighet; hur ska jag som nybörjare kunna påvisa ologiska resonemang? Jag har försökt göra det som sig bör genom att föra en tydlig argumentation utifrån belagda premisser och egna slutsatser.


1.2.4. Avgränsningar


Jag gör i uppsatsen en tidsmässig avgränsning till slutet av vikingatiden och början av medeltiden, d. v. s. i ett ungefärligt tidsintervall mellan år 1000 och år 1200, då kristendomen började ta över som religion efter hedendomen.

Geografiskt avgränsar sig undersökningen till Hälsingland. Ämnet avgränsas givetvis enligt titeln och syftet. Till avgränsningen hör också att jag förutsätter att läsaren känner till de grundläggande elementen i såväl den fornskandinaviska religionen som kristendomen, att redogöra för dessa skulle uppta en uppsats i sig. Några förtydliganden som har särskild vikt för denna uppsats gör jag dock, det kan vara fokuserande att plocka ut några bitar som ger underlag för en kommande diskussion.

Man kan heller inte gå hur djupt som helst i källmaterialet. Jag har inte tillräckliga kunskaper i språkhistoria, arkeologi, runologi för att bemöta de fackvetenskapliga tillvägagångssätten och tolkningarna, jag måste lita till att dessa är korrekta. Däremot behöver jag inte dra samma slutsatser som några av dessa författare. Den källkritiska granskningen innebär att jag kan se egna samband, hålla andra orsaker för troliga. För den här uppsatsen handlar det alltså om att göra en självständig tolkning av källorna, se felslut, korrekta bedömningar, eventuellt ge nya uppslag.

1.2.5. Disposition


Efter dessa inledande delar kommer en kort förankring i tiden utifrån religiös synvinkel. Därefter beskriver och diskuterar jag begreppet kultkontinuitet innan jag går över till den egentliga undersökningen. Varje avsnitt behandlas där för sig, d. v. s. under samma rubrik finns bakgrund, analys och diskussion. Till sist görs en sammanfattande diskussion.


2. Religionsskifte


2.1. Från hednisk till kristen tro


I det följande kommer några grundläggande drag, som har särskild relevans för den här uppsatsen, som beskriver skillnaderna mellan den fornskandinaviska religionen
 och kristendomen. Det handlar främst om kultplatserna och den samhälleliga strukturen.

Centralt i utövandet av fornskandinavisk religion var det som kallas siðr, sed. Det syftar på ”det religiösa handlingsmomentet, på det kultiska skick och riter som den genom släktleden nedärvda religiösa traditionen föreskrev.” (Ström 1985:77). Den fornskandinaviska religionen var en polyteistisk religion där gudarna i stort sett kontrollerade varsina verksamhetsområden. Framför allt genom blotande
, offrande, kunde människorna söka gudarnas gunst (Näsström 2002:14ff). Detta skedde på både privat och offentlig nivå. Stora delar av offerkulten utövades gemensamt, utomhus vid heliga träd, lundar och källor, vid gravhögar där förfäderna fanns begravda. Även kultiska måltider i stormannagårdarnas långhallar torde ha förekommit (Näsström 2002:139) Det som offrades var både slaktdjur, vegetabilier och öl och gränsen mellan offer och måltid kan ha varit flytande, då ritualen innebar en gemensamhetsmåltid för gudar och människor (Näsström 2002:182f). Jag vill påpeka att användandet av termen hednisk i det följande åsyftar den fornskandinaviska religionen som den gestaltade sig under senare delen av vikingatiden.

I samhället samverkade sakrala, politiska och juridiska funktioner vilket visade sig genom den kultiske funktionärens roll som domare, offerförrättare och ledare (Ström 1985:72, Näsström 2002:110). Därav kommer också att tingsplatser (där de ordningsmässiga besluten togs) och kultplatser ofta sammanfaller (Ström 1985:77).

Kristendomen, som den kommer till Norden, har inte på samma sätt som den fornskandinaviska religionen utvecklats på plats, utan kommer som ett färdigt och beprövat ”paket” med dogmer. Om man räknar med att kristendomen införs i Sverige
 runt 1050 har den ju då funnits i Europa i runt tusen år. Det är en religion som förespråkar en enda Gud och för nordborna en helt ny lära
.

Kristendomens införande sammanfaller dessutom i Sverige med riksbildandet (Hagerman 1996, Nilsson 1998:132). Det blev nu mer angeläget med en enhetlig administration, vilket gynnade både kungamakten och kyrkan. Ur detta kommer den tidiga sockenbildningen och medföljande organisering av kyrkobyggen (Nilsson 1998:100f). Kyrkan skulle sedermera upprätthålla den religiösa rätten, medan samhällets lagar underkastades kungamakten (Nilsson 1998:139).

Inom kyrkan var det biskopar som centralt styrde både trosutövning och organisation i större geografiska områden, stift. I en hierarkisk ordning följde sedan kontraktsprost och närmast församlingsfolket lokala präster. (Nilsson 1998:70) Den officiella religiösa utövningen koncentrerades till sockenkyrkan för alla sockentillhöriga.

Förutom att det innehållsmässiga i religionen är ett helt annat, med tillföljande förändringar i utövning, blir alltså de strukturella skillnaderna i samhället avsevärda mellan de olika perioderna. Frågan väcks om det överhuvudtaget är möjligt att det kan finnas en kontinuitet mellan två så olika religioner, två så olika epoker?


2.2. Företeelsen och begreppet kultkontinuitet


Kontinuitet innebär ett obrutet sammanhang i tid eller rum
. Kontinuitet står alltså i kontrast till förändring och brytning även i samband med att två religioner möts. Religionshistoriskt menar man med begreppet kultkontinuitet som Anders Hultgård (1992:52) skriver: ”det religiösa handlandet överhuvudtaget, med tonvikt på sådan kult som överlever ett religionsskifte.” Här är det med andra ord en fokusering på de religiösa uttryckssätten, alltså när tron blir omsatt i kultiska handlingar, som blir aktuell.

Varför är det då intressant med kultkontinuitet kan man fråga sig? Att enbart konstatera kultkontinuitet, d. v. s. att religion funnits under överskådlig tid, gränsar till det triviala säger Hultgård (1992:55). Det blir intressant först när det ställs mot fenomenet förändring. Men i den bakgrundslitteratur jag tagit del av finns det ingen självklar och uttalad slutsats man kan dra av förekomsten av kultkontinuitet. Generellt menar man dock att eventuell kultkontinuitet kan berätta huruvida mötet mellan två religioner varit fredligt eller fientligt, om det skett en långsam eller abrupt övergång, fullt av överensstämmelse eller motsättningar. Dessa diametralt motsatta slutsatser kan man se att två forskare, Stefan Brink och Helge Ljungberg, drar utifrån sina teorier om kontinuitet som vi senare ska se.

I ett läge där det finns få samtida skriftliga källor
 kan alltså belysning av kultkontinuiteten ge viktiga indikationer på händelseutvecklingen, man kan bättre förstå religionsskiftesprocessen när man gör en religionshistorisk analys. Dessutom avslöjar kanske uppenbarade handlingsmönster indirekt något om den tidens människor och mentalitet och vi kan få ytterligare en pusselbit till vår förståelse av historien.

Problematiken kring kultkontinuitet är således tvådelad: för det första måste man bestämma vad kultkontinuitet innebär och för det andra; vilka tolkningar kan man göra utifrån belagd kultkontinuitet.

Tanken om kultkontinuitet bygger sedan gammalt på föreställningen om att kristna kyrkor skulle ha rests på resterna av hedniska kultplatser. Denna tanke presenterades redan i en avhandling av Elias Wessén (1921:110) och har följt forskningen framöver. Kritisk till detta synsätt har främst religionshistorikern Helge Ljungberg varit. Han menar att det snarare varit ortens egenskap som central samlingsplats i bygden som avgjort kyrkans placering. Sambandet skulle därmed inte ha med religion och kult att göra (Ljungberg 1938:213).

Även den norske historikern och arkeologen Olaf Olsen förnekar att man kan dra några säkra slutsatser om förekomsten av kultplatskontinuitet enligt ovanstående definition. Han menar istället att hedniska teofora ortnamn på kyrkplatser bara kan visa på makt- och kultkontinuitet (Olsen 1966:238).

Författarna till boken Kontinuitet i kult och tro från vikingatid till medeltid (1992) vill fortsätta ge en utvidgad syn på begreppet kultkontinuitet. Kultkontinuitet kan innebära så mycket mer än bara kontinuitet i kultplats.

Inledningsvis menar man att det finns exempel på att den kristna kyrkan både förespråkat en viss kontinuitet för att vinna hedningarna till den ”rätta” tron (Nilsson 1992:11), likväl som det är ett faktum att kyrkan i andra fall medvetet motarbetat hedniska kultyttringar genom förföljelse och lagskrivning (Nilsson 1992:13, 34ff). Det är en allmän uppfattning att liten del kontinuitet finns bevarad och bevisad på grund av att kyrkan förbjöd de hedniska uttrycksformerna. Samtidigt kan man anta, just med anledning av att förbud mot det inskrevs i lagarna att folket tog med sig gamla kulter, böner och talesätt in i den nya religionens tid (Nilsson 1992:34ff).

Otvetydiga exempel på kontinuitet mellan hedendom och kristendom är den arkitektoniska utsmyckningen med vikingatida drakhuvuden på de tidigaste stavkyrkorna (Hultgård 1992:54) och uttrycket ár ok friðr som är en förkristen kultformel för god årsväxt och skörd som sedan återkommer i kristna sammanhang (Hultgård 1992:57f). Inom andra områden är kontinuitetsaspekten mer osäker och öppen för tolkning. Tidigare har ju kultkontinuitet i stort sett enbart förknippats med att man uppfört en kyrka på platsen för en hednisk kultplats (Gräslund 1992:129, Brink 1992:106). Därför vill man göra den viktiga reflektionen att kultkontinuitet kan (och för tydlighetens skull bör) stå som rubrik för mer specificerade yttringar som kultplats-, kultbyggnads-, kulthandlingskontinuitet med flera
.

Med kultplatskontinuitet menar vi ”ett särskilt avgränsat område avsett för återkommande religiösa handlingar” (Hultgård 1992:52). Begreppet innebär att man i det här fallet återfinner en kristen kultplats, vilket ju är synonymt med en kyrka (eller kyrkogård i meningen begravningsplats), i närheten av en hednisk kultplats. Dessa hedniska kultplatser förknippas som vi senare kommer att se med specifika ortnamn.

Det finns dessvärre ingen allmänt accepterad angivelse hur stort detta avstånd får tänkas vara för att kultplatskontinuitet ska råda. Anne-Sofie Gräslund ställer upp ett rimligt antagande när hon hänvisar till en undersökning av Marianne Karlsson Lönn genom att skriva: ”Kultkontinuitet kan spåras om lämningar efter förkristen och kristen verksamhet finns inom samma gård …” (Gräslund 1992:139). I den här undersökningen kommer kultplatskontinuitet att råda när kyrka och hednisk kultplats befinner sig inom samma gårds- eller terrängmarkerande namn, d. v. s. på en karta ska inga andra ortnamn
 skilja dem åt.

I några fall finns belägg för att kyrkan har uppförts på den hedniska kultplatsens (byggnads)rester, varvid man talar om kultbyggnadskontinuitet. I denna bemärkelse blir avgränsningen punktuell. De klaraste beläggen för detta hämtas från Frösön där man i arkeologiska undersökningar funnit belägg för kultbyggnadskontinuitet i form av en hednisk offerplats under Frösö kyrka (Brink 1992:112, Gräslund 1992:131f). Gräslund talar även i detta sammanhang om Mære i Trøndelag i Norge, Eskilstuna och Estuna.

Kontinuitet hos kultspecialister innebär att en person som företräder andra än sig själva i en kultisk funktion, kan byta religiös identitet vid ett övergångsskede (Hultgård 1992:54). Speciellt viktigt blir detta också i en social aspekt eftersom det ofta var vikingatida stormän som hade ledande roller i den förkristna kulten, som också rekryterades till kristna biskopar (Hultgård 1992:55). Stormannagårdarna och deras hallar var också ofta platser för hednisk offerkult: blotande, och när kristendomen trängde fram ställde stormännen i många fall mark till förfogande för kyrkobygge, varvid kultplatskontinuitet kom att uppstå (Gräslund 1992:134).

Kontinuitet i begravningshänseende speglar den geografiska samstämmigheten mellan begravningsplatser i hednisk och kristen tid. Även på detta område har förbud mot både gravläggning i hög och tillbedjan av förfädernas andar nedskrivits av kyrkan (Nilsson 1992:24, Gräslund 1992:142). Nilsson (1992:22) påpekar att de första kristna som skulle gravsättas i en bygd kanske av nödtvång fick begravas på den gamla begravningsplatsen, för att ingen annan fanns att tillgå.

Den kontinuitet man kan spåra på runstenar får enligt Hultgårds schema hänföras till kultobjekt. Som sådana är de föremål bundna till en speciell kultplats eller kulthandling (Hultgård 1992:54). För runstenarnas del består kontinuiteten dels av det faktum att runtecknen under hednisk tid betraktades som skapade av guden Oden (Ström 1985:231, Näsström 2001:64f) och kom att användas även under kristen tid då det latinska alfabetet ännu inte vunnit inflytande i Sverige. Dels kan man innehålls- och bildmässigt finna runstenar som berättar om hednisk och/eller kristen föreställning. Detsamma gäller konst- och kulturföremålen; antingen har de ett samband mellan de olika epokerna eller så berättar de eventuellt om ett samband, en kontinuitet.


Inom vissa forskningsgrenar, som arkeologin, nedtonar man i senare forskning den religiösa aspekten av kontinuitet och talar om ”kontinuitet ifråga om personer, platser och bebyggelse, men diskontinuitet ifråga om själva religionen.” (Gräslund 1992:138f)

Även andra har varit inne på denna linje: T.ex. då kyrkan byggts på en stormansgård är det möjligt att det är stormannens roll som ligger till grund för kontinuiteten, inte religionen (Brink 1992:110f). Frågan blir om det inte t.ex. bör benämnas social kontinuitet när tidigare högt uppsatta personer inom den hedniska religionen fortsatte ha samma status inom den nya religionen. Och därmed är vi inne på den andra aspekten av kultkontinuitet: hur ska den tolkas?

Den bland forskare vedertagna tolkningen är att om hednisk och kristen kultplats befunnit sig nära varandra har inga motsättningar rått, utan ”… kristendomen har införts medan folk ännu var hedningar och blotade åt Oden och Tor …” (Brink 1984:30). Om avståndet däremot varit stort har man menat att religionsutövarna velat undvika varandra eller t. o m. varit i strid (Ljungberg 1938).

Att man har ändå har gjort diametralt motsatta tolkningar av nuvarande kunskap visar följande exempel. Angående kristendomens expansion skriver å ena sidan Per Beskow (1994:34) att


Kyrkan har haft mycket stor genomslagskraft hos den härskande klassen och i de mest bebyggda områdena. De många 1100-talskyrkorna vittnar om detsamma.

Detta innebär att kristen föreställningsvärld snabbt har utträngt den nordiska religionen.

medan uppfattningen att kristningsprocessen varit utdragen uttalas av Gräslund (1996:42f),


… den samlade bilden som det arkeologiska källmaterialet ger är ett gradvis skeende, en process med exempel på blandreligiositet både i artefakter och i fornlämningar, där det stegvisa accepterandet av kristna gravseder utgör den tydligaste illustrationen.

Tolkningsutrymmet är således tämligen stort. Jag ska bara avslutningsvis beröra hur en vital del i diskussionen av kultplatskontinuitet kan se ut.

Störst kritik mot förekomsten av kultplatskontinuitet har framförts av Helge Ljungberg som menar att kyrkornas uppförande inte är avhängigt en orts kultiska betydelse, utan kanske snarare att det varit en central samlingsplats i bygden (Ljungberg 1938:227f). Ljungberg stöder sig på ett faktum att det finns en avsevärt mindre del (15 %) som påvisar kontinuitet än den del (85 %) som motsäger det, i den undersökning från Norge som han behandlar. Ljungberg menar att resultatet snarast visar på att man strävat efter att lägga de kristna kyrkorna på ett betryggande avstånd från den hedniska kultplatsen. Till saken hör att Ljungberg driver en tes att det skulle ha rått stora motsättningar mellan de olika religionerna vid den aktuella tiden.

Brink går i polemik med detta då han å sin sida har funnit stor samstämmighet mellan hedniska kultplatser och kristna kyrkor i sin ortnamnsforskning (Brink 1990:354ff). Brink tycks ha skapat sig föreställningen av samband, samarbete och kontinuitet och har därmed lättare att göra tolkningen av en mer problemfri övergång.

3. Kultkontinuitet i Hälsingland


3.1. Vad ortnamnen kan berätta


Ortnamnen är vår äldsta språkliga källa till historien (Pettersson 1996:210). Genom namnen på sjöar, vattendrag och platser har kunskapen om exempelvis boplatser och fångstställen bevarats genom tiden. På detta sätt kan alltså ortnamnen ge information från långt innan det fanns några skriftliga källor. Olika typer av ortnamn har dessutom bildats under olika tidsepoker. Därigenom kan ortnamnen även användas vid datering. Stefan Brink (1984:29) skriver:


Tack vare att olika ortnamn har bildats under olika tider erhåller vi en möjlighet att göra översiktliga och generella skiktningar av våra bosättningar och kan ganska enkelt bedöma, när olika bygder kommit att bebyggas. Detta är ett sätt att bruka ortnamnen som ett instrument, en källa, vid historisk forskning.


Man räknar med att de äldsta namnen är de på större naturlokaliteter, som sjöar och vattendrag, exempelvis Dellen och Ljusnan i Hälsingland. Namn som antas härstamma från vikingatid eller tidigare är de på -sta(d) och -säter. (Brink 1984:28f) De ortnamn som kommer att ägnas störst uppmärksamhet i denna undersökning är de teofora gårds- eller platsnamn
, d. v. s. de som kännetecknar en hednisk kultplats, nämligen Vi och Hov och eventuellt Åkre (Åker) (Brink 1984:102). De är alltså namngivna efter att det var på dessa platser som asatrons kult utspelade sig, varvid man offrade (blotade) till gudarna för att blidka dem och för att erhålla god skörd. Vid kultplatserna kunde också ting hållas, vilket var den tidens rättsskipande. I Hälsingland råder stor samstämmighet mellan dessa ortnamn och arkeologiska fyndigheter som bevisar boplatser från vikingatid (Brink 1984:24).

Ortnamnet Vi tyder alltså på kultisk funktion och dess betydelse som ortnamnselement är ’helgedom’ eller ’helig plats’ (Vikstrand 2001:298). Vikstrand antar att Vi betecknar ett samlingsbegrepp för olika heliga platser (Vikstrand 2001:235). Den hedniska kulten celebrerades ju vid skilda ställen som trädlundar, källor och på höjder (Näsström 2002:139).

Hov är snarast ett gårdsnamn och med benämningen menas ”en gård där offermåltider regelbundet avhölls för en större krets än gårdens eget folk.” (Gräslund 1992:133) Dessa hov förknippas för det mesta med stormannagårdarnas hallar. Per Vikstrand (1992:131) nöjer sig med att bestämma betydelsen till ’samlingsplats’, som mycket väl kan ha tjänat för bland annat kultutövning. Man måste beakta att namnet även kan vara terrängbetecknande då grundbetydelsen är ’förhöjning, liten hög’ (Näsström 2002:130, Vikstrand 1992:125f).

Åker eller Åkre är vanligt förekommande namn i centralbygder i Hälsingland. Dessutom ses de ofta i närhet till bygdens kyrka. Om dessa skriver Brink: ”Det ligger nära till hands att räkna med att dessa representerar ett slags gamla kultåkrar, även om en sådan hypotes ingalunda är självklar.” (Brink 1990:358). Brinks hypotes grundar sig på att han ser ett lokalt samband där Åker i Hälsingland motsvarar Vi i Gästrikland och Hov i Jämtland. Här anser jag att Brink riskerar att gå bakvägen från slutsats till premiss när han säger att åker är heligt för att det ligger vid kyrkan och då redan har förutsatt existensen av kultkontinuitet. Men även Vikstrand (2001:379ff) belägger åtminstone sambandet mellan centralt belägen åker och platsen för rituella handlingar.

Intressant i sammanhanget är också Hög, när namnet har betydelsen att det finns en förkristen begravningsplats (gravhög) på platsen (Brink 1984:103, Näsström 2002:130). Gravhögar i form av stenrösen skapades för att hedra särskilt betydelsefulla personer eller familjer. Detta kunde manifesteras genom bland annat måltidsriter vid högen (Näsström 2002:130). Liksom Hov kan även Hög ha en naturlig terrängbetecknande betydelse.


Sockennamnens tillkomst hör ihop med kristnandet i Sverige (Brink 1984:30). Övergången från lokala stormän, hövdingar eller kungar till mer regionala och till sist centralt styrda enheter var avhängigt kristendomen och kyrkans beskattningsanspråk i form av tionde (Brink 1990:73). Detta skedde i en process i samband med kyrkobyggandet, där bland annat sockenindelningen
 genomfördes i Sverige, alltså den organisering av kyrkans administrativa del som indelade grupper av människor, församlingar
, till olika sockenkyrkor.

I Hälsingland finns idag 32 socknar med tillhörande kyrkobyggnad. Det kan vara värt att påpeka att centralt för oss är att finna var de första kyrkorna uppfördes i förhållande till den ursprungliga kultplatsen.

Vid sockenbildningen skapades många nya ortnamn, men även gamla namn upptogs som sockennamn (Brink 1990:123). De äldre namnen vittnar om förkristna bygdesammanslutningar (Brink 1990:352). För Hälsinglands del gäller (Brink 1990:353f):


Med sockennamnens hjälp kan man således skönja vissa vad man skulle kunna kalla ’urbygder’ i Hälsingland, vilka kan antas haft ett gemensamt ting och även ett slags kultutövning. (…( Om man studerar dessa bygders belägenhet på en karta över Hälsingland skall man finna att flertalet under vikingatiden bör ha utgjorts av små bosättningsenklaver i det stora skogslandskapet


Vid en jämförelse som tittar på kultkontinuitet är det främst dessa ursprungliga bosättningsområden som är av intresse
. Dessa urbygder, som i stort
 skulle komma att motsvara de senare socknarna, presenterar Brink på en överskådlig karta (se bilaga 1).

Vid en närmare granskning av Hälsingland kan man konstatera att av dessa 20 urbygder uppvisar 11 stycken platser benämnda med något av de kultbetecknande namnen Vi, Åkre eller Hov. I Bergsjö, Tuna, Idenor, Söderala, Trönö, Bollnäs och Arbrå ligger dessa platser förhållandevis långt från kyrkan.

Mäter man på en karta
 så är avståndet i Bergsjö över en kilometer mellan platserna. I Tuna är det närmare två kilometer, dessutom med avgränsande vattendrag. Idenor utanför Hudiksvall är svårgranskat på en modern karta, men Åkre ligger här på Brinks karta på halva avståndet (alltså 500 meter) till Vi som man kan konstatera ligger ca en kilometer från kyrkan. En gård med namnet Backa skär av den direkta närheten mellan Åkre och kyrkan. Hov i Söderala ligger cirka 500 meter från kyrkan och Åkre på det dubbla avståndet. I Trönö ligger Vi ungefär 500 meter bort från den nya kyrkan, men närmare tre kilometer från den aktuella medeltida kyrkan. För att få reda på avståndet i det stadsplanerade Bollnäs måste man mäta och jämföra avstånden mellan Brinks och en modern karta. Det visar att Åker ligger ca 500 meter från kyrkplatsen, och ett par andra gårdar skär av kontakten mellan dem. I Arbrå ligger Åkre och Hov mer än tre kilometer från kyrkan.

I Rogsta, Norrala, Delsbo och Ljusdal ligger de närmare. I Rogsta är det under 500 meter från kyrkan till Åkre och inga andra ortnamn förekommer mellan platserna. Däremot till Vi är det två kilometer. Kyrkplatsen för Norrala kyrka kan mycket väl härstamma från samma gård som Åkre då denna ligger närmast granne med kyrkan. Att den nuvarande åkermarken går ända mot kyrkogården kan jag konstatera eftersom jag även besökt platsen. Även i Delsbo ligger kyrkan närmast granne med ett teofort platsnamn, den här gången Vi. Allra närmast till tidigare kultplats befinner man sig i Ljusdal där både Vi och Åkre ligger i direkt anslutning till kyrkan.

Hög i Hälsingland utgör en egen socken. Här har kyrkan uppförts direkt invid den s.k. Kungshögen, en fornlämning som vittnar om att ting kan ha hållits här (Brink 1990:274f).

För de urbygder som saknar dessa kultbetecknande namn påpekar Brink att kultiska namn kan ha försvunnit och tar även upp andra namn med ”centralindicerande prägel” som kan tyda på att förkristen kult förekommit (Brink 1990:354f). Det senare innefattar Gnarp, Bergsjö, Jättendal och Harmånger.

Till sist återstår det alltså 3 urbygder, Järvsö, Njutånger och Enånger som bildat socken med tillhörande sockenkyrka utan någon påvisbar anknytning till tidigare kultplats.

Sammanfattningsvis kan man från detta underlag konstatera att det i de flesta fall inte råder någon större samstämmighet mellan platsen för kyrkans uppförande och den gamla hedniska kultplatsen. Regeln är snarare att avståndet är stort, över 500 meter och att det finns byar eller gårdar mellan de bägge platserna som skär av kontakten. Osäkerheten späds dessutom på av att det i nästan hälften av Hälsinglands socknar inte kan påvisas några teofora ortnamn. Att det i vissa fall inte finns några sådana kultplatsnamn bevarade torde, som Brink säger, betyda att namnen gått förlorade. Detta eftersom man måste anta att om dessa bygder var bebodda under vikingatiden fanns med största sannolikhet också platser för kultutövande. Dock kan inte argumentet användas till att styrka påståendet att kultplatskontinuitet råder. Man måste nämligen starkt ifrågasätta att Brink trots denna höga grad av osäkerhet i överensstämmelse mellan kultplatser uttrycker att ”kyrkan ofta kom att uppföras på den gamla hedniska kultplatsen” (Brink 1990:358).

Med tanke på det stora osäkerhetsmomentet och närhetsaspekten är det främst Ljusdal, men även Norrala och Delsbo som jag skulle vilja hänföra till det som borde betecknas som kultplatskontinuitet. I övriga fall har man ej så tydligt fortsatt kultutövandet på den hedniska kultplatsen. Ibland är avståndet så stort att det skulle kunna vara ett medvetet val att distinkt skilja den hedniska kultplatsen och kyrkan åt.

Den enda slutsatsen, enligt min mening, man kan dra av föreliggande material är att kyrkan vid övergången till kristen tid har uppförts på en plats inom bosättningsområdet, och att den kontinuitet som föreligger har mer med området än platsen för kyrkuppförandet att göra. Någon kultplatskontinuitet utifrån den här undersökningens kriterier om avståndet mellan hednisk och kristen kultplats kan man alltså inte finna. Det som styrks är dock bosättningskontinuitet och därmed en kultkontinuitet som upprätthålls av att man fortsätter leva och utöva den nya kulten någonstans inom bosättningsområdet.

Kanske behövs inom detta forskningsområde ytterligare ett förtydligande kring vad som menas med kultplats? Är det den äga, gård eller utmärkande plats i terrängen som där kulten utövats? Eller ska det, som man kan uttyda Brinks resonemang, gälla hela det område inom vilket man var bosatt, i det här fallet alltså inom urbygden? Jag vill nog mena att det är den snävare tolkningen som ska råda, i enlighet med definitionen som anger ”inom samma gård”. Kanske föreligger ett vetenskapligt och genremässigt missförstånd då Brink är språkforskare i första hand? Vi måste i vilket fall här slå fast att kultplatsen inte är liktydig med bosättningsområdet ur religionshistoriskt perspektiv.


3.2. Runstenarnas vittnesbörd


Om ortnamnen var vår äldsta språkliga källa är runstenarna den äldsta skriftliga källan till historien (Holmstedt 1988:6).

Runornas former visar att de ursprungligen skapats för att ristas i trä och troligen användes till enklare språkliga meddelanden. Runor har fortsatt vara i bruk bland folket på svenska ända fram till 1400-talet, då det latinska alfabetet även började användas utanför kyrkans latinspråkliga område. (Holmstedt 1988:2)

Inom den fornskandinaviska religionen uppfattade man att runorna hade ett magiskt innehåll, då dessa ansågs skapade av guden Oden (Ström 1985:106, 230f, Ohlmarks 1970:82).

Minnesstenar över avlidna personer ristade med runor började resas under hednisk tid, på 400- och 500-talen i Sverige. En förkristen runsten, från 900-talet, är Kälvestenen i Östergötland, Ög 8, vars inskrift lyder: ”Stygg gjorde dessa minnesmärken efter Öyvind, sin son. Han föll österut med Evisl. Viking och Grimulv ristade.” (Williams 1998:177) Runstenar från förkristen tid kan innehålla omnämnanden av asagudar eller sådan ornamentik, t.ex. bilder av Tors hammare (Williams 1998:177ff). De flesta runstensfynden i landet är dock från senare vikingatid och betraktas som tillkomna under kristet religionsskick. (Williams 1998:177, 1996b:294)

Traditionen att uppföra minnesstenar fortlever alltså genom vikingatiden och minnesskriften är ett av de vanligaste inslagen i de senare runstenarnas innehåll (Williams 1996b:292f). Man antar att minnesstenarna började resas framför allt för personer som avlidit på resor långt borta och vars kroppar inte kunnat begravas nära hemmet (Holmstedt 188:6). Stenarna restes oftast vid vägar, broar eller allmänna platser där de kunde läsas av många (Åhlén 1994:48). Genom de böner som förekommer på runstenarna ville runstensresarna ombesörja att de avlidnas själar fick hjälp att komma till himlen (Williams 1996b:295). Ett annat syfte som inskrifterna tycks uppfylla är att bekräfta släkt- och arvsförhållanden (Williams 1996b:294).

Det är dock sällan som runstenarna berättar något direkt om tidens förhållanden
, t.ex. om någon konflikt mellan hedendomen och kristendomen (Williams 1996b:298ff). Däremot bidrar runstenarna på olika sätt med kunskap om kristendomens inflytande vid tiden. Henrik Williams ställer upp sju områden inom vilka man kan söka kristen bakgrund till runstenarna (Williams 1996a:50ff):


1. Figurframställning med kristet innehåll. Dessa är sällsynta. Williams visar i Sverige upp fem exempel, men inget har anknytning till Hälsingland.

2. Korsornamentik. Innebär att någon form av kors är avbildat på runstenen. Det förekommer många olika varianter av runstenskors
.

3. Direkta uppgifter om kyrkor, själagynnande handlingar och kyrklig organisation.

4. Eventuell placering av runmonumenten på kyrkplats eller i kyrkobyggnad. Runstenar vid kyrkor kan vara placerade där både före och efter kyrkans uppförande.

5. Kristna böner. Williams (1996a:65) skriver: ”Runstenstexternas bönespråk är kvantitativt sett betydande men inte särskilt varierat. Den allra vanligaste bönen i runinskrifterna är ’Gud hjälpe hans/hennes ande/själ’ med variationer.”

6. Kristna personnamn. Är inte vanligt förekommande. De belägg som finns är Johan, Jon, Johannes, Klement, Martin, Nikolaus, Vinaman och Kristin (Williams 1996:70). I motsats till detta kan man undersöka vilka förkristna namn som förekommer i runinskrifterna. Tyder de i så fall på att runstenen härstammar från hednisk tid? Det påpekas att varken hedniska personnamn eller s.k. teofora ortnamn (ex. vis Odensala) motarbetades av den framväxande kristendomen (Williams 1996a:74ff).

7. Kristna begrepp och termer. Williams (1996a:78) skriver: “I allmänhet verkar man under runsvensk tid ha försökt använda sig av sitt inhemska ordförråd för att uttrycka kristna begrepp och företeelser.” Några indikerande ord är dock bl. a. kirkia ’kyrka’, kristinn ’kristen’ och kross ’kors’.

Hälsingland tillhör de nordligaste delarna av runområdet. 19 stycken runstenar är kända. Av dessa finns åtta intakt bevarade medan fem består av mindre fragment och sex är försvunna och finns endast i form av avritningar. (Åhlén 1994:33) Dessutom finns två andra runinskrifter som hamnar utanför denna redovisning då de inte är runstenar utan runinskrifter på ringar: Hs 7 är den s.k. Forsaringen och Hs 19 Delsboringen.

Förekomsten av runstenar är hämtad från Åhlén (1994:35ff), en översiktlig karta visar fördelningen i landskapet, se bilaga 2. Värt att påpeka är att vid en jämförelse finner man att runstenarnas platser i stort motsvarar de urbygder Brink sammanställer. Förteckningen över runstenarna efter innehåll redovisas på bilaga 3.

Runstensfragmenten som benämns Hs 1 från Bollnäs, Hs 3, Norrala, Hs 5 Trönö (förkommet), Hs 13 Hög (förkommet) och Hs 20 från Ljusdal (förkommet) är alla för små och otydbara för att ge någon vägledning till tolkning.

Runstenen Hs 2 står idag invid Norrala kyrka, men befanns i början av 1700-talet i vapenhusets golv. Skriften lyder på nusvenska: ”anasuiÞr [otolkat] och Otrygg och Sigbjörn, de lät uppresa stenen efter Kättilbjörn och Anund, hans son, och … Gud hjälpe… detta (minnes)märke. De särdrag för att kategoriseras som en kristen sten är alltså att den enligt bilden innehåller korsornamentik samt delar av den i runstensammanhang standardiserade bönen ”Gud hjälpe hans/hennes ande/själ”. Idag är den som sagt rest vid kyrkan, men dess ursprungliga plats är inte belagd. Enbart förkristna namn är nämnda.

Hs 4 från Norrala socken som är ett fragment innehåller ristning som troligen är en del av ett kors.

Hs 6 står på sin ursprungliga plats vid Järvsö prästgård. Över rundjuret, alltså det utrymme ofta i form av en orm eller drake vari runorna skrivs, är ett stort kors inristat. Texten lyder: ”Unnulv och Fjolvar reste denna sten efter Djure, sin fader, Redulvs som, och efter haurlau [ej färdigtolkat], sin moder, Fjolvars dotter på Viksta”. Fjolvar är ett namn som är känt som ett mytologiskt namn ur eddadiktningen, även resterande namn är förkristna. Här är det inristade korset och runstenens placering som tyder på att stenen uppförts under kristen tid.

Hs 8 murades på 1670-talet in i Hudiksvalls kyrka och putsades troligen över och avskriften är tvetydig. Det mer säkra avsnittet lyder: ”bariR reste denna sten efter Unn, sin broder. Han var Ärinbjörns son… Eftersom vi inte kan säga om stenen innehåller någon korsornamentik och det sägs att stenen kommer från en annan plats, Arnön i Rogsta socken, finns det inga kristna belägg.

Inskriften till stenfragmentet Hs 9 lyder ”… efter Torsten, … son …” Stenen finns idag utanför kyrkogården till Hälsingtuna kyrka, men kommer ursprungligen från annan plats. På bilden av stenfragmentet ser man ett tydligt kors. Vi kan också konstatera att stenen är en minnessten efter någon person.

Hs 10 är också rest vid Hälsingtuna kyrka, på kyrkogården. Mycket har vittrat på stenen, men ett otvetydigt kors är inristat över resten av inskriften. Det som med säkerhet kan utläsas är signaturen och därutöver endast korta sekvenser: ”Och Bruse, Åsbjörns son, ristade dessa runor.”, ”… denna sten efter sina tre söner …”, … som söderut i …”. Stenen är mycket stor och det talar enligt min mening för att den står på sin ursprungliga plats. Åter är det enbart förkristna namn som nämns. Att det också handlar om en minnessten behöver väl egentligen inte påpekas.

Hs 11 har varit inmurad i Högs kyrka men står nu rest utanför densamma. Inskriften har tolkats till: ”Vifast lät resa denna sten efter Udde, sin fader. Gud hjälpe hans själ. De ristade runorna, Alver och Brand.” Det finns också ett kors nederst på stenen.

Även Hs 12 finns invid Högs kyrka. Texten talar dock om att den är en s.k. brosten, alltså rest till minne av en brobyggare och Åhlén antar att den tidigare stått vid Hornån, inte långt från kyrkan. ”Gudnjut, Toras (?) son, lät resa denna sten och gjorde bron efter sina bröder Åsbjörn och efter Gudlev.” Ett kors är integrerat med rundjuret.

Hs 14 kallas för Malstastenen efter den plats där den upptäcktes på 1600-talet. Numera finns originalet på Hälsinglands museum, med ursprungsplatsen får nöja sig med en kopia. Den innehåller korsornamentik och texten lyder: ”Frömund reste dessa stenar (el. denna sten) efter Rike-Gylfe, Bräses son. Och Bräse var Lines (?) son. Och Line (?)var Uns son. Och Unn var Ofegs son. Och Ofeg var Toras son. Groa var Rike-Gylfes moder. Och sedan … Gudrun. Frömund, Rike-Gylfes son, ristade dessa runor. Vi hämtade denna sten norrut på Balsten. Gylfe värvade detta land och sedan mark norr i Vika(?) i tre byar samt sedan Lönnånger och sedan Färdsjö.”

Flera av Malstastenens personer återkommer på Hs 15 som ursprungligen stod vid Sunnå kvarndamm, men som nu också finns på Hälsinglands museum. Här lyder texten: ”Frömund, Rike-Gylfes son, reste denna sten efter Rike-Gylfe, Bräses son. Frömund och även Tormund och Snärre och Unn.” Några av namnen på dessa stenar är uppenbart teofora, med hänsyftning på hedniska gudar. Hs 14 och 15 har bara ett inristat kors som tecken på att de skulle vara tillkomna under kristen tid.

Hs 16 och 17 har funnits vid Delsbo kyrka men är bägge förkomna och av de tolkningar som gjorts medan stenarna ännu var på plats kan man bara säga att de faller in i traditionen av minnesstenar.

Hs 18 innehåller inte mycket mer information: ”hennes broder”. Var den kommer ifrån är okänt.

Runsten Hs 21 har legat som trappsten till Jättendals kyrka, men står numera upprest utanför densamma. Trots att den är avflagrad kan man se delar av ett kors högt upp och mitt på stenen. Åhlén ser ett till, men det gör inte jag. Texten lyder: ”Åsmund och Fartegn de reste denna sten efter Torkel, sin fader, på Vattrång. Gunnborga ristade denna sten, den goda.”

Med tanke på Åhléns (1994:48) påpekande att runstenar uppfördes vid vägar m.m. och det faktum att många av dem varit utsatta för flyttning, kan man ifrågasätta om någon av stenarna har sin ursprungliga plats vid de kyrkor de ofta befinner sig idag. Jag menar att argumentet som Williams anför att runstenarna är kristna därför att de befinner sig på kyrkogårdar eller nära kyrkor inte kan gälla.

Frågan kvarstår i så fall vilka orsakerna var till att man flyttade dem. Såg man kanske kyrkan som förvaltare av kulturen och sedermera flyttade kulturföremål till den och när skedde detta i så fall? Även tidpunkten för flytten är ju okänd.

Inga kristna namn alls påträffas på Hälsinglands runstenar, utan det är tvärtom ett klart indicium att människor behåller sina namn från hednisk tid även in i kristendomen. Utifrån dessa omständigheter om namnen kan man dra slutsatsen att runstenarna är från ett så tidigt skede av kristendomen att inga kristna namn hunnit etableras.

Även om de förkristna namnen har en uppenbart teofor prägel som Frömund och Tora tycks det inte vara ett problem att detta förekommer på samma stenar som är klart kristna.

Inte många kristna böner påträffas heller på runstenarna från Hälsingland, endast på Hs 2 och Hs 11.

Det tydligaste tecknet på kristen influens blir då den korsornamentik som förekommer på de flesta stenarna. Att korsen skulle vara ditristade i efterhand, som ibland antyds, tycks inte vara fallet bland dessa runstenar. Ytorna på stenarna verkar vara tilltagna att utrymma korsornamentiken och något fall är dessutom korset integrerat med rundjuret.

Trots tveksamheten angående placeringen vid kyrkor, tycker jag att de kristna bönerna och korsornamentiken talar sitt tydliga språk att runstenarna är skapade under kristen tid.

En grundläggande kultkontinuitet man till att börja med kan konstatera är själva fenomenet att resa minnesstenar. Även om ingen av Hälsinglands stenar är från hednisk tid vet vi från andra exempel att det är en obruten tradition från hednisk och in i kristen tid. Denna minnesmärkeskontinuitet motsvaras också av att det råder en innehållsmässig kontinuitet, man vill påminna om de döda personerna.

Med minnesstenarna följer användandet av runalfabetet, där ju vi påminner oss att runorna i den fornnordiska tron hade en viss magisk innebörd. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man vid övergången till kristendomen alltså fortsätter med denna skrift som i grunden ansågs vara skapad av Oden. Inget annat skriftspråk fanns visserligen tillgängligt, men det är enligt min mening en stark indikation på att det inte behövde finnas någon motsättning mellan den gamla och den nya religionen.

Bildmässigt kan man finna att sättet att utsmycka runstenen följer med från förkristen tid, då några av stenarna uppvisar drak- eller ormhuvuden på rundjuret, samtidigt som det finns kors inristat på dem.

Dessutom finns en uppenbar namnkontinuitet, vilket också talar för ett tolerant möte mellan religionerna; ingen byter namn om det inte är mycket kontroversiellt och konfliktfyllt att bära ett teofort namn från den gamla religionen. I ett lugnt läge får man anta att det tar åtminstone en generation innan nya namn börjar användas.

4. Avslutning


Angående kultkontinuitet fann vi ett tvådelat problem. Dels den definitionsmässiga där man inte är riktigt överens om vad som menas med kult- och framförallt kultplatskontinuitet. Att man inte avgränsat avståndet mellan kyrka och tidigare hednisk kultplats gör, enligt min mening, att begreppen blandas ihop. Man talar om hednisk kultplats, men menar tydligen vikingatida bosättningsområde. Det senare är ju avsevärt vidare i omfång. Otydlighet på denna punkt får avsevärda konsekvenser för tolkningen om det funnits någon kultplatskontinuitet.

Dels finns ingen större utredning om vilka slutsatser man kan dra av eventuell kultplatskontinuitet. I praktiken skulle konstaterad kontinuitet kunna tolkas som att den efterkommande religionen har markerat sitt övertag genom att man byggt en kyrka på en tidigare hednisk kultplats, som i fallet med Frösö kyrka. I så fall har det förekommit en maktkamp där den kristna kyrkan mer eller mindre nedkämpat den gamla religionen. Traditionen säger dock i det fallet att det tvärtemot innebär att det inte rådde några spänningar mellan religionerna utan man accepterade att en ny religion kom och fortsatte där det gamla tog slut, som en harmonisk övergång. Att tolkningsutrymmet är så stort medför att inga säkra slutsatser kan dras och forskningen hamnar i ett slags nolläge. Eller att ovissheten skapar spekulationer som inte har större nytta än att de kittlar fantasin. Av största vikt är att man i detta läge utnyttjar undersökningar från andra forskningsområden så att det går att presentera en sammantagen bild.

Kring kultplatsundersökningen utifrån ortnamn besvaras heller inte några vidare frågor än att det förekommit kultutövning både före och efter religionsskiftet inom samma bosättningsområde. Beläggen på kultplatskontinuitet är i Hälsingland för få och osäkra, speciellt när man begränsar definitionen för den hedniska kultplatsens utbredning. Det är grundläggande för tolkningen av undersökt material att begreppen i högsta möjliga grad motsvarar de faktiska förhållandena. Det är inte försvarbart att behålla en utvidgad definition för att möjliggöra kultplatskontinuitet.

Större är dock beläggen på kultkontinuitet utifrån runstenarnas vittnesbörd. Dessa innehåller tydliga bevis på först och främst minnesmärkeskontinuitet, då det är klart att minnesstenar fortsatte resas från hednisk till kristen tid.

Till skriftkontinuitet kan man räkna användningen av runalfabetet. Speciellt uppmärksamhet tycker jag man ska ge att runalfabetet inte bara var ett skriftspråk mellan människor, utan det hade också under hednisk tid en magisk innebörd. Att detta till synes utan problem kunde följa med in i den kristna tiden är ett faktum som det skulle vara verkligt intressant att få en närmare belysning på.

I bildframställningen på runstenarna förekommer också en kontinuitet när hedniska motiv i form av rundjurets drakskalle fortlever tillsammans med den kristna symbolen korset. Denna samstämmighet tillsammans med frånvaron av kristna namn på runstenarna gör att vi kan bestämma runstenarnas tillkomst till den allra första tiden av kristen religion i Hälsingland.

De flera olika momenten av kontinuitet på runstenarna kan också vittna om att det inte fanns någon egentlig motsättning mellan religionerna i detta tidiga skede.
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Bilder på runstenar


Åhlén, Marit (1994) Runinskrifter i Hälsingland I: Bebyggelsehist. tidskrift nr 27 s. 33 - 49

Bilaga 1. Karta över bygder i Hälsingland vid övergången från förhistorisk till historisk tid 

Bilaga 2. Karta över förekomsten av runinskrifter i Hälsingland




Bilaga 3. Förteckning över runstenar i Hälsingland (Hs) efter innehåll


Otydbara runstenar

Runsten
Ort




Hs 1
Bollnäs


Hs 3
Norrala, Borg


Hs 5
Trönö, Daglösa (förkommet)


Hs 13
Hög (förkommet)


Hs 20
Ljusdal (förkommet)


Tydbara runstenar


Runsten
Ort

Kristna inslag    Förkr. namn, bilder      Minnessten


Hs 2
Norrala kyrka
2, 4, 5
                 X
        X               X


Hs 4
Norrala, Borg
2



Hs 6
Järvsö

2, 4
                 X          X               X


Hs 8
Hudiksvall

4
                 X

    X


Hs 9
Hälsingtuna

2
                 X

    X


Hs 10
Hälsingtuna

2, 4
                 X          X
    X


Hs 11
Hög

2, 4, 5
                 X
        X
    X


Hs 12
Hög

2
                 X

    X


Hs 14
Rogsta

2
                 X
        X
    X


Hs 15
Rogsta


                 X

    X


Hs 16
Delsbo (förkommen)
4


    X

Hs 17
Delsbo (förkommen)
4


    X

Hs 18
Delsbo




    X


Hs 21
Jättendal

2, 4
                 X

Kristna inslag enligt Williams (1996a:50ff):


1. Figurframställning med kristet innehåll


2. Korsornamentik.

3. Direkta uppgifter om kyrkor, själagynnande handlingar och kyrklig organisation.

4. Eventuell placering av runmonumenten på kyrkplats eller i kyrkobyggnad.

5. Kristna böner.

6. Kristna personnamn.

7. Kristna begrepp och termer.


� Fornskandinavisk religion åsyftar den förkristna religionen i Norden med undantag för samisk och finskugrisk religion (Näsström 2001:11). Den motsvarar i den här uppsatsen i stort vad man menar med asatro.


� Offret hade flera olika syften vilket Britt-Mari Näsström utreder i Blot (2002).


� Något exakt år kan egentligen inte anges eftersom religionsbytet var en process under lång tid och med stor geografisk variation.


� En kort definition av kristendomens lära säger ofta de kristna själva att Joh 3:16 ger (Bibel 2000)


� SAOB (2005)


� Anne-Sofie Gräslund anger i en artikel i Sveriges kyrkohistoria 1 (1998:168) Rimberts Ansgarsbiografi och Adam av Bremens kyrkohistoria som de enda detaljerade textkällorna till tiden för religionskiftet.


� Anders Hultgård (1992:53) har en översiktlig utformning av kontinuitetsbegreppen. Jag tar dock bara upp de begrepp som förekommer i den här uppsatsen. 


� Ortnamn används som samlingsbegrepp för gårds-, by-, och övriga geografiskt avgränsade platsnamn.


� Ytterligare teofora ortnamn diskuteras i Sakrale navne (1992), men det är dessa som är av störst vikt för Hälsingland.


� Brink delar upp sockenbildningen i tre skeden på grund av de olikheter som uppvisas i tid och plats för denna process i Norden, se Brink 1990:120.


� Socken antas från början ha betecknat en grupp människor, men har eftersom övergått till att avse ett geografiskt område (Brink 1984:30)


� Socknar som inte representeras av urbygder är i de flesta fall senare avsöndringar (Brink 1990:352f).


� Undantaget är Malstagränden som har inkorporerats i en större socken (Brink 1990:355) 


� Jag har använt Eniros kartor på nätet: http://kartor.eniro.se/


� Intressant är det konstaterande Williams gör att det inte är kristen dogmatik som presenteras i runinskrifterna, utan att det är ett unikt dokument på vad det var i folkdjupet man uppfattade som det centrala i det kristna budskapet (Williams 1996b:291).


� Williams (1996a:59) återger Thompsons klassificering av runstenskors
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