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orakelsvar passera.” Trots att denna helgedom
först år 1128 förstördes genom den sachsiske herti-
gen Lothar av Supplingens erövring känner vi ty-
värr ingen annan beskrivning än den som Adam har
nedtecknat.

Ett tempel som legat betydligt närmare Skåne är
det stora avgudatemplet som stod i Arkona på Rü-
gens nordspets. Templet förstördes av biskop Absa-
lon år 1169. Saxo, som på uppdrag av just Absalon
författade sin danska historia har en beskrivning av
detta. Denna är givetvis av stort värde då den base-
ras på en ögonvittnesberättelse. Saxo skriver:

”Mitt i staden fanns en öppen plats där det stod
ett mycket präktigt tempel av trä som hölls högt i
ära, inte blott för att det var så praktfullt, utan också
på grund av den avgudabild som var uppställd där.
Utvändigt ståtade templet med olika bilder i om-
sorgsfullt utskurna, upphöjda arbeten som emeller-
tid var grovt och fuskaktigt bemålade. Där fanns
bara en dörr men själva templet var delat i två rum,
av vilka det yttersta löpte längs med väggarna och
hade ett rött tak, medan det innersta vilade på fyra
pelare och i stället för väggar hade ”tjeldinger” och
för övrigt inget annat gemensamt med det yttersta
annat än taket och några få bjälkar.”

Kännetecknande för alla dessa tre tempel är att
man har skriftliga källor men de säkra fysiska läm-
ningarna efter byggnaderna saknas eller är mycket
tvivelaktiga. Upptäckten av templet i skånska Upp-
åkra är därför oerhört värdefullt. Det som kanske
förvånar är att byggnaden inte har varit speciellt
stor, endast 13 meter lång och 6,5 meter bred. Den
har haft svagt krökta långväggar av grova, stående
ekplank, eller ”stavar”, vilka grävts ner i en ränna i
jorden på mer än en meters djup. I varje hörn av
huset har stått en stolpe, eller hörnstav, som varit

nedgrävd till ansenligt djup. Byggnadens mittparti,
som stått fristående från ytterväggarna, har utgjorts
av fyra enorma trästolpar. Hålen till dessa är ovan-
ligt vida och djupet anmärkningsvärt, mer än två
meter. Arkeologerna fann minst tre olika golvnivåer
vilket motsvarar flera ombyggnader av templet un-
der den långa tid som det existerat. Från uppföran-
det på kanske redan 400-500-talen har det stått fram
till sen vikingatid.

Byggnaden har haft tre ingångar, två i söder och
en i norr. Varje öppning har inramats av kraftiga
sidstolpar och den sydvästra har dessutom haft ett
framskjutet parti. Det torde således inte vara någon
tvekan om att det är här som templets huvudingång
en gång varit.

I väggrännan och i stolphålen har utgrävarna hit-
tat ett hundratal s.k. guldgubbar. Det största fyndet
av guldgubbar som vi känner kommer från Sorte
Muld på Bornholm. Här fann arkeologerna mer än
tvåtusen av dessa lövtunna, ytterst små guldbleck.
Alla är stämplade med motiv, föreställande män el-
ler kvinnor. Storleken gör att dessa guldbleck inte
kan ha tjänat som t.ex. handelsguld. I stället har de
haft med den dåtida kulten att göra. Att de påträf-
fats i så stor mängd i nedgrävningarna för Uppåkra-
templets stolpar och väggplankor tyder på att man
offrat dessa guldgubbar i samband med uppföran-
det av templet. Guldblecken hör hemma under år-
hundradena innan själva vikingatiden. Flera guld-
gubbar från Uppåkra är identiska med exemplar
funna från Sorte Muld, dvs. de är tillverkade med
samma stämpel. Detta ger en intressant indikation
på relationer mellan Skåne och den stora ön ute i
Östersjön för nästan ett och ett halvt tusen år sedan.

Ett fantastiskt fynd gjordes i Uppåkra strax ef-
ter mitt besök år 2001. En avsökning av markytan
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skedde med metalldetektor. Arkeologen Jonas Pauls-
son höll i handtaget när det hände. Det inte bara pep
i öronen … ”det small till så att glasögonen sprack!”
Tro det den som vill. Mitt i den misstänkta tempel-
byggnaden hade metallsökaren gett ett kraftigt ut-
slag. Eftersom det bevisligen måste vara ett stort

metallföremål äldre än tusen år som låg nedgrävt
måste en viss upphetsning ha spridit sig i utgräv-
ningslaget. Och resultatet var inte fy skam.

Strax bredvid den i byggnaden centralt place-
rade eldstaden har man på kanske 600-talet grävt
ner en bronsbägare och en glasskål. Den ca 20 cm
höga bägaren är dekorerad med band av tunna guld-
bleck med instämplade bilder. Foten är löjligt liten,
bägaren kan snarast karakteriseras som en väldigt
opraktisk och vinglig pokal. Det finns inga kända
paralleller och den kan mycket väl ha blivit tillver-
kad på platsen. Bredvid i gropen låg däremot ett
föremål som forslats långa vägar till Uppåkra, en
glasskål från området norr om Svarta havet. Skå-
len, som är tillverkad med två lager av glasmassa,
kan dateras till ca 500-talet.

Ett annat, udda och spännande fynd gjordes i ett
av stolphålen. Här låg en större järnring. Ringen
måste en gång ha suttit som dörring. Järnkrampan,

Glasskålen från templet. Foto Bengt Almgren, LUHM.

Pokal av brons med pålagda, tunna och stämplade guld-
bleck. Fynd från Uppåkratemplet. Foto Bengt Almgren,
LUHM.
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som varit inslagen i dörren, finns fortfarande kvar.
En liknande ring, men i betydligt större storlek finns
från Forsa kyrka i Hälsingland. Forsa ligger i en rik
järnåldersbygd med fler storhögar. Forsaringen är
ca 60 cm i diameter. Den har fyra förtjockningar
varav en blivit utsmidd till en liten torshammare.
Runt ringen löper en runtext som berättar om den
heliga platsen, dvs. viet, men som samtidigt också
är en urgammal lagtext:

”En oxe för viets gild (iordningställande) och örar
två (i böter) första gången stav faller; två oxar och
fyra örar andra gången; men för tredje gången stav
faller, fyra oxar och åtta örar; och all egendom i
kvarstad om han icke gör rätt för sig. Det som fol-
ket äger kräva enligt landets lag, det var stadgat
förr och stadfäst. Och dessa gjorde detta sik: Anund

i Tåsta och Ofeg i Hjortsta. Men Vibjörn ristade.”

Enligt Snorre sände en gång den kristne, norske
kungen Olav Tryggvason en ring till drottning Sigrid
Storråda i sveariket. Detta var ”den stora guldring,
som han hade tagit från hovdörren vid Lade, och
ansågs detta vara en stor dyrbarhet”. Nu visade det
sig att ringen inte var av genuint guld utan hade en
kärna av koppar vilket gjorde Sigrid rasande.

Ringar hade uppenbart en stark symbolisk inne-
börd för vikingen. Året 876 svor en ledare för en
vikingahär i England en ed till kung Alfred på den
heliga ringen. I Hávamál omtalas också att guden
Oden svor ed på en ring. Oden hade själv en mäktig
guldring, Draupner. Det var dvärgen Sindre som,
väl erfaren i smide, hade låtit tillverka denna. Ringen
var förtrollad. Varje nionde natt droppade det åtta
nya ringar från den och dessa skulle väga lika myc-

Forsaringen i hel- såväl som i detaljbild.

En ring från templet. Foto Bengt Almgren, LUHM.
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ket som Draupner. Vid asaguden Balders död lade
Oden Draupner på likbålet men från dödsriket åter-
sände Balder ringen till Oden.

Inne i gudahoven fanns stora och dyrbara ringar
som troligtvis tjänat som viktiga ceremoniföremål.
I den isländska sagan om Torstein Oxefot berättas
t.ex. följande: ”En ring, som vägde två örar eller
mer, skulle ligga på altaret i varje gudahov, och den
ringen skulle varje hovgode (präst) ha om armen
vid alla rättsförhandlingar, som han själv skulle
öppna, och han skulle färga den röd i det offerdjurs
blod, som han själv blotade. Var och en som skulle
fullgöra något rättsligt åliggande vid domstolen,
skulle först avlägga ed på den ringen och nämna sig
vittnen, två eller flera.”

I anslutning till tempelbyggnaden i Uppåkra har
det skett offer till gudarna. Mängder med lans- och
spjutspetsar har påträffats strax intill templet, både
söder och norr om byggnaden. Flera har medvetet
förstörts genom att spetsarna böjts eller förvridits.
Norr om templet låg en hel hög med demolerade
vapen. Här återfanns också rester efter en prakt-
hjälm och sköldbeslag. Offringarna kan ha samband
med en dyrkan av guden Oden, som ju var krigets
gud. En liten bronsstatyett från Uppåkra visar en
mansfigur med hornbeklädd hjälm. Den kan troligt-
vis dateras till vikingatid. Figuren är enögd; ögon-
hålan på vänster sida är tom. Detta skulle kunna
tyda på att bilden visar Oden, något som passar väl
in i på de offrade vapnen i området.

Uppåkratemplet. Rekonstruktion av författaren. Digital- och grafisk konstruktion av Boghos Balyan & Sven Åke
Carlén, ”Teknik Cadprojektet” i Malmö.
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Hur har då templet i Uppåkra tett sig i verklig-
heten? Byggnadstekniskt har det varit en mycket
intressant skapelse utan tidigare kända motsvarig-
heter från järnåldern. En viss jämförelse med de
norska stavkyrkorna från sen vikingatid - tidig me-
deltid är dock inte fel att göra om man ska försöka
rekonstruera byggnaden.

Byggnadens ytterväggar har varit i s.k. stav-
konstruktion mellan kraftiga hörnstavar. Tekniken
känns igen från påträffade rester efter stavkyrkor i
Lund från ca 1050. De stående plankorna har upp-
till varit inpassade i en skåra, inhuggen i underdelen
av en horisontell trästock, s.k. lejd, vilken legat på
hörnstavarna. Den djupa rännan som stavväggarna
varit satta i samt de enormt djupa hålen för hörn-
stavarna visar att byggnadens ytterväggar måste ha
varit anmärkningsvärt höga. Hålen har ju till upp-
gift att hålla emot sidobelastningarna så att väggen
inte störtat omkull. Vad talar vi om för tänkbar höjd?
I Hemse kyrka på Gotland har man funnit bevarade
väggstavar i full längd från den träkyrka som ersat-
tes av en senare stenkyrka. Dessa ekplankor har en
längd av drygt tre meter. Med beaktande av den en
meter djupa syllrännan i Uppåkra skulle en höjd för
templets ytterväggar på upp mot fyra meter över
markytan inte vara omöjlig.

Yttertaket mellan ytterväggarna och de fyra hörn-
stolpar som utgjort den bärande stommen i mittor-
net bör ha varit beklätt med träspån, vilket fordrar
ett tämligen brant tak. Från långvägg till tornvägg
bör detta ha höjt sig drygt två meter. Hur högt har
själva tornet varit? Två meter djupa stolphål tyder
på en väldig konstruktion, inte minst då de fyra
stolparna bildat en kvadrat som möjliggjort en ef-
fektiv stagning genom kryssverk. Med en längd på
stolparna på förslagsvis tio meter har tornets väg-

Uppåkratemplets skalenligt återgivna interiör samt
utgrävningsplan över byggnaden. Med svart har an-
getts en härd mitt i byggnaden. Den gröna punkten vi-
sar platsen för pokalen och glasskålen.
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gar stuckit upp drygt tre meter över långhusets tak-
ås. Med dessa, som författaren menar fullt rimliga
proportioner, skulle en rekonstruktion
komma att bli som på bilden på föregå-
ende sidor.

Templet har haft tre ingångar; i västra
delen två motställda dörrar, i östra endast
en dörr i den södra långväggen. Det nor-
mala hade emellertid varit att alla öppning-
ar varit parställda. Asymmetrin kan där-
för eventuellt avspegla husets speciella
funktion. Den sydvästra portalen har dess-
utom varit mera framträdande genom ett
framför dörrhålet utskjutande parti. Märk-
ligt nog har dörrplaceringarna i Uppåkra-
templet direkta likheter med dörrplace-
ringar som vi känner dem från många av
den tidiga medeltidens nordiska kyrkor.
Dessa kyrkingångar har fått sin placering
utifrån speciella liturgiska funktioner. I syd-
väst fanns männens ingång i kyrkan, vil-
ken oftast hade den mest påkostade utform-
ningen. I nordväst fanns kvinnornas ingång
med en enkel dörromfattning. Prästen hade sin egen
ingång, en enkel dörröppning som från sydost ledde
in till kyrkans kor.

Under sin långa existens har templet i Uppåkra
blivit ombyggt men det har trots detta hela tiden
bibehållit sin ursprungliga planform. Givetvis har
det jordgrävda timret i ytterväggarna ruttnat, så
också de fyra mittpelarna trots att dessa stått skyd-
dade inomhus. Grunda schakt invid pelarna visar
hur man vid renoveringsarbetena släpat fram de fyra
nya hörnstolparna från kortsidorna och sedan, med
hjälp av dessa schakt, ”tippat” ner dem i de djupare
hålen. Tre av de väldiga pelarna har man dragit in
från den västra gaveln men märkligt nog är den syd-

östra pelaren indragen från den östra kortsidan, att
döma av hjälpschaktets placering, se planen på si-

dan 155. Härigenom har man lämnat
området mellan de två södra pelarna
oskadat när man grävt dessa tipp-
ningsschakt. Det är också mellan de två
södra pelarna som den nedgrävda po-
kalen och glasbägaren återfanns. Jag
menar att vi här kan ha ett belägg för
var den stora gudastatyn bör ha stått,
en staty som man inte velat rubba vid
ombyggnaden av templet.

Mittrummet i templet med de fyra
pelarna svarar också mycket väl till den
ögonvittnesbeskrivning som Saxo har
av Arkonatemplet från år 1169. Saxo
talar ju om att det fanns två rum i temp-
let, varav det ena löpte runt ett mitt-
rum som avgränsades av just fyra hörn-
stolpar. Väggarna mellan rummen var
inga träväggar utan ”tjeldingar”. Kan-
ske åsyftas med detta namn ett genom-
brutet gitterverk av trä. Det var i detta

centrala tornrum som den väldiga trästatyn av Svan-
tevit med sina fyra huvuden stod. I Uppåkra har det
även funnits en öppen härd i detta mittrum, place-
rad så att gudastatyn kan ha stått i tornrummets
södra del.

Mellan asatro och kristendom

Det finns väl knappast någon svensk som inte
vet att Ansgar var Sveriges första missionär. Vad
man nu egentligen menar med det! Av en slump har
en vän till Ansgar nedtecknat hans levnadshistoria.
Också av en slump är denna historia bevarad. Hur
många ”Ansgar” har det inte funnits som aldrig fick
sitt livsöde odödliggjort genom det skrivna ordet?

Odenfigur från
Uppåkra.


