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Abstract 

Begreppet kultkontinuitet används många gånger för att beskriva hur en ny religion 

övertar fenomen från en tidigare religion. I denna uppsats har den fornnordiska 

gudinnekultens kultkontinuitet undersökts i Svensk romansk kyrkokonst. Genom en 

tvärvetenskaplig litteraturstudie inom religionshistoria och konsthistoria som utmynnade 

i en bildanalys har symbolik framkommit som kunde anknytas till den fornnordiska 

gudinnekulten. Undersökningen visade att det förekommer en gudinnekultkontinuitet i en 

förändrad form. Symboliken är emellertid i många fall otydlig, och kan mer förstås genom 

vad jag benämner som en symbolisk anknytning; det vill säga även om symbolerna inte 

direkt går att anknyta till den fornnordiska symboliken, finns det attribut och egenskaper 

som kan relateras till de fornnordiska gudinnorna. Undantag från detta är avbilder av 

Jungfru Maria vilkens aspekter och kvalitéer tydligt kan liknas med den fornnordiska 

fruktbarhetsgudinnan Freyja.   

 

Keywords: Gudinnekult, fornnordisk, romansk konst, symbolisk tolkning, symbolik, 

Jungfru Maria, Freyja, symbolik i arkitektur, kultkontinuitet, kultplatskontinuitet, 

romansk arkitektur.          
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1. INLEDNING 

 

Begreppet kultkontinuitet används många gånger för att beskriva hur en ny religion 

övertar fenomen från en tidigare religion.1 I denna uppsats kommer kultkontinuitet i form 

av konst och symboler i tidiga kyrkor att undersökas. I tidigare forskning om 

kultkontinuitet har fokus främst varit på det manliga panteonet och männen som 

kultutövare. Fokusen på männen har resulterat i att det till stor del saknas beskrivningar 

kring hur (och om) det kvinnliga panteonet har genomgått kultkontinuitet i och med 

religionsskiftet till kristendom. 

 Då det främst har varit männen som har skrivit historien, och det de har 

skrivit om främst har varit männens historia, har de manliga aktörerna dominerat historien 

på bekostnad av kvinnorna. Anledningen till att genusperspektivet är bristande inom 

beskrivningar av historien kan bero på den negativa syn på kvinnan som har funnits, men 

kan även vara ett resultat av att det främst är män som har forskat inom religionshistoria. 

En tydlig kultkontinuitet inom det fornnordiska kvinnliga panteonet är 

enligt religionshistorikern Britt-Marie Näsström den kristna symbolen för Jesus moder - 

Jungfru Maria.2 Är det dock möjligt att säkerställa att symbolen för jungfru Maria är en 

del av det förkristna kvinnliga panteonet som traderats vidare genom kultkontinuitet? 

Likheterna mellan jungfru Maria och den fornnordiska fruktbarhetsgudinnan Freyja är 

många, men det finns även markanta skillnader mellan dessa två, vilka speciellt lyfts fram 

under den senare medeltiden. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns kultkontinuitet av den 

fornnordiska gudinnekulten i romansk kyrkokonst. För att uppnå syftet använder jag mig 

av följande frågeställningar: 

1. Vilken symbolik användes inom fornnordisk gudinnekult? 

2. I vilka områden var gudinnekulten starkast i Sverige? 

3. Återfinns symboliken i samma eller andra former i den romanska kyrkokonsten? 

                                                 
1 Gräslund 1992, Brink och Nilsson 1992 
2 Näsström 1998, 2001 
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4. Om symboliken återfinns, hur har den förändrats? 

 

1.2 Metod, metodproblem & avgränsning 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen har religionshistorisk litteratur med inriktning på den 

fornnordiska religionen studerats för att få en förståelse för den fornnordiska 

gudinnekultens betydelse och symbolik. För att undersöka de religiösa symboler som 

förekommer i den sakrala romanska arkitekturen har konsthistorisk litteratur använts. 

Genom nämnda tvärvetenskapliga undersökning tycker jag mig ha kunnat urskilja 

likheter och skillnader i symboler före och efter Sveriges kristnande.  

Uppsatsen omfattar tiden för Sveriges kristnande och uppförandet av 

romanska kyrkor i Sverige, det vill säga 1000 talet till 1200 talet. I analysen avgränsar 

jag mig även till att analysera gudinnekultens symboliska anknytning3, vilket har 

resulterat i att det inte är någon större tyngdpunkt på symbolerna ur ett kristet perspektiv.  

 

1.2.1 Tvärvetenskaplig litteraturstudie & bildanalys 

 

Litteraturstudien är en jämförande studie av olika forskares beskrivningar av symbolik, 

arkitektur och gudinnekult. I litteraturstudien används sekundära källor i form av litteratur 

samt primära källor i form av bildanalyser av de olika objekt som jag har analyserat. Ett 

problem i undersökningen har varit att gudinnekultens kultkontinuitet inom sakral konst 

är relativt outforskad, vilket i sin tur har resulterat i att litteraturen om tidigare forskning 

har varit mycket begränsad. 

 

Forskning om fornnordisk religion 

Inom den religionshistoriska forskningen om fornnordisk religion används många gånger 

tvärvetenskaplig forskning där flera olika källor används, till exempel: ortnamn, skriftliga 

och muntliga källor samt arkeologi. Några av de främsta källorna som används är Snorres 

Edda, Gesta danorum och de Isländska sagorna. Eddan nedtecknades av Snorre 

Sturlason på 1200 talet och är en samling av dikter vilka delas upp i gudadikter och 

hjältedikter som beskriver den fornnordiska religionen och dess myter. Gesta danorum är 

                                                 
3 Se delkapitel Bildanalys. 



 

5 

 

skriven av munken Saxo Grammaticus som nedtecknande berättelser om nordborna. Båda 

dessa använde sig av den muntliga traditionen för att samla in material. En annan 

historieskrivare var Adam av Bremen som gjorde en skildring av den fornnordiska hallen, 

eller templet i Uppsala.  

Ett relativt stort problem med skriftliga källor som beskriver den fornnordiska religionen, 

är att de nedtecknades ungefär 200 år efter religionsskiftet. Detta innebär att de är skrivna 

av kristna författare vilka i sin tur var påverkade av det tidiga kristna samhället och 

därmed var partiska. Ett annat problem är demoniseringen av den fornnordiska religionen 

och dess panteon. Framförallt demoniserades gudinnan Freyja, vilken var den viktigaste 

gudinnan innan kristendomen. Demoniseringen kan ha resulterat i att den forna 

symboliken för gudinnan har dolts eller omvandlas. 

 Näsström är en av de främsta forskarna inom fornskandinavisk mytologi 

som ger en djup bild av gudinnan Freyja samt andra gudinnor. På grund av detta har 

Näsströms olika verk utgjort basen för information om Freyja och gudinnekulten.   

Även boken Nordic religions in the viking age (1999), skriven av 

religionshistorikern Thomas A. DuBois har använts. DuBois beskriver hur kristna 

symboler har integrerats med det förkristna nordiska samhället. Boken är relevant för min 

uppsats då DuBois tar upp hur de förkristna och kristna religiösa symbolerna integrerades, 

vilket är ett viktigt element inom kultkontinuitet. 4 

    

 

Bildanalys 

Förutom litteraturstudier har jag även utfört bildstudier av bilder i böcker, samt genom 

exekutioner till romanska kyrkor. Ett problem i undersökningen har varit att det inte finns 

många romanska kyrkor i Sverige som har en oförändrad arkitekturstil, och i vissa fall är 

den ursprungliga symboliken helt förstörd. Detta har resulterat i att symboliken som är 

bevarad ibland har varit otydlig. Med hänsyn till den geografiska avgränsningen har jag 

därför avgränsat mig till att undersöka domkyrkan i Lund från 1080 talet och Dalby kyrka 

som var grundlagd domkyrka under 1060 talet. Valet av kyrkor beror också på att 

symboliken är relativt bra bevarad. Jag kommer därutöver även att undersöka ett mindre 

antal andra kyrkor då jag anser dessa vara av stor vikt för min undersökning då den 

geografiska placering stämmer överens med gudinnekultens (även om vissa nämnda 

                                                 
4 DuBois 1999 
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kyrkor under uppförandet låg på Danskt område). Kyrkan i Gamla Uppsala var innan 

kristendomens intåg Sveriges viktigaste kultplats, och bör därför uppmärksammas i 

undersökningen trots att den ursprungliga inredningen och arkitekturen har förändrats 

markant.  

Fenomenet kultkontinuitet diskuteras med en viss angränsning, det vill säga 

inom den romanska konsten (dock förekommer relaterade fenomen inom kultkontinuitet 

för att ge större förståelse för kontinuiteten). Ett problem som jag har upptäckt i samband 

med tolkningen av symboler är att den fokus som tillämpas på själva symbolen ofta görs 

utan specifika referenser vad forskaren grundar sin tolkning på. Det vill säga tolkningen 

är många gånger väldigt godtycklig och forskarens egen förförståelse verkar påverka 

tolkningen av symboler. I analysen har jag försökt att frånkomma detta genom att istället 

vända mig till de förkristna gudinnornas egenskaper eller kvalitéer, vilka jag senare har 

försökt relatera till symboliken i den romanska arkitekturen (dvs. symbolisk anknytning). 

 

1.2.2 Geografiska nedslag  

 

För att kunna undersöka eventuella symboler anknutna till den fornnordiska 

gudinnekulten som har överlevt religionsskiftet måste en geografisk undersökning 

utföras. En sådan undersökning kan ske genom att titta på ortnamn vilka kan 

överensstämma med gudinnornas namn. Till exempel de sakrala ortnamnen Frövi, Fröjel, 

Frölunda och Fröjaberg visar på en förkristen kult som hade anknytning till gudinnan 

Freyja.5 

Den geografiska undersökningen har resulterat i att uppsatsen är avgränsad 

till södra och mellersta Sverige där gudinnekulten verkar ha varit starkast, vilket beskrivs 

närmare nedan: 

De platser där gudinnekulten kan enligt religionsvetaren Sara Duppils ha 

varit starkast är den sydöstra och mellersta östra delen av Sverige.6 Religionshistorikern 

Folke Ström hänvisar till gudinnan Nerthus förekomst i Sverige och relaterar det till 

Freyjas förekomst i de södra delarna av Sverige och Jylland. Gudinnan Nerthus är den 

germanska motsvarigheten till gudinnan Freyja. Freyja som Nerthus arvtagare i mellersta 

Sverige är religionshistorikerns Elias Wesséns påstående, vilken Ström hänvisar till. 

Enlig Ström är Nerthus och Frejya förknippad med det latinska namnet Ceres och 

                                                 
5 Ström 1985 s. 181 
6 Duppils (2014) Freyja as a Skogså, The Troll Conference, Tartu 
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Cereskulten, vilken Ström menade förekom i Uppsala. Även offerritualerna är relaterade 

i den Jylländska Nerthuskulten och Cereskulten i Uppsala.7 Dessa påståenden gör att även 

kyrkan i gamla Uppsala undersöks. 

En exkursion som utfördes under juli 2014 omfattade Lunds domkyrka, 

kyrkorna i Varnhem, klosterruinen i Gudhem och Husaby kyrka. Nämnda platser har jag 

valt på grund av den relativt rika romanska arkitekturen, samt att det omfattar områden 

där kristendomen etablerades tidigt, och därför kan ha en tydlig kultkontinuitet. De bilder 

som används i uppsatsen har tagits under nämnda exkursion. 

 

 

Kultplatskontinuitet och kultkontinuitet som fenomen 

Begreppet kultkontinuitet är relaterat till en kult kontinuitet efter ett religionskifte medan, 

begreppet kultplatskontinuitet är relaterat till platsen där den religiösa kulten opererade 

under och efter religionskiftet. Dessa två fenomen fungerar som en central axel i 

uppsatsen, där både kultens och platsens överlevnad har stor betydelse. Det är även viktigt 

att förhålla sig till kultplatskontinuitet för att finna det geografiska området där en specifik 

kult var aktiv. 

Religionshistorikern Anders Andrén menar att De norröna ritualerna hade 

olika karaktär. Dels kunde de vara inriktade mot en gudavärld och utövades av specifika 

specialister, eller vara anknutna till en specifik byggnad.8 Ritualerna kunde utövas av 

både män och kvinnor och finnas på många olika platser som var spridda ute i landskapet. 

 Ett problem som framkommer vid kultplatskontinuitet är att de förkristna 

riter, inte behövde vara anknutna till en specifik byggnad eller plats så som de kristna var. 

Därför menar Andrén att kultplatskontinuitet inte är en fråga om huruvida en byggnad 

ställdes på en kultplats, utan hur riten har förts vidare inom kulten.  

Debatten kring kultplatskontinuitet har pågått länge utan att forskare har 

enats. Religionshistorikern Olof Olsen tillhör den som avisar teorin om 

kultplatskontinuitet. Dock omfattar hans arbete ämnet kultbyggnadskontinuitet, vilket 

Andrén menar vara vilseledande inom begreppet kultplatskontinuitet. 

Kultplatskontinuitet måste vidgas från plats eller byggnad till landskap menar Andrén.9 

Det främsta sambandet mellan den fornnordiska kulten och den kristna kyrkan var där 

                                                 
7 Ström 1985 s. 84 
8 Andrén 2002 s. 320 
9 Andrén 2002 s. 326 
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man begravde de döda.10  

Kultkontinuitet och kultplatskontinuitet förhåller sig till varandra, och 

kultkontinuitet kan stärkas med platskontinuitet. För att inte förhålla mig till en specifik 

plats eller byggnad i uppsatsen har jag valt att använda begreppet kultkontinuitet, där jag 

fokuserar mer på en gudinnekult anknuten till en plats (och hur en kontinuitet kunde 

förhålla sig till bland annat symboler) vilket är relativ stor område. Emellertid är 

kultplatskontinuitet och kultkontinuitet av lika stor betydelse i uppsatsen.  

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 
Till stor del saknas forskning om den kvinnliga gudinnekulten och hur/om den har levt 

kvar genom kultkontinuitet inom kyrkoarkitekturen. Religionshistorikern Britt-Mari 

Näsström är den enda forskaren i norden som, om än sparsamt, har behandlat de 

fornnordiska gudinnorna och kultkontinuitet i svenska kyrkor. Näsström har skrivit ett 

flertal böcker som omfattar den fornnordiska mytologin och grundligt beskriver gudinnan 

Freyja, däribland böckerna Froya Den store gudinnen i Norden (2010) och 

Fornskandinavisk religion (2002). I förstnämnda boken beskriver Näsström de många 

aspekterna av gudinnan Freyja och demoniseringen av den kristna kyrkan, samt Freyjas 

roll efter religionsskiftet i form av kultkontinuitet, där hon menar att Freyja levde vidare 

i den kristna religionen i form av Jungfru Maria. Näsström beskriver även hur kyrkan 

försökte att bekämpa tron på Jungfrun Maria i form av ’den stora modern’ för att hon inte 

skulle associeras med Freyja. I boken Fornskandinavisk religion behandlar Näsström 

gudinnekulten och dess funktion, och olika riter som lever kvar i form av 

kultkontinuitet.11  

Tidigare forskning inom konsthistoria som berör kultkontinuitet inom den 

romanska och tidiga kristna arkitekturen, finns bland annat i Den gröne mannen (2013) 

av Adéle Schreiber, i vilken hon beskriver ’den gröne mannens’ ursprung och symbolik 

inom arkitekturen (’den gröne mannen’ menas vara en manlig förkristen symbol som 

förekommer i tidig kristen arkitektur). Schreiber är filosofiemagister i konsthistoria och 

det märks vid flera tillfällen att hennes kunskaper inom religionskunskap är bristfälliga. 

Boken är upplagd i kronologisk ordning där hon beskriver förekomsten av den gröne 

                                                 
10 Andrén 2002 s. 324 
11 Näsström 2002, 2010 
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mannen i olika länder, från den tidiga kristna arkitekturen fram till barocken. Schreibers 

bok anser jag emellertid omfatta ett alldeles för stort geografisk och tidsmässigt område. 

Boken omfattar bara 150 sidor vilket är alldeles för magert för ett sådant brett område. 

Det saknas även utrymme för ett centralt forskningsområde, vilket skulle kunna tillämpas 

på den gröne mannen. En annan brist med boken är att trots att den är utgiven av ett 

akademiskt förlag (Dialogos) saknar den fotnoter och har endast en litteraturlista i slutet 

av boken, vilket gör det omöjligt att kontrollera hennes resultat. Schreiber använder sig 

även av begrepp vilka kan ses vinklande eller klumpiga idag och främst används i en 

kristen kontext. Ett typiskt exempel på sådant ord som hon använder är ’hednisk’. I stället 

skulle ett begrepp som ’förkristen’ eller ’forn-’ vara mer passande. Även introduktionen 

i boken är svag då hon utrycker sig på, enligt mig, ett märkligt sätt. Till exempel skriver 

Schreiber om att kyrkans män gav välsignelse för den gröna mannens förekommande i 

den tidiga kyrkan.12  

Trots alla brister har boken en bra disposition. Intressant är också att 

Schreiber tar upp gröne mannens ursprung och relaterar den till kelterna samt skriver om 

symboler i kyrkor som härstammar från förkristna traditioner. Hon gör även en bildstudie 

där hon visar på hur den gröna mannen framställts i arkitektur i form av växter och 

ansikten bland annat förekommande i Lunds domkyrka. Schreiber menar att svenska 

konstnärer under 1000 -och 1100 talet tog över produktionen efter tidigare icke 

skandinaviska konstnärer som tillverkade skulpturer i Sveriges romanska kyrkor. De 

svenska konstnärerna menar Schreiber hade ett ’formarv’ från vikingatiden som de 

använde i kyrkoarkitekturen. 13 Teorin om formarv är viktig, men bristen på källor i 

hennes arbete har gjort att jag har tagit till mig informationen med försiktighet. 

Bildkonstnären Dan Malkolmsson har skrivit boken Betraktelser över 

”hedniska figurer” i Västergötalands medeltida kyrkor (1985), i vilken han beskriver hur 

förkristna symboler framkommer i medeltida kyrkorna.14 Även om Malkolmsson inte har 

en doktorstitel är hans kunskap inom området tydlig då han har skrivit ett flertal böcker 

inom ämnet; varpå hans bok har fungerat som en viktig informationskälla.  

Antologin Den romanska konsten (1995) behandlar den romanska 

arkitekturen och konsten i Sverige. I boken beskrivs i detalj olika kyrkor, skulpturer, 

målningar och andra konstverk från den romanska epoken.15  Boken är detaljerad och 

                                                 
12 Schreiber 2013 s. 7 
13 Schreiber 2013 s. 86 
14 Malkolmsson 1999 
15 Karlsson (red.) 1995 
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beskrivningarna av de olika elementen i den romanska konsten är noggrant utförda. Det 

jag saknar i boken är mer beskrivning av hur religionsskiftet påverkade den romanska 

konsten.      
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2. DEN FORNNORDISKA GUDINNEKULTEN  
 

Sakrala ortnamn kan avslöja vilken gud eller gudinna som dyrkades på en specifik ort.16  

Tidigare forskning har i många fall relaterat de fornnordiska gudinnornas funktion till 

fruktbarhet. Dock har gudinnorna många fler egenskaper än bara fruktbarhet. Detta är ett 

bevis på att fokus främst har varit på de manliga gudarna i forskningen, och att de 

kvinnliga har lämnats kvar i männens skugga. Det är visserligen mycket träffande att 

många av dessa gudinnor har en fruktbarhetsroll, men de uppbär också ett antal andra 

aspekter eller arketyper som till exempel krig eller död. Gudinnan Freyja tillbads till 

exempel också vid olika situationer som ofta var kopplade till en kris, så som vid en svår 

förlossning eller vid strid, men även för att få en god skörd.17 Det är viktigt att påpeka att 

vikingatidens samhälle inte var jämställt ur ett samtida perspektiv, dock hade kvinnan en 

relativ viktig roll. Då männen var ute och reste stannade kvinnan hemma och tog hand 

om gården och barnen. Hon hade därför en viktig roll och ett stort ansvar som höjde 

hennes status. Näsström menar att trots att samhället i norden under vikingatiden inte var 

jämställt representerade gudinnorna det nordiska kvinnoidealet.    

 

 

2.1 Den fornnordiska gudinnan Freyja 

 

Freyja (Freja, Fröja) som betyder ’frun’ eller ’härskarinnan’, var den fornnordiska 

fruktbarhetsgudinnan. Freyja hade många fler funktioner som till stor del har fallit i 

glömska, troligtvis på grund av demoniseringen där hennes roll försvagades radikalt. 

Freyja beskrivs liksom Oden ha haft många namn beroende på vilken funktion hon för 

tillfället hade. Några förekommande namn var Mardöll, Hörn, Gefn, Syr, Vanadis, 

Thrungva, Skjalf, Menglöd, Gullveig och Heid. Freyja var gudinna över kärlek, sejd 

(’magi’) och döden. Njord var hennes far och hennes bror var Frey. Freyja, har två döttrar 

Gersimi (ädelsten) och Hnoss (juvel).18  

Freyja beskrivs vara skicklig med all form av sejd (trollkonst, magi), och 

det var även hon som lärde ut sejdkonsten till Oden. Freyja fungerade också som en 

dödsgudinna och de som hade fallit på slagfältet delades mellan Freyja och Oden. Freyja 

                                                 
16 Ström 1985 s. 78 
17 Näsström 2001 s. 133 
18 Freyja verkar ha tagit Nerthus roll och menas även vara nämnda. 
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tar även emot kvinnorna i sitt hem Folkvagn efter att de har avlidit. Valkyriorna var diser 

(dvs. lägre fruktbarhetsgudinnor) som bestämde vilka som skulle dö i striderna.19 Freyja 

kunde också agera som valkyria och ledde då de andra valkyriorna över slagfältet, 

ridandes på sin stridgris Hildisvini vilken beskrivs vara en mäktig vildsvinsgalt. Många 

sköldar var prydda med Hildisvinis symbol.20 

Freyja tillhörde gudasläktet vaner som var fruktbarhetsgudar (det andra 

gudasläktet var asar). Vanerna är en gudaätt vilka Näsström menar kan vara likställda de 

gudar eller väsen som beskrivs som alfer, och att alfer kan vara ett annat ord för vaner. I 

Eddadikterna är det vanligt att det talas om ’asar och alfer’, medan ’asar och vaner’ är 

något ovanligt i de gamla texterna. 

Alferna som främst är manliga och relaterade till Frej, har olika funktioner 

där vissa representerar död och andra födelse. Det finns ljusalfer som bor i Alfhem och 

svartalfer som bor i underjorden. Den kvinnliga motsvarigheten till alferna var diser där 

Freyja var högsta disen och kallades Vanadis. Liksom ljus och mörker alfer är 

fruktbarhetsgudar och gudinnor även relaterade till det motsatta, det vill säga döden och 

därmed även med underjorden. Både diserna och alferna har en viss anknytning till 

underjorden, så även i gudinnan Freyjas fall då hon räknas som en dödsgudinna.21 

Freyja beskrivs av Näsström vara en så kallad ’stor gudinna’, vilket betyder 

att hennes funktioner omfattade födelse, död och händelser däremellan, det vill säga, även 

kärlek, lust, sejd, krig, och död – vilket hon även utgjorde symbol för genom sina olika 

skepnader.22  

Freyja beskrivs ha en vagn som dras av två katter. Katterna menade äldre 

manliga forskare symbolisera lösaktighet och liderlighet. Fruktbarheten relateras ibland 

till namnet Syr, ”suggan”. Namnet menas ha koppling till en animalisk aspekt av Freyjas 

fruktbarhetsfunktion.23 I myter om Freyja framställs hennes kärleksliv vara omfattande, 

vilket hon bland annat anklagas för av halvguden Loke i slutet av Sången om Hyndla i 

den poetiska Eddan: 

 

 

…de asar och alfer som är här inne 

                                                 
19 Näsström 2001 s. 181-183 
20 Näsström 2001 s. 143-152 
21 Näsström 2001 s. 143-152 
22 Näsström 2001 s. 143-152 
23 Ström 1985 s. 184 
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har alla varit dina horkarlar! 

… 

De milda gudar kom på dig 

i sängen med din bror 

då fes du Freyja!24 

 

Freyja kunde kallas för hynda och uppfattades allmänt av de kristna som en styggelse, 

vilket kunde irritera de som fortfarande var anknutna till den förkristna religionen.25  

 

 

2.2 Symbolik relaterad till Freyja & den fornnordiska gudinnekulten 

 

För att kunna spåra en eventuell kultkontinuitet relaterad till fornnordiska gudinnor i 

symboliken i den romanska arkitekturen är det klokt att titta närmare på de olika 

egenskaper respektive gudinnorna hade. I föregående kapitel nämndes att Freyja är en 

stor gudinna med flera funktioner, varpå många olika symboler kan relateras till henne. 

Utsmyckningar i form av växtlighet kan kopplas till fruktbarhet och i sin tur med Freyjas 

funktion som fruktbarhetsgudinna. Även nakna kroppar kan kopplas till fruktbarhet och i 

Gotland fornsal i Visby finns en bildsten som visar en naken kvinnlig gestalt som särar 

på benen, vilket kan tolkas som födelseposition.26 Denna sten är daterad till 500-talet och 

är för tidig för min undersökning, dock är den intressant på grund av symboliken. 

 

 

2.2.1 Freyja som jungfru Maria 

 

Jungfru Maria är enligt Näsström främsta symbolen för gudinnan Freyja inom arkitektur 

och konst. Firandet av Jungfru Maria hade stor utsträckning i Norden och inte minst i 

Sverige, vilket kan ha varit ett arv från den förkristna gudinnekulten. Maria beskrivs ha 

fått rollen som beskyddare över födelse och menades själv ha fött utan smärta, vilket 

enligt Näsström kan ha gjort det enkelt att ta över Freyjas, Friggs och nornornas 

                                                 
24 Näsström 2001 s. 145 
25 Ström 1985 s. 182 
26 Malkolmsson 1999 s. 97 
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funktioner.27 Kyrkan motsatte sig dyrkan av Maria då den förknippades med den 

förkristna föreställningen om den stora modern i form av Freyja. Som en reaktion mot 

denna föreställning växte det fram en lära som benämndes för mariologi. Inom mariologin 

menades att Maria var medlare mellan himmelen och jorden. Förmedlaren mellan 

himmelen och jorden brukar vanligtvis vara könlös, vilket resulterade i att Maria 

omskrevs till Jungfru. På det viset avskaffades den sexuella bilden av Maria. Maria blev 

en kvinnlig förebild utan arvsynd, vilket enligt bibeln infördes med den första kvinnan 

Eva.28 

Den fornnordiska gudinnan Frigg (vilken också kan förstås som Freyja) som 

sörjer sin son Balder, kan enligt Näsström relateras till den kristna bilden av Mater 

Dolorosa i form av den sörjande modern och hennes livgivande attribut.29 

 

 

2.2.2 Freyjas symboler i myter & namn 

 

Symboliken av gudinnan Freyja kan komma till utryck på många sätt. Det förekommer 

bland annat ett antal symboler som är relaterade till Freyja i från de olika myterna, till 

exempel flädern som är det träd som symboliserar Freyja. Namnen på Freyjas döttrar 

Hnoss och Gersimi (vilket betyder juvel och ädelsten), kan likaså förstås ha utgjort 

symboler för Freyja då det också är omnämnt i myter att Freyja är rikedomarnas 

gudinna.30 

I dikten Grimnesmål rider Freyja på stridsgrisen Hildisvini och hon kallas 

även för suggan, vilket visar på att grisar eller vildsvin kan vara symboler för Freyja.31 

Freyja kan symboliskt även relateras till kattdjur då hon har en vagn som dras av katter 

och under demoniseringen menades vara lösaktig som en katt. Freyjas symbol kan även 

förekomma i form av en fågel då hon ibland beskrivs förvandla sig till en fågel genom 

sejd.  

 

 

 

                                                 
27 Näsström 1998 s. 185 
28 Näsström 1998 s. 183 
29 Näsström 1998 s. 188 
30 Näsström 2001 s. 146 
31 Näsström 2001 s. 150 
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2.3 Kultkontinuitet & den fornnordiska religionen 

 

Fornnordiska kultplatser eller platser i anslutning till kultplatserna användes av nykristna 

för att bygga kyrkor på. Uppförandet av kyrkor på fornnordiska kultplatser utgör exempel 

på kultplatskontinuitet och kultkontinuitet - i den meningen att kulten lever vidare i form 

av en ny etablerad kult. Kyrkan i gamla Uppsala är ett bra exempel på kultplatskontinuitet, 

då den byggdes på vad som menas vara den förkristna hallen eller ’templet’. 

Även religiösa symboler som förändras och utvecklas tillhör fenomenet 

kultkontinuitet. I nämnda fall är kultkontinuiteten den tidigare religionens bas, där den 

förra kultens föreställning om symbolen lever kvar. En kortfattad beskrivning skulle 

kunna vara att kulten lever vidare på ett område eller i form av religiösa objekt och seder 

efter ett religionsskifte. Kultkontinuitet relateras enligt religionshistorikern Helge 

Ljungberg till påven Gregorius den store där han skriver ett brev den 18 juli år 601. Han 

riktar detta brev till missionärerna och talar om att de icke skall förstöra de gamla templen 

utan inviga de för ett kristet bruk. Detta ska ske genom att avlägsna de gamla idolerna, 

viga med heligt vatten och uppförandet av ett altare. Anledningen till detta var att 

människor skulle bli mer villiga att besöka den vigda kultplatsen. Ett annat relaterat 

fenomen var att det även anordnades den ”hedniska” festcykeln för att sedan kunna fira 

martyrernas minne i kyrkan.32 

Inplantering av religiösa symboler tillhörande den tidigare religionen kunde 

ske genom att lägga till utseende liknande symbol och med tiden byta ut den helt. Ett 

exempel är den fornnordiska symbolen Tors hammare som till formen liknade det kristna 

korsets utseende. Korset menades uppfattas som en motsvarighet till Tors hammare, 

bland annat av hantverkare vilka såg likheten mellan det kristna korset och Tors 

hammaren. Tors hammaren och korset blev därmed sammanvävda som symbol. Som 

exempel på detta finns även runstenar gjorda av kristna hantverkare till personer som 

fortfarande dyrkade Tor och de fornnordiska gudarna. Resultatet kunde i dessa fall bli en 

skäggig man som dels var Jesus, dels en Tors-hammare. 33 

Efterhand började korset förekomma allt mer inom konsten, till exempel på 

utsmyckningar av runstenar, varpå det började bli en mer legitim och accepterad symbol. 

Arkeologiska fynd har visat på att korset har även användes vid begravningar. Detta anses 

ha varit viktiga element som var bidragande till kristendomens etablerande. Dubois menar 

                                                 
32 Ljungberg 1938 s. 212 
33 DuBois 1999 s. 158-159 
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även att det har gjorts arkeologiska fynd som visar på att de nordiska hövdingarna har 

varit i kontakt med de kristna symbolerna runt omkring östersjön långt innan Sverige 

kristnades. 34 En annan anknytning till guden Tor i form av kultkontinuitet behandlar 

Ström. Ström beskriver hur Helge den magre som trodde på Jesus tillbad guden Tor vid 

sjöresor och vid andra tillfällen. Ström menar här att Helge visade på en vacklande 

hållning till kristendomen. Han menar också att Hallfred, vilken var Olav Tryggvasons 

hovskald, visade på liknande tendenser, vilket visar på hur religionsskiftet inte 

etablerades fullständigt.35 De exempel som Ström nämner kan vidare relateras till en 

folkligt utdragen religionsövergång. 

Demoniseringen av de olika gudarna och gudinnorna kunde ha en negativ 

effekt för kultkontinuiten, dock finns det exempel där det förbisågs. Näsström skriver att 

Freyja demoniserades precis som Oden och de andra gudarna. Freyja avbildades i många 

fall som en trollpacka eller ridandes på en katt, vilket också är avbildat på ett kyrktorn i 

Slesvig i Danmark.36 Dock övertog jungfru Maria många av Freyjas funktioner, vilket 

kan tyda på en positiv respons av kultkontinuitet. Exempel är hur den kristna jungfru 

Maria tog över Freyjas, Friggs och även nornornas funktioner som beskyddare vid 

barnafödsel. 

Även när det gäller örter har Maria efterträtt Freyja. Några exempel är 

växten Freyjas tårar som kom att kallas Jungfru Marie tårört och Freyjas hår vilken efter 

kristnandet blir känd under namnet Jungfru Marie hår. Även stjärnbilden Orion, vilken 

var anknuten till Maria, kan ses som en efterträdare av det som kallades Freyjarocken 

eller Friggrocken. Freyja kallades för många oangenäma saker som fräck eller skamlös 

men ändå levde hon vidare i form av många tidiga helgon som Elin från Skövde.37   

 
 

                                                 
34 DuBois 1999 s. 152 
35 Ström 1985 s. 246 
36 Bilden av Freyja på tornet menar Näsström kan vara förebilden för ’påskkärringen’. 
37 Näsström 2001 s. 278-280 
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3. ROMANSK SAKRAL ARKITEKTUR 
 

Den romanska arkitekturen förekom i väst- och Centraleuropa omkring 900-1250 talet, 

främst skedde utvecklingen radikalt under 1100 talet. Termen ’romansk’ började dock 

inte användas förens under 1800 talet.38 

 Den romanska kyrkan/templet var relativt klumpigt utformad med tjocka 

väggar och murar för att kunna hålla upp valven och kryssvalven. Naturligtvis 

utvecklades den något klumpiga formen, framförallt under den sista perioden, till 

exempel förändrades väggarna och valven. Denna utveckling i arkitekturen var en 

övergång från romaniken till den unga gotiken.39  

En typisk romansk kyrka eller tempel byggdes i form av en rektangel, eller 

i form av det klassiska latinska korset som förlängdes av ett presbyterium (vilket var delen 

som var reserverad för präster). Den romanska kyrkan avslutades med en halvrund absid, 

det vill säga en vanligtvis halvrund utbyggnad på kyrkan. De mindre kyrkorna kunde 

dock vara uppbyggda efter en central plan som utgjordes av ett mittrum.  Mindre kyrkor 

kunde även vara byggda efter det grekiska korsets form, eller som en enkel rotunda, det 

vill säga enbart utgöras av en rund byggnad eller sal. Kyrkan delades ofta upp i tre skepp 

och mellan dessa fanns en rad av kolonner eller rundpelare. Vid korsningen mellan 

tvärskeppet (den som korsar mittenskeppet) och mittenskeppet fanns ofta torn där ljuset 

lyste in genom.40 

 

 

3.1 Romansk arkitektur i Sverige 

 

Sveriges romanska arkitektur kan relateras till de byggnader som uppfördes av sten men 

även till träkyrkorna vilka kallas stavkyrkor. De främsta byggnaderna vilka uppfördes av 

sten är bland annat Husaby kyrkan i Västergötland. Hysaby kyrka var ursprungligen en 

stavkyrka daterad till år 1020 vilken byggdes om i sten i början av 1100 talet. Nämnda 

kyrka räknas som Sveriges byggnadskonsts vagga.41  

                                                 
38 Toman 2007 s. 20-30 
39 Toman 2007 s. 20-30 
40 Toman 2007 s. 20-30 
41 Wischermann 2007 s. 253 
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Domkyrkan i Lund är en stor treskeppig basilika. Den invigdes år 1145 och 

räknas som nordens främsta efterföljare till kejsardomen i Speyer. Den romanska kyrkan 

i Gamla Uppsala byggdes år 1130, dock är det bara långkoret och mittkorset kvar från 

denna period, ändå räknas Uppsala gamla kyrka som Sveriges äldsta biskopskyrka. I 

Västergötaland och Östergötland finns flera av de tidiga sakrala romanska byggnaderna i 

Sverige. Under 1100 talets senare skeden strömmade olika influenser in från Europa, 

däribland olika klosterväsen som Cistercienserna vilka använde sig av den burgundiska 

arkitekturstilen.42 

En annan ort som är viktig för Sveriges romanska arkitektur är Sigtuna där 

det fanns fem stycken stenkyrkor. S:t Per är kyrkan som möjligtvis fungerade som 

biskopskyrka och troligtvis blev uppförd i början av 1100 talet, vilket skulle kunna betyda 

att S:s Per kyrkan var den första biskopskyrkan och inte kyrkan i Gamla Uppsala. 

Linköping har den äldsta domkyrkan från år 1120-1130. Linköping kyrka hade ett 

liknande planupplägg som S:t Per i Sigtuna förutom att den saknade ett centraltorn. Det 

är även viktigt att ta upp Skara vilkens stift grundads redan under 1000 talets mitt och gör 

det till Sveriges äldsta. Det var även i Skara det höggs ner en staty av den fornnordiska 

guden Frej. Det är möjligt att det byggdes kyrkor i trä redan under 1000 talet i Skara, men 

den som uppfördes i sten invigdes inte förens under 1100 talets mitt.43 

 

 

Bild 1. Kyrkan i Varnhem. Foto: Michal Krall 

 

 

                                                 
42 Wischermann 2007 s. 253 
43 Lindgren 1995 s. 53-57 
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4. ANALYS 

 

Symboliken i den romanska arkitekturen i Sverige är relativt rik, dock är den i många fall 

svår att tyda på grund av ombyggnader under senare perioder, vilket har resulterat i att 

jag i analysen ibland har valt bort dessa detaljer. Det är viktigt att komma ihåg vid en 

analys av symboler att människor under och efter religionskiftet var påverkade eller 

präglade av de tidigare generationerna. De gamla myterna levde kvar länge i den folkliga 

religionen vilket troligtvis även avfärgade sig i den sakrala konsten. Sverige menas ha 

kristnats runt år 1050, dock var den fornnordiska religionen bevarad på många håll i 

landet och levde vidare genom myter, sånger och konst. Detta visar på en folklig 

kultkontinuitet som det inte får bortses från då det troligtvis även påverkade de konstnärer 

som arbetade med till exempel skulpturer i romanska kyrkor (än idag är folktron levande 

som är präglad av den förkristna religionen). Vid tolkningen av de sakrala symbolerna 

bör det finnas i åtanke att människor var påverkade av sin samtid, vilket påverkade 

kultkontinuiteten. 

Det är även viktigt att tänka på att tolkningar av konsten (symbolerna), 

tidigare har tolkats av olika forskare. Dock verkar tidigare tolkningar skett på lösa 

antaganden och en förförståelse, då de inte hänvisar till att de har stöd av annat material 

(dvs. gjort en tvärvetenskaplig undersökning). Till exempel äldre texter och anteckningar 

förda av olika konstnärer där det förklaras vad en specifik skulptur förställer. I många fall 

analyserar forskare och förklarar det de ser utifrån sin egen kontext, vilket även jag 

kommer att göra. Dock är jag medveten om detta problem. I analysen söker jag vad jag 

vill benämna för en symbolisk anknytning. Med symbolisk anknytning menas här att det 

är en gud eller gudinnas aspekter eller egenskaper som relateras till symboler. Den 

symboliska anknytningen till den fornnordiska gudinnekulten är relaterad till dess 

kvalitéer som till exempel fruktbarhet.  De olika sorters växter som i myter är relaterade 

till Freyja (tex. fläder) kan med symbolisk anknytning tolkas vara fruktbarhetssymboler. 

Även andra symboler som förekommer i myter som kan relateras till de olika gudinnorna, 

till exempel ädelstenar, katt, gris, fåglar vilka återfinns upp i myterna om den 

fornnordiska gudinnan Freyja.  

  Gudinnekulten verkar ha haft starka rötter i östra-mellersta och södra-

mellersta Sverige. De kyrkor som har undersökts ligger i södra och mellersta Sverige med 

skillnaden att det inte bara är de östra delarna. Genom att använda information från bland 

annat Ströms bok kunde jag fokusera mig på nämnda områden, med den skillnaden att 
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jag inte bara fokuserade på de östra delarna av de södra och mellersta delarna, utan 

använde mig av ett något mer utsträckt område. Genom att analysera bilderna kunde jag 

komma fram till att symboliken av gudinnekulten skiljer sig från den ursprungliga 

förkristna symboliken. De symboler som kan antas ha genomgått kultkontinuitet har 

antagit mer kristna motiv, till exempel i form av bibliska berättelser och helgon. Som 

exempel kan här nämnas helgon som Elin från Skövde och Jungfru Maria, dock i 

förändrad form.44 Jag menar här att det verkar som symboliken i en oförändrad form inte 

existerar när det gäller gudinnekulten, varpå en av de viktigaste symbolerna för de 

förkristna gudinnorna levde kvar i form av kvinnliga helgon. 

Gudinnekultens symbolik i den romanska arkitekturen förekommer i en 

förändrad form och symbolerna har genomgått synkretism vilket har avspeglats i den nya 

religionen. Det som kan antas genom detta är att den ursprungliga symboliken 

förekommer i de funktioner och kvalitéer de fornnordiska gudinnorna hade. Sveriges 

kristnande pågick länge och processen var utdragen och religionerna var sammanvävda 

länge vilket ledde till kultkontinuitet. Nedan beskrivs ett antal symboler som jag har 

undersökt genom att analysera dess symbolik och försökt relatera till den fornnordiska 

gudinnekulten. Genom att visa på en eventuell koppling mellan gudinnekultens 

symboliska anknytning och den kristna symboliken, kan hypotesen om att kultkontinuitet 

av gudinnekulten har ägt rum stärkas.  

De symboler vilka kan antas vara kvarlevande från gudinnekulten har 

genomgått en förvandling men lever vidare genom kultkontinuitet. En av symbolerna 

vilken vanligtvis är även den största, är den tidigare nämnda jungfru Maria. Jungfru 

Marias aspekter och kvalitéer påminner både om gudinnan Freyjas samt Friggs och de tre 

nornornas. Här kan den symboliska anknytningen som födelse tillämpas. Dock har Maria 

som symbol genomgått en förändring under medeltiden där Maria förlorar en del av dessa 

egenskaper och aspekter som den stora modern.  

 I flertalet romanska kyrkor finns skulpturer som föreställer växtlighet av 

olika sorter. Växterna kan tolkas som fläder vilket var förknippad med gudinnan Freyja 

samt björk och möjligtvis andra som ask. Till exempel har trädet Ask avbildas 

tillsammans med djurhuvuden i järnsmide på kyrkdörren i Väversunda i Östergötland. 

Ask och Embla var de första människorna i den fornnordiska mytologin.45 Embla menas 

betyda liten alm och symboliserade kvinnan, och trädet ask mannen. Andra växter som 

                                                 
44 Näsström 2001 s. 278-280 
45 Ström 1985 s. 95 
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avbildas och som kan ha genomgått kultkontinuitet är ’livsträdet’.  Bland annat återfinns 

livsträdet avbildat på ett järnbeslag på kyrkan i Ryssby i Småland. Livsträdet kan relateras 

till världsträdet Yggdrasil vilket religionshistorikern Mircea Eliade menar vara en Axis 

Mundi, det vill säga en världsaxel. Av dessa exempel är det ett fåtal som skulle kunna 

visa på en viss kultkontinuitet där en övergång från den fornnordiska till den kristna 

religionen. 

 Att analysera de gudinnorna är bitvis komplicerat, då det inte verkar finnas 

en direkt symbolik eller avbild av de kvinnliga gudinnorna i den romanska konsten i 

Sverige. Analysen är därför fokuserad på de olika attribut som symboliskt kan relateras 

till de fornnordiska gudinnorna istället för att direkt koppla och analysera en specifik 

symbol.  

  Domkyrkan i Lund rymmer en del, viktiga detaljer vilka kan ha en 

anknytning till kultkontinuitet. En av dem förknippar jag direkt med symboler för 

gudinnan Freyjas attribut, i detta fall i form av djur som katt, växtlighet eller fåglar. Vid 

ingången till sakristan i Lunds domkyrka finns en plattskulptur av ett kattdjur som inte 

ser fullbordad ut. Katter förknippas med gudinnan Freyja, inte bara det att Freyja beskrevs 

att åka i en vagn dragen av katter, utan även hur hon under demoniseringen ansågs vara 

lösaktig som en katt. Freyjas lösaktighet var troligtvis även en av de aspekter hos Freyja 

som kyrkan inte ville skulle relateras till Jungfru Maria genom symboliskt övertagande. 

Lösaktigheten hos Freyja kan emellertid vara en efterkonstruktion skapad av kyrkan då 

katter inte är mer ’lösaktiga’ än andra djur, som till exempel hundar. Den direkta 

kopplingen mellan gudinnan, katterna och sexualitet verkar istället vara en förtalstaktik 

för att vända nykristna bort från Freyja. Det kan även bero på en bristande kunskap om 

djurets drift att föröka sig vilket direkt kan ha relaterats till lösaktighet. Här kan katten 

vara en ursprunglig symbol av gudinnan Freyja med oförändrad karaktär, dock saknas det 

bevis för denna hypotes. 

Tympanonfältet i norra portalen i Lunds domkyrka är rikt dekorerad och 

symboliskt intressant. En analys som ges i litteraturen om kyrkokonst är att 

tympanonfältet i norra portalen föreställer Simson som sliter upp ett lejons käftar. Jag kan 

omöjligen tolka varelsen som ett Lejon utan snarare som en drake eller en annan mytisk 

varelse. Freyja som anknyts till katter och även till kattdjur kan vara offret här i form av 

ett lejon, med skillnaden att lejon anses vara ett maskulin symbol. Inom heraldiken kan 

lejon vara en symbol för makt och som en positiv symbol för heroiska människor, men 

kan vara en negativ symbol som relateras till djävulens värld. Lejonet relateras även till 
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Jesus som ansågs vara segrare över djur som lejon, drakar och basilisken.46 Även fåglar 

eller fågelliknande varelser avbildas i portalen vilket är en anknytning till gudinnan Freyja 

då det i myterna beskrivs hur hon kan anta skepnad av en fågel. Fåglarna anses generellt 

vara en positiv symbol både inom kristendomen och i de förkristna mytologierna, inom 

kristendomen anknyts fågel till själens uppstigning och utveckling.47 Fågel kan tänkas 

vara en symbol som lätt kunde övertas vid ett religionsskifte. Fåglarna kan även skådas 

på andra platser i kyrkan speciellt på kapitälskulpturen vilka många gånger avbildas som 

fåglar eller andra djur och växter. Växterna kan vara några av de örter som Freyja och 

Maria har gemensamt.  

 

      

Bild 2. Lunds domkyrka, norra portalen. Bilden ovanför dörren föreställer enligt konsthistoriker Simson 

och lejonet. Foto: Michal Krall 

 

I förhallen i Dalby kyrka finns en fin kolonn med växtmotiv i överdelen och ett vilande 

lejon i botten av kolonnen, i överdelen av kolonnen finns växter. I Dalby kyrkan återfinns 

kattfiguren i form av ett lejon. Lejon var visserligen en vanlig symbol inom den romanska 

arkitekturen och fungerade i många fall som väktare, men Dalby kyrka är gammal och 

Nerthuskulten var relativ stark i både södra Sverige och i Danmark. Att Nerthus 

förknippades med gudinnan Freyja och hon i sin tur med kattdjur bör inte ignoreras.  

En annan intressant detalj finns i Lungsjö kyrka i Skåne, på dopfunten som 

återger berättelsen om mordet på Thomas Becket beordrat av Henrik den II.48 Motivet är 

                                                 
46 Symbollexikonet 1991 s. 253-254 
47 Symbollexikonet 1991 s. 134 
48 Svanberg 1995 s. 164 
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ytterst intressant då det föreställer en kvinnlig gestalt som dias av drakar. Draken anses 

vara förkroppslingand bild av Lucifer inom den kristna traditionen och förknippas med 

kaos, eld elementet och framställs med ett eldsprutande gap.49  Här ser jag en anknytning 

mellan kvinnan och en demoniserad Freyja där hon avbildas som moder till odjur. 

Symboliken av den sortens moder faller på plats i och med demoniseringsprocessen som 

bland annat beskrivits av Näsström. Drakar kan även kopplas till Lindormen och vidare 

till orm vilket skulle kunna syfta på Midgårdsormen från den fornnordiska mytologin. 

Det fornnordiska dödsrikets härskarinna Hel är syster till Midgårdsormen och har en viss 

anknytning till Freyja och dess gemensamma aspekt är döden. Symboliken i Lungsjö 

kyrka kan därmed vara relevant att anknyta till gudinnekulten och kultkontinuitet. 

 Vänge kyrka innehåller en fin romansk dopfunt som är intressant för 

undersökningen då den föreställer både Eva och Jungfru Maria. Eva avbildas stående 

bredvid livsträdet och syndafallet. Maria står med de tre vise männen och håller i 

Jesusbarnet vilket presenteras i den övre arkaden, medan i den nedre arkaden avbildas 

skördeundret. Här finns flera gemensamma symboliska anknytningarna mellan Eva och 

Maria och Freyja eller Frigg. Dessa symboliska anknytningar är födelse i form av barn 

men även livsträd och fruktbarhet, skörd samt den kristna arvsynden vilken Freyja kan 

tänkas ha ärvt från Eva. 

 Liljestenen i Götne kyrka i Västergötland är intressant då liljan associeras 

med Jungfru Maria. Liljeblomma är även en av Jungfru Marias namn. Här kan det göras 

symboliska anknytningar till gudinnan Freyja och de växter som de har gemensamt. Dock 

verkar inte liljan som blomsort passa in på Freyja, och inom den kristna traditionen 

relateras liljan till kyskhet, och liljans tre stjälkar symboliserar Maria som jungfru innan, 

under och efter födelsen.50 Trots det kan en symbolisk anknytning vara tänkbar med tanke 

på andra likheter mellan Maria och Freyja som tidigare visats på. Blommor är ofta en 

symbol för ungt liv och menas i många fall vara oskuldsfulla vårtecken. Dock finns det 

en bild av blommor som hamnar i den mer erotiska sfären och förknippas med köttslig 

lust och i bibeln menas blommorna förknippas med välbehag.51 Blommor och växtlighet 

skulle därför kunna förknippas med fruktbarhet och i sin tur med gudinnan Freyja. Det är 

även värt att ta upp två element i Varnhem kyrkan, däribland lekmännens altare. Altaret 

                                                 
49 Symbollexikonet s. 86 
50 Herjulfsdotter 2013 s. 16-17 
51 Symbollexikonet 1991 s. 51 
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är vackert dekorerat av plattskulpturer vilka föreställer ett antal olika växter. Den andra 

är dopfunten med växter avbildade.  

 

 

 

Bild 3. Lekmännens altare Varnhem. Foto: Michal Krall 

 

Associationen mellan Jungfru Maria och Freyja kan återfinnas även i dessa växter eller 

kanske örter så som till exempel sileshår, förgätmigej vilka var relaterade både till Freyja 

och Maria. Men även här kan det anknytas till munkarna i klostret vilka flitigt använde 

örter till olika ändamål.  

Nära Linköping ligger Fornåsa kyrka i vilken det finns vackra 

kalkmålningar bevarade. På södra muren finns en kalkmålning som föreställer tre 

kvinnor. Målningen är väldigt otydlig och scenen är svår att tyda. På grund av målningens 

dåliga skick kan jag bara spekulera kring vad målningen skulle kunna symbolisera. 

Målningen skulle kunna symbolisera de tre nornorna, vilka tidigare har omnämnts. Även 

nornorna har en anknytning inom den kristna världsbilden i form av Jungfru Marias 

aspekter.  

Gamla Uppsala kyrka har de senaste århundrandena genomgått stora 

förändringar vilket har resulterat i att symboliken har förvanskats, om den överhuvudtaget 

existerar. Från den gamla delen av kyrkan det vill säga den romanska perioden, är endast 

koret och korsmitten bevarade, resterande är tillbyggen som skedde under senare 

perioder. Kyrkan menas vara byggd på en gammal förkristen ’hall’ eller tempel. 

Arkeologiska fynd på platsen visar på ett stolphål vilket skulle kunna tillhöra det 

förkristna templet eller hallen. Dock är det viktigt att nämna att stolphålet även har ansetts 
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vara en del av en stavkyrka.52 Adam av Bremen har talat om ett fåtal träskurna kultbilder 

men idag är det svårt att säga om dessa skulle lämnat någon symbolik efter sig. 

Det har även hittats vävnad vid samband med utgrävningar vilket har motiv 

från vikingatiden. Tyvärr finner jag inte någonting märkvärdigt som skulle kunna anknyta 

till gudinnekulten utan snarare gudarna Oden, Tor och Frej vilka beskrivs av Adam av 

Bremen.53 De element som är kvar till exempel altarskåpet tillhör den gotiska perioden 

och andra tillhör ännu senare period vilket är utanför mina ramar. Det som talar för en 

gudinnekultkontinuitet är Nerthuskulten och den årliga disablotet vilket har påträffats här 

och som vidare omvandlats till Maria kulten.  

 

                                                 
52 Lindgren 1995 s. 54-55 
53 Nockert 1995 s. 349 
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION   
 

De romanska kyrkorna i Sverige innehåller många religiösa symboler vilka kan vara 

relaterade till den fornskandinaviska religionen genom kultkontinuitet. Men att mena att 

de är anknutna är inte desamma som att det har samma symboliska innebörd. Arbetet jag 

har utfört skulle omfatta mycket mer symboler och en djupare granskning av dess 

innebörd, men jag anser att en C-uppsats är alldeles för kort för ett sådant arbete. De 

symboler som har beskrivits i uppsatsen är symbolerna som kan anknytas till den 

fornnordiska gudinnekulten. Det är dessvärre bara en hypotes och jag anser att läsaren 

måste tänka fritt och skapa sig en egen uppfattning kring huruvida gudinnekultens 

symbolik återfinns i den romanska arkitekturen i Sverige. 

Att symboliken som har påträffas i den romanska konsten är oförändrad har 

jag inget belägg för, och därför väljer jag att tolka det som att den återfinns i en förändrad 

form med en karaktär av de fornnordiska föreställningarna – vilket går att finna med en 

symbolisk anknytning. Det vill säga, symboliken har förändrats men den innehåller 

aspekter eller egenskaper av gudinnorna vilka jag menar att de har gemensamt. Katten 

vilken återfinns i Lunds domkyrka skulle kunna vara en symbol för gudinnan Freyja som 

har överlevt religionsskiftet - men det kan lika gärna ’bara’ vara en katt. Med mitt arbete 

har jag dock kunnat uppskatta att det har förekommit en kultkontinuitet av gudinnekulten 

i den romanska arkitekturen och främst i form av Jungfru Maria, vilket styrker Näsströms 

teorier.  

 

 

5.1 Framtida forskning 

 

I en framtida forskning vore det värdefullt att använda äldre krönikor och dokument för 

att undersöka anteckningar som har förts av de olika konstnärerna. En metod att använda 

i framtida forskning kan vara arkeologi för att närmare undersöka det olika fynd som har 

gjorts i kyrkor. En fördjupning av ämnet kultkontinuitet kan tillföra en mer enhetlig bild 

av hur gudinnekulten eventuellt överlevde symboliskt i den romanska konsten.  En annan 

vinkling på framtida forskning baserat på uppsatsen, är att ytterligare utveckla 

bildanalysmetoden ’symbolisk anknytning’ som jag har arbetat fram i uppsatsen. 
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