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Abstract
This essay researches cultural behaviour and rites surrounding wells in Uppland
County, Sweden. The wells examined in this paper are mainly medieval with a few
exceptions from Scandinavian Iron age (550 BC – 1050 AD). The material is
compared with other forms of ritual activities surrounding water from the same area,
as well as excerpts from the Poetic Edda. The purpose of this study was to find
patterns of ritual behaviour surrounding the wells and argues for a ritual use
spanning a longer time period than what previously has been assumed.
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1. Introduktion
1.1 Vattnets innebörd
[Water’s] characteristics of transmutability and fluidity make it the perfect
analogue for describing complex ideas about change, transformation, mood
and movement. Because it can transform from one extreme to another it can
readily convey all of the binary oppositions through which people construct
meanings and values. Of all the elements in the environment, it is the most
suited to convey meaning in every aspect of human life.
(Strang 2004:61)

Vatten i dess många former finns i våra sinnen som en uppenbar del av vardagen. Vatten anses
vara en av de äldsta orsakerna till konflikt människor emellan genom vår historia. Tillgång till
vatten är en nödvändighet för mat, för enklare handelsvägar, för ett grundläggande mänskligt
leverne. Antropologen Veronica Strang, citerad ovan, poängterar vattnens transmutabilitet och
det otroliga spann av betydelser, metaforer samt symboler vattnet kan representera. Vattnets
förvandlingsförmåga och vilken betydelse vattnet bär, är på många sätt relevant för arkeologin
på samma sätt som det är viktigt att inom arkeologi ha omgivningen och landskapsförhållanden
i åtanke. En anläggning kan inte analyseras separat från omgivningen och landskapet, utan
omgivningen bidrar till möjligheten att tolka och förstå anläggningen.
David Yates och Richard Bradleys har författat en artikel som diskuterar bronsålderns
metallarbete inom ett utvalt område i England. Artikeln tar upp en term de kallar Waterscapes,
ett ord som här har som mål att separera landskapsarkeologi från vattnets arkeologi, och
använder termen i sin diskussion för att poängtera vikten av att separera de olika våta miljöerna
vid undersökning och tolkning, för att vidare öka förståelsen om betydelsen bakom miljöerna
som olika former av offer sker i. (Yates & Bradley 2010: 406) Deras arbete för vidare Strangs
tankesätt och applicerar det i en arkeologisk fallstudie gällande specifikt depositioner och hur
vattenlandskapet kring korrelerar mellan olika former av offer. Fokusen på källor i denna
uppsats begränsar oss till en viss form av vatten, inte stora öppna sjöar eller en rörlig å,
alternativt flod. Materialet är valt eftersom att en undersökning av källor med tradition är
användbart för det arkeologiska forskningsfältet. Det finns en kunskapslucka gällande källorna,
trots att de är så frekvent förekommande i Uppland. Att titta på övriga former av vattenlandskap
kan vara givande för att förstå de former av kultisk aktivitet som utövats vid källorna i Uppland.
1

Martina Smith
Arkeologi kandidatkurs, C-uppsats
HT2016 Stockholms universitet
Källorna som diskuteras är stilla, ibland i rinner de långsamt vidare genom ett träsk eller en
bäck men det handlar här inte om någon kraftfull rörlighet.

1.2 Kosmologi
26.

Hjorten Eiktyrner heter,
som på Härfaders sa
står och gnager av lärads genar;
från hans horn drypa
droppar i Vergelmer
därifrån alla vatten välla.
(Eddan 1990: 56)

Som nämnt ovan är vattnets förvandlingsförmåga en aspekt som i denna uppsats behandlas som
av högsta vikt. De olika formerna av vatten kan innebära olika former utav aktivitet, och fokus
på källor i denna uppsats gör en undersökning, eller vad man skulle kunna kalla en jämförelse,
av vad vi vet om den forntida mytologin och hur dess betydelse kan relatera till vattenkult.
Den kristna övergången i Skandinavien skedde med politiska motiv, och det finns ett intresse
vid studier av källkult att se hur denna politiska och religiösa övergång påverkade de vardagliga
riterna. Dessa riter behöver inte ses som direkt kopplade till en specifik religion utan kan istället
betraktas som kulturella traditioner. En skillnad mellan den kristna tron och den vikingatida
tron är strukturen inom religionerna. Enligt den kunskap vi har tillgång till, så hade den
vikingatida religionen inget hierarkiskt system för sina präster, vilket är ett starkt kännetecken
för kristendomen. Enbart denna skillnad är någonting som vid en övergångsfas i landet bör ha
varit markant nog att påverka gemene mans vardagsliv.
Övergången skedde genom att skandinaviska adelsmän uppfostrades i kristna hov övriga av
Europa, för att sedan återvända och försöka införa den kristna formen av regim och
kungadömen som existerade utomlands. En centralisering av makt skedde hand i hand med
konverteringen till kristendomen (Steinsland et al 2011:3). De historiska källorna som finns att
tillgå talar i fallet av Adam av Bremen om, till exempel, hur biskopssäten infördes och när den
kristna övergången skedde och lojalitet till Ärkebiskopen i Hamburg-Bremen. (Sawyer
1988:47) Kosmologin och det rituella i vardagen kan antas existerat i relation till varandra i
Skandinavien innan kristendomen, samt en period efter övergången (Ross & Gade 2012:199).
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Kopplingen mellan vatten och olika former av religion är inte någonting unikt för Skandinavien
och Europa. Hartmut Scharfe skriver i sin artikel om ”The sacred water of the Ganges and the
Styx-water” om hur Styxfloden, kombinerat med Eddans berättelse om Leiptr, och Urds brunn
för att visa på existensen av en mytologisk flod inom den hinduistiska traditionen I den
hinduistiska litteraturen är det heliga vattnet i sin tur något som kommer från himlen
(1972:116). Leiptr är en av de floderna/åarna associerade med Elivågor, och omnämns i Andra
Kvädet om Helge Hundingsbane, v.30 i den poetiska eddan (Eddan 1990: 166). Den
hinduistiska traditionen kan ses som irrelevant för skandinavisk källkult, men tas här upp för
att visa på bredden som man finner inom tron kring olika former heligt vatten.
Källan och vattnet är återkommande inom den förhistoriska kosmologin (Fredengren 2015:
161). Adam av Bremen beskriver människo- samt djuroffer offer i gamla Uppsala, vid en
ceremoni som ägde rum var 9:e år. Vid denna ceremoni beskrivs det att offren hängdes i trädet
vid offerlunden, och det omnämns även att vid tillfällen kunde offren ske i en offerkälla som
låg bredvid templet (Adam, Historien k. 26, scol. 138). Responsen gentemot Adam av Bremens
tolkningar och beskrivningar växlar mellan att vara starkt kritiska och att lägga allt för stor tro
på beskrivningarnas och ta dem för givet.
Offerkällan som beskrivs i Adams verk brukar vara i fokus för tolkningar kring mossliken som
hittats runt om i Sverige och Danmark. Här har andra forskare i kontrast ställt sig mot
inriktningen inspirerad av Adam av Bremen och ser istället mossliken som avrättade
brottslingar. Magnus Alkarp skriver i sin artikel ”Källan, lunden och templet: Adam av
Bremens Uppsalaskildring i ny belysning” att både den allt för accepterande attityden gentemot
Adam av Bremen, samt de allt för kritiska attityderna kan ses som problematiska då han anser
att texterna kan visa på faktiska förhållanden men ej bör tas ord för ord (Alkarp 1997:155).
Senare i samma artikel citerar Alkarp Norröna litteraturen i en jämförelse med Adams
påståenden, och tar upp bland annat citat om Urds brunn samt den gröna asken i Völuspa, eller
Valans spådom v.19 samt Gylfaginning v.14 men även hur de nämner heliga vatten ”som sjuda
och svälla” vid Yggdrasil i Grimnesval v.29 I v.28 av Valans spådom benämn även Mimers
brunn som Oden drack ur efter att ha offrat sitt öga (Alkarp 1997:158f, Eddan 1990:10). Citaten
från Norrön litteraturen och Eddan visar om inte annat på att det finns distinkta liknelser mellan
Adam och andra historiska källor kring kosmologin samt riterna, och från detta går det att
argumentera kring vikten av brunnar och heligt vatten i den förkristna tron.
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1.3 Våtmark och rit
Denna uppsats siktar på att i sin tur undersöka relationen mellan olika former av våtmarksoffer
och dess omgivning. Fokusen kommer då kolla på vattenlandskapens möjliga betydelse genom
olika rituella användningar av vattenmiljön. Detta kan innebära att se om en stor mängd av en
viss form av offer har skett i till exempel vatten som använts som handelsvägar eller vid vad
som kan ses som en naturlig gräns i landskapet. Det kommer då innebära studie av olika former
av vattenoffer – alltifrån våldsamma offer under brons- och järnåldern till trefaldighetskällornas
popularitet under medeltid och nyare tid, och hur övergången däremellan har setts.
Uppsatsen kommer att fokusera på källor i Uppland, då de uppländska källorna når nästan 180
i antal, och detta enbart de våtmarksofferplatser som är registrerade i FMIS. I kategorin Källa
med tradition innefattas då trefaldighetskällor, hälsokällor samt offerkällor och en viss
kombination av dessa benämningar. Ett fåtal av källorna benämns även som bykällor, där den
tradition som syftas på är att källan har använts under en längre period, med detta antal är
minimalt nog att det inte påverkar statistiken som presenteras i arbetet.
Genom att undersöka förhållanden för offerkällor i landskap och fornminnesmiljö finns det en
förhoppning om att hitta ett mönster som kan visa på hur stor del av trefaldighetskällorna som
kan bära en längre kontinuitet. Eftersom källor inte är välforskat om inom arkeologin, med få
undersökta platser och lite tillgänglig information så kommer det konkreta materialet och
landskapet vara i fokus men även publikationer från andra forskningsområden som kan ha tittat
närmare på betydelser kring heligt vatten.
Med tanke på naturen av det arkeologiska materialet som kommer undersökas i uppsatsen är
det även relevant att inkludera en diskussion om hur forskningen väljer att studera och tolka
religiösa och kulturella handlingar. Forskningen kring våtmark domineras av en dualism,
uppdelningen mellan profant och sakralt (Brück 1999: 314) men även en dualistisk uppdelning
inom det sakrala med separationen mellan våld- och fruktbarhetsoffer. Denna dualism har setts
som problematisk i och med att den begränsar tolkningsutrymmet av ett objekt till antingen
rituellt eller funktionellt – där bristen av funktion är det som definierar en artefakt som kultiskt
tillhörande (Garwood 2011: 1).
Ett rituellt koncept är dock mer komplicerat än så, då det inte alltid är materialet som är fokusen,
utan kontexten av utförandet. Catherine Bell använder cocktailpartyn som ett exempel av något
ritualliknande just eftersom det följer ett strikt reglemente som enbart har en social betydelse.
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Materialet från ett cocktailparty är dock funktionella objekt, men situationen är betydelseladdad
(Bell 1997: 91). En annan vanlig men simpel definition av offer är den där man ser det som att
ge upp något för att få något av större, eller helt enkelt annorlunda värde (Smith & Doniger
1989:189). Denna logik kan även appliceras på små vardagsriter, om man ser det som offret av
en bekvämlighet för att ta emot en viss fördel från naturen och omgivningen.
Det materialet som diskuteras i uppsatsen är platser som tidigare är sorterade till den rituella
kategorin, på grund av naturen av depositionen eller de kulturella händelser som sker omkring
(Att dricka hälsa ur en trefaldighetskälla är ett exempel på detta). När det kommer till
vapendepositioner är det inte ovanligt att de ses som offer och inte gömmor just för att det inte
finns något simpelt och logiskt sätt att få tillbaka dem, i och med finaliteten och förstörelsen av
objekten sker i sammanband med vattendepositionen. Riter och offers definitioner är dock i en
konstant diskurs, det har uttryckts att de medeltida svärden i våtmarksdepositioner i Danmark
inte kan vara offer i en strikt betydelse, på grund av att kristendomen var den tidens aktiva
religion (Randsborg 2002: 416).
Detta skulle man kunna se som ett exempel på hur att dikotomin som existerar inom forskning
kring ritual och religion fungerar, och varför det kan finnas en nödvändighet att separera
religion från ritual, då riten i sig mycket väl kan existera utanför ett religiöst sammanhang. Det
skulle kunna i sin tur sorteras in som ideologiskt grundade riter – som utav McGuire och
Bernbeck i deras arbete delvis kategoriseras som cementet som håller samman samhället både
i det praktiska och i tanken (2011: 4). Den informationen som finns om dessa källor kommer
från inventeringarna som FMIS är baserad på, enbart vissa har blivit förundersökta eller fullt
utgrävda. Sveriges Geologiska undersökningars (SGU) kartor, landhöjning och historiska
kartor kommer vara en relevant del av forskningen.
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1.4 FMIS som källa
FMIS är ett digitalt geografiskt informationssystem över forn- och
kulturlämningar, vars grund utgörs av det tidigare analoga
fornminnesregistret.
FMIS
speglar
därför
utvecklingen
av
kulturmiljöpolitiken och -praktiken sedan 1930-talet och framåt.
Informationen har huvudsakligen tillkommit genom fältinventeringar
genomförda under olika tider med skiftande syften och tidsbundna
parametrar, men bygger även på bland annat arkeologiska
undersökningsresultat och fynd från andra sammanhang.
(Sohlenius 2014:12)
På grund av hur själva materialet tidigare inte i någon större grad har undersökts arkeologiskt
så kommer som tidigare nämnt FMIS vara en grundläggande källa i denna uppsats. Det gör en
medvetenhet om FMIS syfte, struktur och funktion grundläggande för hur man i slutändan
beaktar källorna nödvändighet i arbetet. Fredrik Sohlenius skriver i en förundersökning som
heter ”Förstudie FMIS-processen” om just orsakerna bakom databasens existens och hur
ansvaret egentligen fördelas. Det faller på Riksantikvarieämbetet att förvalta nationella
databaser av denna sort, men syfte, utförande samt innehåll specificeras aldrig. Föregångaren
till den digitala databasen, Fornminnesregistret, som sköttes helt analogt, blev ett
grundläggande underlag för samhällsplanering gällande byggen av olika sorter och registret
användning blev stor (Sohlenius 2014:12f).
När detta register uppstod så specificerades två användningsområden, där den ena var
planeringsunderlag och den andra var kunskapsunderlag för universitet, högskolor och museer.
Vid uppbyggnaden av FMIS byttes informationsstrukturen och begreppsmodellerna från
registret trots att det var samma informations som användes (Sohlenius 2014: 15). En poäng
som även framförs i denna förstudie är just dynamiken bland informationen, beroende på under
vilken regering inventeringen skedde, men även beroende på säsongskillnader. Det finns
konkreta bevis på att inventeringarna har funnit mer fornlämningar när den ägt rum under tidig
vår i kontrast mot sensommar, då växtligheten kunde försvåra synligheten av fornlämningar.
Många av inventeringarna saknar även vad Sohlenius kallar arkeologisk kompetens, vilket ger
en viss osäkerhet kring de registrerade uppgifterna. FMIS använder sig även antikvariska
bedömningar som inte alltid är helt relevanta, eller översättbara till dagens forskning (2014:18,
21). Det finns en mängd användbara och positiva sidor med FMIS men information som går att
använda därifrån bör därför möjligtvis tas med en nypa salt. Dateringarna är ofta efter typ eller
6
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uppskattningar, speciellt eftersom det materialet som berörs i denna uppsats ofta inte är
komplett undersökt med arkeologiska metoder.

1.5 Metod och teori
Uppsatsen kommer starta med en översyn av det utvalda området. En databas över källor med
tradition i Uppland och deras kringliggande fornlämningsmiljö. I kartor kommer källornas plats
presenteras, och i viss grad kommer det kringliggande landskapet redovisas. I många fall går
det inte att anta att landskapet har bibehållit samma form som under till exempel järnålder och
tidig medeltid, men i vissa fall kan information om detta möjligtvis hämtas ifrån historiska
kartor, som kommer redovisas i de fall där informationen de innehåller bedöms relevant. Det
finns även en möjlighet att under undersökningens gång att inga av källorna som legat i fokus
går att lokalisera på historiska kartor. Detta kan dock även vara berättande om uppfattningen
som funnits kring dessa källor under tiden som kartorna tillverkats. Utöver de historiska
källorna går det även att iaktta källornas placering i landskapet i förhållande till
landskapsmarkörer så som sjöar, åar, berg och andra delar av landskapet som inte har genomgått
stora förändringar under tidsrymden som berörs.
En tanke var även att försöka titta på detta i förhållande till naturligt förekommande gränser
och gamla sockengränser för att se ifall vissa av offerplatserna är på något sätt relaterade till
gränslandskap. I och med att fokusen dessutom ligger på källor främst kommer en del forskning
riktas in mot den tidigkristna tron kring källor samt mot den förkristna bilden av vatten och dess
betydelse. Olika myter och sägner kring vatten kan här vara relevanta för forskningen, för att
ge en bredare bild av hur betydelsen av dessa källor utformats genom tiderna vilket kommer
innebära jämförelser mellan materialet och utdrag ur den poetiska eddan, till exempel.
Sockengränser kommer iakttas i sammanband med vad man skulle kunna referera till som en
fallstudie, över ett mindre område där källorna analyseras i större detalj tillsammans med
fornlämningsmiljön kring dem. Denna studie av ett utvalt område presenteras i kapitel 3.3 Ett
smalare perspektiv.
Dessa olika metoder har valts för att bekräfta eller missvisa teorin att offrens natur är djupt
varierade beroende på kontexten kring anläggningen, så som källor som ligger i utmark och
skillnaden mellan dessa och de som ligger nära bebyggelse, gravfält eller andra områden med
en stor mängd mänsklig aktivitet men även för att försöka få ett förtydligande gällande den
kontinuiteten som funnits kring just källor i landskapet. För att enklare kunna besvara vissa av
7
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frågeställningarna så kommer en närmare analys av ett utvalt område presenteras efter
genomgången av materialet och dess tolkningar. Det är i detta kapitel som självaste
fornlämningsmiljön och vattenmiljön kommer att undersökas och de historiska kartorna tittas
närmare på.
Den kontinuitet som skrivs om i uppsatsen kan definieras som ett kontinuerligt mänskligt bruk.

1.6 Frågeställningar & syfte
Syftet med arbetet är att det komparativt undersökta materialet ska underlätta forskning kring
ämnet i framtiden men även ge en blick av hur källkulten kan ha varit utformad under
övergångsfasen mellan hedendom och kristendom
Frågorna som kommer svaras på i denna uppsats är:


Finns det ett mönster att hitta mellan vatten- och fornlämnings miljöerna kring de olika
sorter av källor?



I vilken grad är de olika typerna av platser distinkt olika och i vilka sammanhang visar
det i stället på en längre kontinuitet?



Hur kan materialet ställas emot de standardiserade formerna av kategorisering gällande
källor med tradition?



Visar materialet på en kontinuitet från järnålderns bruk av vatten till det tidigmedeltida
bruket?

2. Materialets tidigare tolkningar
En sak att ha i åtanke vid analysen av källorna och dess spridning i landskapet är skillnaden
mellan Uppland och andra landskap. Uppland är 12 738 km2 stort och har 178 anläggningar
kategoriserade som källor med tradition (NE: Uppland), och Södermanland i kontrast har en
storlek på 8 343 km2 har 74 poster (NE: Södermanland).
Detta innebär att trots att Södermanland är 66% av storleken av Uppland så finns enbart 42%
av antalet källor i landskapet. Om sedan tittar på Västmanland, som gränsar till Uppland inåt
landet och dessutom är av ungefär samma storlek som Södermanland (NE: Västmanland) har
man istället 145 anläggningar kategoriserade som Källa med tradition, vilket motsvarar ca 82%
av Upplands antal.
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Figur 1 Karta över de olika källorna i Uppland. Svart: Trefaldighetskälla, Grå: Hälsobrunnar, Vit: Offerkällor (Bild:
Martina Smith)

Man ser klart och tydligt att det finns en stor geografisk variation gällande källorna, och en sak
som kan påverka är såklart bebyggelsehistoriken i de olika landskapen men även ifall källorna
är naturligt förekommande för att sedan utnyttjas med rituella aspekter, och i så fall, om vissa
av landskapen helt enkelt har en större mängd naturligt förekommande källor och vattendrag.
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2.1 Kulturell och religiös bakgrund till offerformer
De olika källorna som presenteras i materialet kan tolkas på väldigt varierade sätt. De olika
kategorierna och namnen på källorna kan säga en del om den uppfattningen som finns kring
dem men även en del om deras historia.
Detta kapitel presenterar information om de vanligaste typer av källor som diskuteras i detta
arbete, deras historia och möjliga teorier kring dem. Det finns en märkbar separation mellan
vissa typer av källor inom Uppland, med en ofantlig närvaro av vissa typer, och enbart en
fraktion av antalet gällande andra. Samma separation existerar åt motsatt håll, med en otrolig
mängd information tillgänglig för ett fåtal platser med majoriteten av de undersökta källorna
relativt informationslösa.
Minst information finns gällande trefaldighetskällorna, även om det finns en del information
om bönedagen i fråga. Mest undersökta är däremot de källor kategoriserade som offerkällor,
möjligtvis för att det finns ett större intresse för kultiska och rituella aktiviteter som kan spåras
till andra tider eller sociala sammanhang än de kristna. Det är oftast offerkällorna som är
noggrannast undersökta och som har den mest detaljerat dokumenterade informationen från
inventeringen.

2.2 Heliga trefaldighets dag och den kristna relationen till järnålderns kult
Heliga trefaldighets dag, den kyrkliga böndagen som ligger bakom 62% av registrerade
källor med tradition i Uppland, sträcker sig så
långt tillbaka som 1300-talet. Järnåldern
sträcker sig från 550 f.kr till 1050 e.kr i

Heliga Trefaldighets dag
Heliga Trefaldighets dag, högtid i
kyrkoåret, sedan 1334 föreskriven för hela
västkyrkan och förlagd till söndagen efter
pingst. I bl.a. Norden inleder den
trefaldighetstidens långa rad av söndagar.

Sverige, vilket är 300 år innan Heliga

(NE: Heliga Trefaldighets dag)

trefaldighets dag föreskrevs i hela västkyrkan.
Ett antagande att traditionen kring dagen
existerat en period innan det föreskrevs är inte helt orimligt. Trefaldighetskällorna verkar enligt
den traditionen som funnits under nyare tid ha använts som allt i en kombination från
hälsokällor, till att man offrat mynt och gjort önskningar.
Heliga trefaldighets dag, den kyrkliga böndagen, ligger bakom 62% av registrerade källor i det
utvalda området (Figur 4).
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Exempel på detta är Tuna 171:1, Almunge 96:1, Altuna 224:1, Husby-Långhundra 240:1 och
många fler (FMIS). Beskrivningarna av dessa är dessutom väldigt lika de källor som
inventerarna sorterat som offerkällor, där mynt är den mest vanliga förekomsten av offrade
föremål i nyare tid. Den primära skillnaden verkar vara att riten enbart skedde på Trefaldighets
dag samt individen som inventerades uppfattning.
Det är dock inte nytt att många kristna högtider har framkommit som en omskriven version av
tidigare trosutövningar och ritualer som skett utanför den kristna ramen, för att låta
befolkningen behålla tradition som de fört med sig under en lång period, och för att en tradition
ska gå att överföra från ett kulturellt sammanhang till ett annat så bör traditionen gå att anpassa
till den redan existerande situationen (Andrén 2006: 299). I figur 3 så ser man tydligt skillnaden
mellan antalen av de olika typerna, samt hur spridningen ser ut ser man i figur 1.
Då den fornnordiska religionen
främst var en muntlig tradition så
finns det en stor möjlighet att
variationen från plats till plats var
stor. Många polyteistiska eller
panteistiska religioner, som till
exempel Rom, Grekland och
Egypten har både lånat ord från
varandra för sina gudar men inte
heller haft något problem med att
acceptera att det finns fler gudar
än de egna, och det kan göras ett
liknande

antagande

fornnordiska
Kristendomen
annorlunda

om

den

religionen.
är
från

dock
dessa,

Figur 2 Trefaldighetskällor i Uppland (Bild: Martina Smith)

monoteistisk och direkt annorlunda från järnålderns andra stora religioner, vilket lär ha påverkat
nordens uppfattning kring denna nya tro (Andrén 2006: 300).
Den tidigast daterade trefaldighetskällan i databasen är Uppsala 21:1 vars beskrivning i FMIS
lyder som följande ” Enligt traditionen är detta platsen där kung Erik miste livet i strid år 1160.
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Vid hans död skulle källan ha sprungit ur marken” med vidare spekulation om just användning
som trefaldighetskälla eller tidigare kulttradition under järnåldern. (RAÄ Uppsala 21:1)

2.3 Hälsokällor, och i senare tid, kurorter
Endast 12 av de 177 källor som är med i denna studie är av inventariet kategoriserad som
hälsokälla men utav de 111 trefaldighetskällorna så är det nämnt i inventeringen att man ska ha
druckit hälsa i 4 av dem, och i 3 övriga har ”Källdrickning förekommit”(RAÄ Husby-sjuhundra
140:1, Kulla 29:1, Söderby-karl 214:1). I beskrivningarna hos 3 av källorna sorterade som
offerkällor nämns det att man druckit för hälsa, eller i ett av fallen offrat mynt för hälsa (RAÄ
Jumkil 34:1, Vallby 2:1, Hållnäs 106:1).
Kurorter, oftast anlagda badplatser eller brunnar som antingen var öppna för allmänheten eller
som det kunde tas betalt för att besöka och ansågs ha kurativa egenskaper, infördes i Sverige i
slutet av 1600-talet. Traditionen var främst ifrån Tyskland, och spred sig enligt Urban Hiärne,
som anses vara kurorternas fader i Sverige, alldeles för fort. Från att ha varit något okänt så
dök hälsokällor upp över hela landet. Denna trend fortsatte sedan och blev ytterligare populär
under 1700-talet (Mansén 2001: 42ff).

FMIS anläggningar
120

110

100
80
60

51

40
20

12
5

0

Hälsokällor

Offer/trefaldighet

Offerkälla

Trefaldighetskälla

Figur 3

I den mest omfattande listan på svenska kurorter från 1770, av Abraham Abrahamson Hüphers,
så ingår 348 hälsobrunnar runtomkring landet (Mansén 2001: 71) Den stora frågan är till vilken
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grad dessa kurorter med vinnande popularitet under 1600-talet sammanfaller med de simpla
hälsobrunnar som beskrivs i detta arbete. De källor registrerade i fornminnesinventeringen är
ofta små naturligt förekommande källor som används för att dricka hälsa (Mansén 2001: 90).
Här skulle den stora separationen i så fall vara mellan hälsobrunnar så som Dannemora 17:1,
och Enköping 58:1 (FMIS) och de övriga hälsokällorna. Det båda dessa anläggningar har
gemensamt är att de ska ha legat i ett åttasidigt brunnhus, något som inte finns vid de övriga
anläggningarna.
Vattnet och dess olika egenskaper är en stark tradition inom det kristna, vare sig det gäller
dopets renande kraft eller vatten som förvandlas till vin. Det finns även många referenser och
kopplingar mellan vatten och blod. Dessa olika liknelser skedde även inom den tidiga renässans
filosofin bl.a. och var inte begränsad till teologiska tolkningar, med vattnets representation för
blodet inom alkemi vid referens till de olika elementen (Mansén 2001: 99fff).

2.4 Offerkällor
De offerkällor som framkommit i arbetet är allt ifrån önskebrunnar som man slängt mynt i
(FMIS Dannemora 78:1, Film 314:1, Jumkil 34.1 bl. a) till sankmarksområden där man hittat
bland annat hästskelett (FMIS Skepptuna 327:1) och människoskelett (FMIS Stavby 137:1,
även Trefaldighetskällan Tensta 356:1). 51 av de undersökta källorna i Uppland är 3 stycken
osäkra i dateringen, och 4 stycken dateras bronsålder-järnålder (FMIS Stavby 137:1,
Skeppstuna 327:1, samt Riala 209:1).
En plats av intresse här är Markim 164:1 som i FMIS är sorterad till medeltid/nyare tid men där
man fann stenar, lerkärl samt grenbitar med huggmärken. Inventeraren noterade att lerkärlet var
möjlig järnålderstyp men fynden verkar inte ha blivit vidare undersökta eller daterade utöver
det, vilket troligtvis är anledningen till att lokalen är sorterad till Medeltid i FMIS (Historiska
museets samlingar Inventarienummer 10956, FMIS Markim 164:1).
12 av lokalerna sorterade som offerkällor finns det information om att mynt har offrats, ibland
för hälsa, ibland för önskningar och ibland så finns ingen specifik anledning angiven. Samma
sak gäller de 5 trefaldighetskällorna där mynt har offrats, som dessutom i 2 fall överlappar med
hälsokällorna.
I Christina Fredengrens artikel i Fornvännen har hon inkluderat ett appendix på C14 daterade
mänskliga och animala kvarlevor från Uppland. Dessa är inte inkluderade i databasen och
statistiken från FMIS då de är undersökta under andra premisser. Registret innehåller 30
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daterade poster, varav en del från samma anläggningar, samt en lista på 17 icke-daterade poster
eller poster med osäkra kontexter. De daterade sträcker sig över från bronsåldern, med den
tidigaste dateringen på 1420–1240 f.kr till modern tid, med den senaste dateringen vid 1640–
1960 e.Kr. Majoriteten infaller dock under järn och bronsåldern, med 9 inom vikingatid, 3 inom
vendeltid, 4 inom romersk järnålder och bara en medeltida (Fredengren 2015: 181-183).
Om man kombinerar denna data med den från FMIS-posterna har man istället uppdelningen
man ser i figur 4. Här ser man även en markant skillnad mellan de platser enbart inventerade
och de anläggningar som fått en undersökning. Relevansen av våtmarksofferplatser så som de
undersökta av Christina Fredengren ligger i relationen mellan undersökta och icke-undersökta
FMIS-anläggningar.
Som diskuterats tidigare i uppsatsen under

ANLÄGGNINGAR I PROCENT

kapitel 1.4 så måste man bära med sig en

Hälsokällor
Offerkälla

medvetenhet kring hur inventeringarna går

7%

tillväga och kategoriernas pålitlighet.
Många

våtmarksofferplatser

Offer/trefaldighet
Trefaldighetskälla

3%

är

kategoriserade som källa med tradition
eller plats med tradition, och en vidare

28%
62%

bedömning och undersökning kan visa på
helt

andra

resultat

och

anläggningar.

typer

av
Figur 4

3. Detaljerad presentation av materialet
3.1 Det generella
Statistik och information
Som tidigare nämnt finns det 184 poster I FMIS i Uppland under kategorin Källa med tradition
och Offerplats. I figur 1 ser man de 178 poster som faller inom kategorin för våtmarksoffer. De
som blivit borträknade är de offerplatser som inte har någon koppling till någon form av
våtmark. Beslutet att inkludera den smala kategorin av platser som kategoriserats som både
offerkälla samt trefaldighetskälla är relevant här, då syftet är att titta på skillnaden mellan
offerkällor daterade till järn-och bronsåldern, och offerkällor daterade till medeltid, samt
dessutom försöka se ifall det finns en markant skillnad mellan vad man kallar trefaldighetskällor
och vad man kallar offerkällor.
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De olika formerna av källor närvarande i det större området är förklarat under kapitel 2, och
denna del kommer analysera ett mindre område av Uppland där man kan se en närvaro av de
olika typerna möjligen se en relation mellan dem och för att kunna besvara frågeställningarna.
De vattenmiljöer som behandlas i Fredengrens artikel är varierade, men en andel av dem, såsom
Stavby 137:1, är stora ytor av öppet vatten, och det förs även en diskussion kring offer av vapen
i Fyrisån, som enkelt kan definieras som rörligt vatten (Fredengren 2015: 172). Källorna som
iaktas i detta arbete har istället en liten yta, med ofta stilla men ibland rörligt vatten. I många av
fallen rinner vattnet mot norr eller nordöst, såsom i fallet av Kulla 29:1, Husby-långhundra
78:1, Viksta 177:1 med fler. Mjölnarens Kallkälla (Sollentuna 353:1) hör ihop med en kvarn
och gård, Landsnora Kvarn och Såg. Tidigare ska även en smedja ha funnits på platsen, vilket
kan vara orsaken till namnet Mjölnaren på källan. Källan här rinner den med mot norr, de äldsta
delarna av kvarnen kommer ifrån tidigt 1600-tal. (Stockholms Länsmuseum)
Riktningen av vattnet är då här ett mönster man kan se bland anläggningarna. I de fall där
informationen är noterad, som i fallet av Sollentuna 353:1 se en rätt så långvarig kontinuitet.
Smedjan har daterats till slutet av 1700-talet, och man har även hittat spår av en husgrund, samt
20-tal härdar daterade till bronsålder, en sen vikingatida skelettgrav (FMIS).

Diagramrubrik
Okänd datering
Nutid
Medeltid
Järnålder och medeltid
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Uppsala 21:1, Haga 41:1 samt Bälinge 52:1
Andra intressanta platser är till exempel trefaldighetskällan och offerkällan, Uppsala 21:1, som
ska ha bildats när Kung Erik år 1160 dog i strid på platsen. Källan i fråga ligger inom 200 meter
från 6 runinskrifter (Upplands runinskrifter 935, 931, 934, 933+929) som dateras till sen
järnålder. Enligt folksägner ska tillexempel Haga 41:1 varit en källa där man under forntid har
offrat till Tor, och i Bälinge 52:2 hittades i botten av källan ett tjockt lager ben. Denna källa är
placerad i närheten av en runsten (Bälinge 52:1), och sägner säger även att en tingsplats ska ha
funnits i närheten, som tyvärr inte kan hittas idag.
Vissa aspekter går inte att förneka, som närvaron av benfynd i Bälinge 52:2, och förhållandet
till kringliggande fornlämningar, men det är viktigt att poängtera att folksägner som berör
händelser för flera hundra år sedan sällan lär stämma, även om det väcker intresse när materialet
stämmer överens med en osäker källa så som folksägner.
Brunnar och bebyggda källor
Flera källor har genom tiderna fått byggnader kring sig, eller blivit ombyggda till brunnar för
att förenkla hämtningen av vatten. Dessa källor kan ses som ett exempel på den mänskliga
kontinuiteten och bruket av platsernas, och såklart även som en form av fornlämning i sig. Ett
resultat av dessa byggnationer är delvis att strukturerna kan visa på hur källan använts och vad
som var det mest gynnsamma formen av utveckling när beslutet togs att uppgradera källans
form. Ett annat resulterat av detta är dock att ursprungsmiljön kring källan är förändrad, och
möjligtvis på ett sett som resultaterat i permanent förlorad information om källans tidigaste
former och användningar.
Exempel på källor med bebyggelse är till exempel Dannemora 17:1, Enköping 58:1, Faringe
12:1, de centralt placerade källorna som den tidigare diskuterade källan från Uppsala (Uppsala
21:1) samt källorna i Stockholm innerstad (Stockholm 185:1, Stockholm 215:1 samt Bromma
117:1). Det mönster som konkret går att urskilja kring bebyggelsen är att vissa av hälsokällorna
har åttasidiga hus kring sig, och detta är något som enbart förekommer vid hälsokällor. De två
anläggningar med denna form av åttasidiga brunnhus beskrivs i kapitel 2.3.
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3.2 Ett smalare perspektiv
Altuna sn., Västerlövsta sn. samt Vittinge sn.
I figur 6 visas en ungefärlig markering av det
närmare undersökta området. Detta området valdes
på grund av en närvaro av de olika typerna av källor
som är en del av denna undersökning. Detta
inkluderar 9 stycken källor kategoriserade som
trefaldighetskällor,

en

källa

utan

specifik

kategorisering men vars tradition tyder på att den
använts som hälsokälla, samt en offerkälla, och en
bykälla. Informationen från det utvalda området
presenteras i tabellen nedan.
Figur 6 Det närmare undersökta området markerat
med en cirkulär markering

Vid

undersökning

av

fornlämningsmiljön

i

området, som här inte presenteras komplett utan i
sammanfattning, så upptäcktes Vittinge 93:2, som hörde ihop med ett träd som barn ska ha
sprungit igenom för att bota sig från engelska sjukan (RAÄ Vittinge 93:1). Detta är anledningen
att Vittinge 93:2 dessutom är sorterad som en hälsokälla.
Trefaldighetskällorna är de källorna i området som det finns minst tillgänglig information om,
och som i övriga uppland så är de mest frekvent förekommande. Ingen av källorna i området
har en antikvarisk bedömning till någon tidsålder tidigare än medeltid, men vissa av källorna
har en stor närhet till anläggningar med dateringar som skiljer sig från källorna i fråga.
I och med Upplands rika fornlämningsmiljö så räknas anläggningarna i området till ett högt
antal, vilket är orsaken till vissa begränsningar till specifika former av forlämningar vid
undersökning av fornlämningsmiljön kring källorna.
Det utvalda området innefattar delar av socknarna Altuna, Vittinge, Västerlövsta samt en liten
bit av både Torstuna och Simtuna. Större delen av området innefattar dock Altuna, Vittinge
samt Västerlövsta. Två av källorna, Altuna 86:1 samt Altuna 5:1 ligger på sockengränser men
i och med placeringen i landskapen som de övriga källorna har är det inte möjligt att hävda
någon korrespondens mellan källor och sockengränser. Källorna är inte markerade på historiska
kartor från 1600–1700 talet, vilket inte antyder att de inte var närvarande under denna period,
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utan kan innebära att de inte ansågs relevanta att inkludera i en kartläggning vars syfte var
kartläggning av ägor för skattesyften.
Detta försvårar även möjligheten att iaktta tidigare landskapsförhållanden i området, men något
som går att se i de historiska kartorna är att marken verkar ha varit brukad i området en period
bak i tiden (Lantmäteriet, laga skifteskarta 1844).
Fornlämningsmiljön inom det utvalda området har flera olika aspekter. Korrelationen mellan
källorna samt boplatslämningar ser man i figur 5. Som man tydligt ser finns det en viss närhet
gällande ett antal av källorna. Andra källor är placerade enskilt i landskapet men detta är enbart
ett fåtal. Flera av källorna ligger separat från boplatsanläggningarna men i närheten av, till
exempel ett röse, som visas i figur 7. Det är dock svårt att avgöra tydligare i vilken grad
placeringarna i landskapet beror på slump eller utifall det beror på en kontinuitet som går längre
tillbaka än sen järnålder.
Västerlövsta 265:1 samt en boplats antikvariskt bedömd till stenåldern, och Västerlövsta 2:1
ligger enbart ca 1 km ifrån varandra. Altuna 240:1, en boplatslämning bedömd tillhöra
stenålder, bronsålder, järnålder i FMIS kategoriska system, ligger inom en kilometers avstånd
till 3 olika källor i Altuna, 47:1, 163:1 samt 164:1. Inom denna 1 km radie finner man även
hällristningar, högar, en mängd gravar samt ett större gravfält med 3 högar, 1 rest sten samt ca
32 stensättningar tillhörande ett gravfält. Altuna 163:1 samt 164:1 ligger inom 500 meter ifrån
ett antal hällristningar som visar på Älvkvarnar, även kända som skålgropar, samt en enskild
brandgrav. Altuna 47:1 ligger i sin tur ca 250 meter ifrån gravfältet nämnt ovan, Altuna 46:1,
och ca 2 kilometer ifrån de andra källorna i området. Området innehåller en mängd
fornlämningar från näst intill alla tidsåldrar, med husgrunder från historisk tid utöver de
fornlämningar som nämnts ovan.
Altuna 163:1 har dessutom den ovanliga beskrivningen man kan se i tabell 1, om att en s.k.
gammal gumma ska ha offrat mynt i källan när hon gick för att smörja in skålgroparna. Det
finns många olika teorier om skålgropars ursprung men i tidskriften Salstabladet kan man läsa
om hur det berättats om att så sent som början av 1900-talet så ”kloka gummor i
Enköpingstrakten smög ut i månskenet och smorde skålgropar med grissvålar och offrade nålar
och mynt i dessa gropar.”(Norman 2001: 1). Denna information överensstämmer nästan med
informationen gällande Altuna 163:1 med offrandet av mynt.
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Tabell 1 Tabell över det utvalda områdets källor med tradition

Tradition

Datering

RAÄ nummer

Kategori

Altuna 5:1

Trefaldighetskälla

Altuna 47:1

Trefaldighetskälla

Altuna 86:1

Stor tradition, 'hit reste man
Trefaldighetskälla långa vägar på
tredaldighetskvällen'

Medeltid

Altuna 164:1

Trefaldighetskälla

Medeltid

Altuna 184:1

Trefaldighetskälla

Medeltid

Altuna 224:1

Ända till nutid har man hållt
Trefaldighetskälla traditionen att gå till källan och
dricka hälsa

Medeltid/nyare
tid

Altuna 163:1

Vittinge 6:1

Offerkälla

Medeltid/nyare
tid
Medeltid/nyare
tid

För länge sedan lade en gammal
gumma pengar i källan i
samband med att hon smorde
skålgroparna intill d(inv nr 27)
Sagesman:Ragnar Jansson,
Fröslunda.

Medeltid/nyare
tid

Trefaldighetskälla

Vittinge 93:2

Ospec
offer/Hälsokälla

Vittinge 154:1

Trefaldighetskälla

Vittinge 222:2

Ospec källa

Medeltid

Brunn, ungefärlig plats för,
kallad Färgarbrunnen. Den är
igenstenad och möjligen
överbyggd av kyrkstallarna.
Mynt ska ha offrats

Nyare tid
Medeltid/nyare
tid

Bykälla

Nyare tid
Medeltid/nyare
Västerlövsta 265:1 Trefaldighetskälla
tid
Tidsperioden gällande tidigt 1900 bör även vara möjligt då vi inte har någon specifik
information från FMIS men i och med att informationen kom till inventeraren via en sagesman
i trakten som beskriver en händelse som skett för länge sedan så sammanfaller informationen
väl (Tabell 1). Källan själv är svår om inte omöjlig att sätta en datering på. I dagsläget är den
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fodrad med cementrör, vilket man kan anse vara en nymodighet. Det kan vara intressant att
tänka sig möjligheten av sammanband mellan källor och Älvkvarnar men chanserna är små med
tanke på hur varierad fornlämningsmiljön är kring varje enskild källa.
Om vi går ett steg uppåt till den mellersta markeringen på kartan (Figur 7) så har vi där en källa
i området, men ett röse utmarkerat på kartan samt 3 boplatsanläggningar. Gravfältet här är
Altuna 13:1 och ligger enbart 500 meter från källan Altuna 184:1. Detta gravfält är betydligt

Figur 7 Boplatsanläggningar, Källor med tradition samt rösen utmarkerade på en karta med ifyllda sockengränser. I Kartan
finns 3 cirkulära markeringar som visar på tre olika områden. Den övre markeringen är ett område med hög koncentration
bebyggelse kring en källa, de två nedre är källor i relation till gravfält och hällristningar. De svarta prickarna är Källor, de
grå är boplatslämningar och X representerar rösen

mindre än det inom den tidigare diskuterade markeringen, med enbart 5 fornlämningar där 4 är
högar och det finns en rund stensättning. En närmare arkeologisk undersökning skulle vara
nödvändig för att kunna besvara frågan om källorna i områdets kontinuitet (Gatti 2014: 6). Vid
gränsen mellan Västerlövsta och Altuna finns den tätaste sammansättningen av
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boplatslämningar i relation till
en källa, i sammanband med
Altuna

5:1.

Inom

den

sydligaste markeringen i figur
7 så ligger anläggningarna
Altuna 163:1, Altuna 164:1
samt Altuna 47:1. Om vi tittar
på Altuna 5:1s flygfoto så ser
vi att placeringen i landskapet
idag är sådan att del följer till
stor det bebyggelsemönstren
och ofta ligger i kanten mellan
skogsbruk och åkermark.

3.3 Ortnamnhistorik
Många av orterna omnämnda i
Figur 8 Ortfoto över området kring RAÄ Altuna 5:1 med fornlämningar markerade
(FMIS)

detta arbete, så som många av
orterna runt omkring oss i

landskapet, har ortnamn som på någon nivå kan kopplas till olika tiders former av sakralitet. I
närheten av de olika platser som fokuserats på inom det utvalda området som presenterats i
föregående kapitel så finns en del orter med intressanta namn. I detta kapitel presenteras en
urvald del av orternas historia och betydelsen som kan finnas kring namnen. Urvalet av orter
som presenteras i detta kapitel har valts på grunden av närvarande fornlämningar i de olika
orterna.
Altuna socken är en uppenbar start. Majoriten av källorna i det närmare undersökta området
ligger i denna socken och det finns en hög närvaro av övriga former av fornlämningar. Platsens
historia kan spåras till år 1257 e.kr där området omnämns som parrochia alatunum, där
parrochia betyder socken, eller parish på engelska. Namnet uppträder minst tre gånger i
Uppland och teorier finns om att namnet återgår till ett fornsvenskt Alturnir (Wahlberg 2003:
21). Tuna i sin tur är ett begrepp som det finns en stor kvanitet information om. Tun betyder
gärdesgård till att börja med, men utvecklades till att betyda inhägnat område. I mälarområdet
finns över 100 stycken –tuna namn, en stor andel av det totala antalet för hela Sverige. Tuna
eller, tunorna tros även ska mer specifikt varit centrala platser i bygden (Wahlberg 2003: 328f).
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Al har två olika tolkningar. Man har länge antagit att vissa av de svenska al-namnen varit en
motsvarighet till den gotiska Ahls som betyder tempel. Den andra tolkningen av Al kommer
från att det kan betyda något långsmalt, vilket är hur ordet kommit att relateras till träd
(Wahlberg 2003: 18)
I området har vi även Fröslunda, Torstuna, Simtuna m.fl. Fröslunda, kan simpelt relateras till
Frö, som betyder fruktbar eller frodig men även är det fornsvenska ordet för Frej, den
fornnordiska fruktbarhetsguden(NE: Frej), samt lunda som motsvarar dagens lund (Wahlberg
2003: 82).

4. Diskussion
Materialet väcker fler frågor desto mer det undersökts. Den problematiska aspekten utav
forskningen är nödvändigheten att begränsa sitt perspektiv. En undersökning med ett stort
perspektiv blir svår att genomföra grundligt och ett smalt perspektiv inte kan visa på samma
återkommande mönster. I detta arbete har ett försök gjorts till att inkludera lite av båda, med
både ett större område samt en mindre område som en del av analysen (kap 3).
Arbetet som har utförts tar näst intill formen utav informationssamlandet som äger rum inför
en förundersökning eller fältarkeologiskt arbete, med undersökningar kring så många aspekter
kring källkulten som möjligt inom uppsatsens tidsliga och rumsliga ram. Detta är i sig inget
negativt men innebär även att arbetet inte heller kan resultera i något annat än
sammanställningar och teorier, som skulle behöva en bredare grund för att utvecklas. Arbetet
kan dock därför agera som grunden för vidare forskning och undersökningar kring källkult i
området.
Arbetet har på så sätt resulterat i ett snävare spektrum av möjliga teorier, och mer väldefinierad
information kring källorna, och inte i en formulerad definitiv kunskap om deras exakta
användning. Definitiv kunskap var dock aldrig målet med arbetet, och med nästan all forskning
till saker som skett under en tidsperiod som ligger så långt bort i tiden, så kan väldigt få former
av forskning resultera i definitiv kunskap.
En av intressepunkterna var att försöka iaktta skillnader och likheter mellan offerkällor och
trefaldighetskällor. Den största separationen och skillnaden som går att ta från den korta
fallstudie som presenteras, och av arbetet i helhet, är det grundläggande faktumet att den större
andelen av trefaldighetskällor inte har någon tillgänglig information utöver plats och kategori.
22

Martina Smith
Arkeologi kandidatkurs, C-uppsats
HT2016 Stockholms universitet
Den kunskap som lever kvar gällande dessa källor är i många fall enbart att de har brukats
trefaldighetskällor. Ibland har lokalbefolkningen druckit hälsa, ibland finns det en enstaka
notering om att dans har skett eller att mynt har offrats. Möjligheterna här är då två, antingen
så har man antagit att källor som det inte finns någon övrig information om är
trefaldighetskällor, eller så är faktumet att väldigt lite tradition bevarat kring dessa källor, och
det simpelt nog inte finns någon information att hämta.
I fallet av Uppsala 21:1, Haga 41:1 samt Bälinge 52:1 som diskuteras under kapitel 3.1 kan ett
flertal teorier spekuleras om. Dessa olika platser kan både visa på källor som legat i bruk under
en längre period samt en vilja hos lokalbefolkningen att hålla fast vid ett kulturellt förflutet med
sägner om gudar man idag inte längre tillber.
Intresse väcks gällande dessa delvis på grund av det stora antalet för en bönedag som idag inte
är välkänd bland befolkningen men även för att i de fall där mer information finns att ta del av
så existerar ofta ett dubbelt bruk av en källa som både trefaldighetskälla och offerkälla,
trefaldighetskälla och hälsokälla, samt hälsokälla och offerkälla (Tuna 171:1 , Uppsala 21:1).
En teori kring detta kan vara att vattnets närvaro vid riter kring Heliga trefaldighetsdag inte
behövt vara bunden till en specifik källa utan att de källor man hade tillgängliga var bra nog.
Detta skulle innebära att det av rituell vikt ligger hos handlingarna och inte platsen i sig, vilket
kan ha lett till det höga antalet närvarande i landskapet, samt att både offer och hälsokällor
ibland sammanfaller med trefaldighetskällorna.
En sådan överskridande användning finns även hos de övriga formerna av källor, men en viss
vikt kan läggas vid trefaldighetskällorna på grund av den bristande informationen som finns
tillgänglig. Här kan man använda informationen från de platser med överskridande användning
för att försöka analysera och få fram vad för information som strikt gäller offerkällorna, och
vilka som även kan appliceras som traditioner gällande trefaldighetskällorna. Hälsokällorna i
kontrast har en dokumenterad tradition och ett ursprung som är välkänt samt forskat kring, med
populariteten som uppkom under 1600-talet för den formen av hälsoorter. I och med att hälsa
druckits vid så många trefaldighetskällor skulle ett intressant fortsatt forskningsområde vara att
försöka hitta ifall denna tradition uppkommit i sammanband med populariteten för kurorter
under 1600-talet eller ifall det är en närvaro som funnits längre.
Ortnamnshistoriken i det utvalda området som presenteras i kapitel 3.3 ett smalare perspektiv
visar dessutom på möjligheter att Altuna socken kan ha haft en sakral bakgrund. Med en
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dokumenterad historia tillbaka till 1200-talet och ett namn som kan syfta på tempel eller någon
annan form av helig plats, samt tuna som syftar på en gärdesgård, ett namns som kopplas
tillbaka till fornsvenskan och som dessutom ibland kan betyda att platsen varit central för
omgivningen. Det är troligt att Altuna socken varit bebott en period innan området först nämns
i ett skriftligt dokument, nästan en nödvändighet för att det ens ska ha varit någonting värt att
anteckna om, vilket ger området en historia som sträcker sig tillbaka nästan hela vägen till
järnåldern.
En möjlig spekulativ tolkning av detta område skulle i sådana fall, med den otroliga mängden
källor med tradition och fornlämningar i området, vara att det vid någon tidpunkt har haft en
central gård med kultisk aktivitet. Detta är dock enbart spekulativt, då al-et i Altuna även skulle
kunna syfta på den långsmala betydelsen, vilket här skulle kunna innebära den å som går rakt
igenom området eller praktiskt taget vad som helst annars i landskapet.

5. Resultat
Vad är då det konkreta resultatet av detta arbete? Var det möjligt att besvara på
frågeställningarna?


Finns det ett mönster att hitta mellan vatten- och fornlämnings miljöer kring de olika
sorters källorna?

Den första frågan gällde fornlämningsmiljöer och vattenmiljöer. Det största mönstret som går
att se gällande vattenmiljöer är tendensen hos många källor att vattnet rinner mot norr.
Gränsläget mellan bruksmark och skogsmark kan i lika stor del avslöja tendenser hos våra
undersökningsmetoder så som mönster eller tendenser och fornlämningarna själva. Att många
av källorna ofta ligger nära bebyggelse och boplatslämningar kan man tydligt se, men det är
inte heller en nödvändighet och många undantag finns. Därför är detta även något som inte med
säkerhet kan benämnas som ett mönster, speciellt inte med i åtanke hur ytligt många av
platserna undersökts, om alls.


I vilken grad är de olika typerna av platser distinkt olika och i vilka sammanhang visar
det i stället på en längre kontinuitet?

Det finns andra likheter mellan många av platserna, gällande offer av mynt i många av dem
vilket är någonting som förekommer i de tre olika sorternas källor som främst studerats i detta
arbete., eller hur Trefaldighetskällorna verkar ha, i många fall, utvecklats till någon form av
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hälsokälla, där man drack hälsa i sammanband med högtiden. Precis som det finns traditioner
som alla tre former av källor haft gemensamt så finns det relativt stora skillnader inom vardera
kategori. Vid vissa av hälsokällorna har man druckit för hälsan, andra badat, och vid en del
offrat mynt för bättre hälsa. En del av trefaldighetskällorna har man dansat vid, andra druckit
ur. Variationen är stor inom offerkällorna då det främst är ett samlingsnamn för källor som en
otrolig variation av offer skett i. Det finns dock även olikheter där i vissa fall
trefaldighetskällorna haft traditioner separat från varandra, så som dansande och andra former
av firande.
Den stora olikheten mellan platserna sprider sig över många kategorier, ifrån trolig tidpunkt för
påbörjat bruk, som med vissa av hälsokällorna under 1600-talet, och myter runt om kring dem
som kan beröra allt ifrån att en källa sprungit upp ur marken där en kung har dött (Uppsala
21:1). Andra källor har inget känt ursprung och näst intill ingen historia längre tillbaka en de
levandes minnen, och ibland deras föräldrar och farföräldrar.
Den kontinuitet man starkast kan argumentera för gällande källorna är de fallen där man ser
tydliga bevis för mänsklig närvaro i området kring källan, som vid det diskuterade området i
Altuna socken. Med närliggande boplatsanläggningar som tros härstamma från bronsåldern,
gravar från Vikingatid och fortsatt bruk ända till nutid så är det en stor möjlighet att kulturellt
bruk av vattendragen i området skett innan medeltid och de kristna traditionernas etablering i
Mälardalen. Något som är väldigt tydligt av fornlämningsmiljön är att en kontinuitet med en
mänsklig närvaro existerat i området, frågan som kvarstår är enbart hur långt bak i tiden, och
vad är det bästa sättet att vidare undersöka detta?
Det tydligaste svaret på den andra frågan skulle därmed vara att tecken på kontinuitet är starkt
varierade från anläggning till anläggning, men i vissa fall så finns det antydan på att speciellt
trefaldighetskällor haft en kontinuitet äldre än vad dokumentationer kring Heliga
Trefaldighetsdag skulle tyda på. Offerkällorna visar även antydningar på en längre kontinuitet
men inom denna kategori är det en stor spridning kring formen på materialet och anläggningen
vilket gör det svårare att ge ett översiktligt svar kring hela kategorin.


Hur kan materialet ställas emot de standardiserade formerna av kategorisering gällande
källor med tradition?

FMIS antikvariska bedömningar och kategorier gör i många fall undersökandet mer
komplicerat än nödvändigt, men är till en viss nytta då alternativet skulle vara en ny inventering
25

Martina Smith
Arkeologi kandidatkurs, C-uppsats
HT2016 Stockholms universitet
med modernare bedömningar, som i sin tur skulle bli utdaterad inom en kort framtid. Materialet
kan falla emot bedömningarna i och med försvårandet kring till exempel anläggningar som
faller emellan två olika kategorier, eller som av olika inventerare bedömts som olika former av
anläggningar. Här kan man både bedöma de större kategorierna som plats med tradition mot
källa med tradition men även bedömningar som sker inom posterna. Det tydligaste exemplet
här skulle vara tendensen att källor med ytterst liten information kring dem och deras historia
är sorterade som Trefaldighetskällor. Dessa tendenser skapar en skepticism kring de
bedömningar som finns tillgängliga och gör det komplicerat att avgöra vilka bedömningar som
är pålitliga och vilka inte bör iakttas okritiskt.


Hur visar materialet på en kontinuitet från järnålderns bruk av vatten till det
tidigmedeltida bruket?

Det dokumenterade rituella vattenbruk vi har från järnåldern gäller den formen av vattendrag
som diskuteras i kapitel 3.1, offer i sjöar, träsk och åar. Offrandet verkar sedan under medeltid
och nyare tid övergå till mestadels att slänga mynt i källor, med några få undantag av
människooffer under tidig medeltid. Den troligaste orsaken bakom detta skifte skulle i så fall
vara det kristna inflytandet, med en vilja att inte komplett bryta från de gamla traditionerna.
Det tydligaste är att rituellt bruk av olika vattenmiljöer har skett, även om det är problematiskt
att indikera vilka former av vattenkult som brukats genomgående och vilka som är nya former
av vattenkult. Den rituella och kultiska kopplingen till vatten verkar dock ha levt kvar genom
tiderna, även om man inte kan visa på specifika platser med en historia som sträcker sig längre
tillbaka än 4-500 år.

5.1 Sammanfattning
Arbetet har presenterat information om platser som dateras främst till medeltid, med några
undantag som kan dateras till järnålder. Dessa platser har undersökts med den vikingatida
kosmologin och det politiska klimatet i åtanke och graden av undersökning kring platserna har
även jämförts med andra former vattenkult under järnåldern. Ett kort exempel på närvaron av
heligt vatten inom andra religiösa kontexter har även presenterats i introduktionen (kap 1.2).
Den största källan till information i arbetet har varit FMIS (Fornminnesinventeringens
informationssystem) och en källkritisk diskussion har förts kring detta (kap 1.4).
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En diskussion har förts kring den symboliska betydelsen av vatten och en bakgrund har getts
till de olika former av källor som undersökts i arbetet, samt så har dessa kategorier har
definierats samt ifrågasatts. I kapitel 3.2 har fokus varit på ett utvalt område för med en microperspektiv kunna besvara vissa av frågeställningarna. Uppsatsen har även ytligt undersökt
ortnamnshistoriken inom mikro-perspektivet, för att ge en så bred grund för analysen som
möjligt.
Källorna ligger ofta i relation till bebyggelse men det är inte ett krav. Vissa ligger istället isolerat
i närheten av ett enskilt jordbruk, andra är placerade inom sedan länge bebyggda platser som
centrala Stockholm (Bromma 117:1, Stockholm 215:1). Många av källorna är namngivna och
har genom tiden fått brunnar byggda kring sig, vilket har gjort dem till etablerade platser i
omgivningen.
I sammanfattning så är ett flertal utav frågeställningarna svåra att producera grundliga svar på,
även om undersökningar har gett en stor mängd information som kan användas i framtiden. Det
finns ett stort behov för vidare undersökningar på de tidigmedeltida källorna om konkreta svar
ska kunna ges, även för att dessutom kunna se relationen mellan källkult och övrig vattenkult
som utövats genom tiderna. Den kunskap som skulle uppkomma från vidare undersökningar
skulle inte enbart utöka förståelsen för källbruk men även den generella kultiska relationen till
vatten.
Möjligheterna kring källkult och materialet diskuterat i detta arbete är stora. Som tidigare nämnt
skulle vidare information om bruket vidga forskningsfältet och ge en större insikt i hur
kristnandet gått till i Skandinavien, samt hur det påverkat de riter och kulturella traditioner som
är svårare att spåra. Utöver detta skulle möjligheter kring förståelse om källornas betydelse för
den förkristna tron dessutom ökas, med Norröna litteraturen, den kristna övergången samt
ordentligt undersökta källor i komparativa undersökningar.
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