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Krigsguden Tyr och Tissø

Av Klas af Edholm 

Abstract
Klas af Edholm, M.A. (history of religions), Stockholm University. 
The War god Tyr and Tissø

This article discusses the archeological site Tissø on western Zealand, Denmark, and some 
possible interpretations of it, from a perspective of comparative religion. It includes an 
empirical and comparative analysis of the Old Norse source material and, to some extent, 
the continental Germanic and other Indo-European material. The place name has been 
interpreted as “The lake of Tyr”, i.e. “The lake dedicated to Tyr”, and deposited weapons 
have been found in the lake. Some of the previous interpretations of the god Tyr have built 
their arguments upon the etymological connection to Indo-European words for “heaven/
celestial” and “god”, but the Old Norse sources have not been taken satisfactory into 
consideration; the Old Norse material only speaks of Tyr as a god of war. The comparative 
Indo-European etymological material indicates that his function as sky god is archaic, 
while the martial traits shared with the continental Germanic and Celtic counterparts, 
prove that this characteristic must have evolved at an early stage. The presence of weapons 
in the lake and the place name show congruence with the character of the god, who’s name 
is given to the lake.

Keywords 
Tyr, war god, Old Norse religion, Old Norse mythology, archaeology, nature mythology, 
comparative religion

Inledning
Vid Tissø, på Själland i Danmark, har man funnit ett aristokratiskt 
storgårdskomplex från järnåldern, med tydliga kultiska inslag av varierande 
art, däribland vapenoffer i sjön. Ortnamnet ska sannolikt tolkas som ’Tis sjö’, 
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dvs. ’guden Tyrs sjö’ (Holmberg 1986: 115; 1990: 391; 1991: 152-153; Kousgård 
Sørensen 1989: 51; Vikstrand 2001: 407).1 Bosättningen är placerad på västra 
strandbanken av sjön, och består av ett aristokratiskt gårdskomplex med en 
mycket stor gård som använts i flera generationer från mitten av 500-talet 
e.Kr. till mitten av 1000-talet. Under samtliga generationer bosatta på den 
aristokratiska gården har anläggningen saknat produktionsfunktion; gårdens 
invånare måste ha erhållit all matförsörjning utifrån. Intill den aristokratiska 
gården har en omfattande hantverks- och handelsverksamhet förekommit. 
Ortnamnet och fynden av vapenoffer stämmer väl överens med den bild av 
guden Tyr som framträder genom de norröna källorna och även i ett vidare 
komparativt material. 

I vapendepositionerna i sjön (och ån) kan man troligen se de fysiska 
spåren av en kult tillägnad den fornnordiske guden Tyr. Vapenoffer och 
krigsbytesoffer är ett välbelagt fenomen över hela det germanska området, och 
kopplas i de klassiska källorna till kulten av de inhemska motsvarigheterna 
till Mars. Att en liknande praktik skulle vara gällande i Norden är inte 
osannolikt, och överensstämmer med den bild av guden som ges i det övriga 
källmaterialet; det fornnordiska materialet pekar uteslutande på en krigisk 
karaktär hos guden. Syftet med föreliggande studie är att visa att bilden 
i de fornvästnordiska källorna av Tyr som krigsgud stärks av fynden vid 
Tissø. I den tidigare forskningen har man dock inte varit ense om att Tyr 
ska tolkas som en krigsgud. Detta föranleder en kortare kritisk översikt av 
denna forskningshistoriska utveckling, innan vi går in på en redogörelse för 
det fornvästnordiska och komparativa materialet som rör gudomen, för att 
slutligen se hur anläggningen vid Tissø förhåller sig till bilden av guden som 
framträder.2

1  Teofora ortnamn med gudanamnet Tyr-/Tir- återfinns i första hand i Danmark. Ett fåtal 
återfinns i Norge, men i Sverige saknas de fullständigt (Vikstrand 2001: 407). Det unika med Tissø 
på Själland är att vi här har en arkeologisk källa som överensstämmer med den bild av guden Tyr 
som erhålls i andra källmaterial. 
2  En rättvisande sammanställning och redogörelse för hela den idé- och forskningshistoriska 
bakgrunden som berör studiet av Tyr låter sig inte göras i ett arbete av denna typ, men en kortare 
genomgång för de mest centrala delarna av den idémässiga bakgrunden bör ändå ges. För en mer 
ingående analys av forskningshistorien kopplad till Tyr hänvisar jag till ett tidigare arbete (af 
Edholm 2014). 
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Tyr inom forskningen
Utifrån olika vetenskapsparadigm inom forskningshistorien har man nått 
vitt skilda slutsatser kring guden Tyr. I många fall har man dragit slutsatser 
längre än vad källmaterialet tål och skapat en terräng utifrån kartan, istället 
för tvärt om. Man har använt Tyr som en projektionsyta för sina teorier kring 
en sol-/himmelsgud och vridit tolkningarna av källmaterialet utifrån detta. 
Forskarna har därför varit benägna att tolka in egenskaper och attribut hos 
Tyr som inte finner stöd i källmaterialet, och har då i första hand tolkat guden 
utifrån sina teorier. 

Forskningen kring Tyr inleddes redan med den germanska 
religionsforskningens födelse, dvs. i och med Jacob Grimms pionjärarbete under 
början av 1800-talet (Grimm 1854). Grimm förde även fram språkforskningen 
och språkindelningen i studiet av mytologin. Språkforskningen har varit 
central i studiet av Tyr, inte minst på grund av det magra mytologiska material 
som behandlar guden. Därmed har etymologin, baserad på komparativt 
indoeuropeiskt material fått en central roll. Under slutet av 1800-talet tog 
forskningen kring germanska religioner en ny vändning och satte den celesta 
och solara tolkning, som Friedrich Max Müller och Karl Müllenhoff företrädde, 
i centrum (Max Müller 1864; 1877; 1909; Müllenhoff 1886). Ur detta kom den 
naturmytologiska skolan att växa fram. Det naturmytologiska perspektivet 
har starkt påverkat tolkningen av Tyr i det att man med stöd i framför allt 
etymologin har tolkat Tyr som en skinande ljus-/himmelsgud och solgud (se 
t.ex. Mogk 1898; Much 1898; Herrmann 1903; Helander 1906; Schrader 1907; 
Schneider 1956). Den naturmytologiska tolkningen av Tyr har en uppenbar 
svaghet i det att den saknar stöd i de narrativa källorna. De norröna och 
germanska källorna pekar mot en gud med dominerande krigiska drag. Den 
naturmytologiska skolan har också stora brister i och med att den tenderade 
att vrida varje tolkning till en naturallegori, med solen i centrum. Den har 
inte sett till det tillgängliga källmaterialet i tillräcklig mån, utan satte den 
vetenskapliga teorin före empirin. Den indoeuropeiska komparativismen har 
en god poäng i tolkningen av Tyr, men man bör, enligt min mening, se mer 
till hans krigiska egenskaper än till hans himmelska karaktär. Etymologin av 
namnet har på detta sätt lett till en tolkning av honom som himmelsgud, och 
sammankopplat honom med himlavalvet. Utifrån detta har tidigare forskare 
tagit resonemanget ett steg längre och velat se Tyr som en höggud, respektive 
som en solgud; ett resultat av att man sökt efter en gud som kan fylla den 
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platsen i ett förutbestämt system (Mogk 1898; Much 1898; Schrader 1907; von 
Schroeder 1914: 483-539). 

Ett liknande problem föreligger i den strukturalistiska forskningsgren som 
företräddes av främst Georges Dumézil (Dumézil 1958; 1962; 1964; 1968-1973; 
1973; 1988). Tyr har där studerats utifrån förutsättningen att det fornnordiska 
källmaterialet utgör en nordlig utlöpare av en treledad indoeuropeisk 
ideologi. Man har inte tagit tillräcklig hänsyn till hur Tyr faktiskt framställs 
och den roll han har i mytologin, utan till och med tillskrivit honom 
egenskaper som direkt motsägs av källmaterialet. Tyr placeras i Dumézils 
trefunktionella system i den högsta funktionen, tillsammans med Oden. 
Oden och Tyr motsvarar då snarast Mitra och Varuṇa i det indoeuropeiska 
jämförelsematerialet. Tyr utgör den visa, rättsuppehållande och juridiskt 
ansvariga sidan av härskarfunktionen, en dieu juriste, medan Oden utgör den 
våldsamma, skrämmande, magiska sidan av härskarfunktionen. Dumézils 
teorier har haft stor genomslagskraft i tolkningen av Tyr. Man kan se en god 
poäng i hans tes, men det finns samtidigt starka motstridigheter när den 
appliceras på källmaterialet. Dumézils perspektiv lämnar inte riktigt plats för 
det krigiska draget hos Tyr som källmaterialet ger. Till tolkningens fördel hör 
att en koppling mellan Tyr och Oden verkar föreligga på ett strukturellt plan, 
men vardera guden är mer komplex än Dumézil låter göra klart. Även den 
indoeuropeiska jämförelsen som metod är problematisk (Drobin 1986; 1991a; 
se även Littleton 1966 för redogörelse för Dumézils egna teorier och kritikerna 
som vänt sig mot dem). Tyrs koppling till strid verkar i alla sammanhang vara 
hans mest framträdande egenskap i källmaterialet.

Forskningen har även influerats av en starkt källkritisk dekonstruerande 
gren som inte har sett tillräckligt till källmaterialets potential och den 
komparativa religionsforskningens möjligheter. Men även den är styrd utifrån 
sin teoretiska bas och sitt forskningsparadigm. Ofta har kritiken bedrivits av 
företrädare för discipliner, såsom filologi eller litteraturvetenskap, vilka i dessa 
fall inte har tagit tillvara på möjligheterna som föreligger i det komparativa 
perspektivet (se framför allt Marteinn Helgi Sigurðsson 2002, men även Bugge 
1881-1889; Baetke 1973a: 200-205; 1973b: 35-36). Jag avser att istället se till hur 
källtexterna framställer Tyr, och komplettera dessa med arkeologiskt material, 
samt med en jämförande metod, där man ser till tillämpbara analogier, skapa 
en större förståelse för föreställningarna kring Tyr inom fornnordisk religion. 
Det fornnordiska källmaterialet verkar enhälligt gestalta guden Tyr med 
krigiska förtecken. Det större komparativa materialet styrker denna bild och 
visar samtidigt på ett indoeuropeiskt ursprung hos guden som himmelsgud. 
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Tyr i myten
Om man ser till ett vidare sammantaget material så faller Tyrs enhänthet 
väl in i ett större mönster av stympade krigsgudar på germanskt område. 
Två isländska källtexter, Snorres Edda och eddadikten Lokasenna, utgör de 
huvudsakliga källorna till mytologin som behandlar Tyr. De beskriver båda 
hur Tyr förlorade sin ena hand vid bindandet av Fenrisulven. I Gylfaginning 
i Snorres Edda beskrivs hela myten kring Tyrs förlust av handen relativt 
utförligt. Snorres Gylfaginning utgör en prosaframställning av mytologiskt 
material, såsom kosmos skapelse, utformning och undergång, liksom 
beskrivningar av de nordiska gudarna. Beskrivningen av Tyr följer på 
beskrivningen av de andra gudarna i det nordiska panteonet, och kommer 
in i samband med myten kring Lokes avkomma, vari Fenrisulven ingår. 
Bindandet av Fenrisulven är den enda myt där Tyr verkligen intar en central 
roll. Fenrisulven vägrar låta sig bindas med den magiska fjättern Gleipnir utan 
en garanti att bli frisläppt: en av gudarna måste lägga sin hand i pant (at veði) i 
ulvens mun.3 Den enda som vågar göra detta är den modigaste bland gudarna: 
Tyr. När Fenrisulven märker att han inte kommer att bli frisläppt, biter han 
av handen, och Tyr blir därmed enhänt (hann lét hǫnd sína). När Fenrisulven 
är bunden skrattar alla gudarna, utom Tyr. Tyrs mod och djärvhet framstår 
som centralt i myten; Fenrisulven ska sannolikt ses som en kaosmakt, och Tyr 
är den ende som är djärv nog att handskas med honom. Snorre uttrycker det 
även tydligt i Gylfaginning där Tyr utförde ett djarfleikr ’djärvhetsprov’ då han 
lät Fenrir bita av hans hand. 

Handen bits av vid en led som Snorre kallar úlfsliðr ’vargled’, dvs. 
handleden. Man har tidvis varit tveksam till autenticiteten i Snorres utsaga 
(se t.ex. Holtsmark 1964: 78), men utifrån det sammantagna materialet är 
uppgiften definitivt möjlig. När gudarna fäst Fenrisulven sätter de även en 
gomspärr i gapet, i form av ett svärd, vilket möjligen kan ha en koppling till 
Tyrs högerarm som svärdsarm. I och med att ulven biter av (svärds-)handen 
får han ha svärdet i munnen. 

I Lokasenna refereras till denna myt, då Loke smädar Tyr och säger att 
hans avkomma Fenrisulven bär skulden för hans enhänthet. Loke nämner 

3  Gleipnir är den tredje kedja som gudarna prövar att binda Fenrisulven med. De två tidigare 
lyckades Fenrisulven slita sönder. Motivet med de två första kedjorna framställer Fenrisulvens 
”oövervinnerlighet”, vilket än mer framhäver Tyrs mod i att mata ulven och offra sin hand i dess 
käftar. Att Tyr ändå lyckas övervinna en sådan ”oövervinnerlig” motståndare måste ses som 
mytens kärna. 
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också att Tyr inte kan medla mellan två parter4 (bera tilt með tveim). Tyr svarar 
med att han frivilligt lade handen i vargens mun. Detta är korta men kärnfulla 
karaktäriseringar av guden. Titeln Lokasenna berättar ganska tydligt vad hela 
dikten handlar om, en verbal duell med smädelser, mellan Loke och de andra 
gudarna. I den bevarade handskriften (Codex Regius) föregås själva dikten av 
en kortare prosainledning som förklarar kontexten och föregående händelser: 
Tor har hämtat jätten Hymers ölkittel, och gudarna har nu samlats på gästabud 
hos Ägir. Loke dräper en av Ägirs tjänare och blir därför bortjagad från salen. 
Han återvänder för att skapa osämja, varvid dikten tar vid när han tilltalar 
en av Ägirs män vid återinträdet i salen. Loke hånar och anklagar sedan i 
tur och ordning alla närvarande gudar och gudinnor, som förgäves försöker 
försvara sig själva och varandra. Dikten slutar med att Tor ankommer till 
gästabudssalen och genom hot förmår Loke att avlägsna sig. 

I de norröna källornas gestaltning av guden Tyr framstår epitetet ’enhänt’ 
som helt centralt. Detta attribut utgör ett kännetecken för hans mod och 
oförmåga/ovilja att förlika stridande parter. Redan Grimm har träffande 
tolkat enhäntheten som en symbol för gudens förmåga att bara kunna ge 
segern åt en av de stridande parterna (Grimm 1882: 207). Det är sannolikt 
just detta Loke syftar på i sitt nedsättande svar till Tyr i Lokasenna: han som 
aldrig kan förlika stridande parter ska inte heller försöka medla mellan Loke 
och de andra gudarna.5 

Det finns delade meningar om huruvida Lokasennas innehåll är ett 
autentiskt förkristet verk, med dess satiriska och till synes hädande ton 
gentemot gudarna. Eddan är dock en samling av dikter om gudar, ingen 
kanonisk helig skrift. Därför finns det ingen anledning att misstro en dikt 
med ”satiriskt” innehåll. John McKinnell menar att det kan vara ett förkristet 
motiv just eftersom det skulle vara lönlöst av Loke att håna Tyr för något som 
helt saknar stöd i traditionen. Det måste ligga en grund av mytisk sanning 
bakom anklagelserna, om de ska vara verkningsfulla (McKinnell 2014: 
172-174). Lokes intention med smädelserna är att hetsa fram det slutgiltiga 

4  En alternativ tolkning är ”gå i strid med två händer” (Egilsson 1860: 815).
5  Man har även tolkat verserna i Lokasenna som att Loke anklagar Tyr för att vara feg, då han 
implicit påpekar att Tyrs förlust av den högra handen medför att han inte är förmögen att slåss 
(Anderson 2002: 145-146). Då Tyr tillbakavisar anklagelserna med att han frivilligt lade sin hand 
i Fenrisulvens mun, så att ulven nu är bunden till ragnarök, måste Loke ge en ny smädelse, och 
påpekar då att Tyr aldrig fått kompensation för det att Loke förfört hans gemål. Magnus Olsen 
tolkar detta uttalande som att Tyr inte har fått någon erforderlig kompensation, då han inte kan 
slåss (i holmgång) utan sin svärdsarm (Olsen 1960: 33-34).
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brottet mellan honom och gudarna, som utgör ett steg närmare undergången 
(Anderson 2002: 140). Stroferna i Lokasenna är fulla av dubbeltydiga 
meningar. Att Tyr kunnir aldregi bera tilt með tveim syftar både på att han är 
enhänt (och därmed inte kan bära med två händer) och att han inte kan medla 
mellan två tvistande parter, utan bara skapar osämja och strid. Lokasenna 
är, liksom den övriga eddapoesin, en mångbottnad och komplex text, där 
många meningar och händelser har flerfaldiga lager av betydelser. Även högra 
handen kan tolkas symboliskt och kan syfta på högerhandens symbolik av 
vänlighet, fridfullhet, mildhet, osv. (Marteinn Helgi Sigurðsson 2002: 70). Att 
krigsguden Tyr helt saknar dessa egenskaper är rätt träffande. Inte minst i 
Lokasennas fall där Tyr blir försmädligt avfärdad i sitt försök att lugna och 
medla mellan två parter. 

Tyr spelar, utöver fängslandet av Fenrisulven, en roll i eskatologin, då han 
slåss mot hunden Garm och de blir varandras bane (Gylfaginning 51). Motivet 
återfinns bara i en version av Gylfaginning, men är sannolikt autentiskt. 
Snorre bygger i sin ragnaröksbeskrivning mycket på eddadikten Vǫluspá, 
som han även bitvis citerar. Motivet att Tyr kämpar mot Garm återfinns dock 
inte där, utan torde härröra ur en annan källa som Snorre hade tillgång till. 
Dock nämner Vǫluspá både Garm och Odens kamp mot Fenrisulven. Motivet 
med den fängslade Fenrir respektive Garm, som sliter sig lös vid ragnarök, 
återfinns i Gylfaginning respektive i Vǫluspá och det blir där tydligt hur 
båda figurerar med närmast identiska motiv; det finns ingen anledning att 
se Fenrir och Garm som två ursprungligen skilda väsen (Olrik 1913: 157-159; 
Ellis Davidson 1964: 58).

I gudarnas sista kamp är själva huvudtemat att var och en slåss mot sin 
eviga antagonist: Tor slåss mot Midgårdsormen, Heimdall mot Loke, Frö 
mot Surt. Med den mallen borde Tyr slåss mot Fenrisulven, men istället tar 
Oden denna plats i de bevarade källtexterna och Tyr slåss mot Garm. Här 
blir det tydligt att Oden och Tyr tidvis smälter samman i det mytologiska 
materialet. Båda slåss mot kaosmakten i form av en varg/hund, antingen 
kallad Fenrisulven eller Garm. Tyr är modig nog att offra sin egen hand för 
att fängsla Fenrisulven till ragnarök, varvid de möts och slåss igen. Myten 
gestaltar Tyr som en krigsgud, en hjältekaraktär, som är beredd att offra sig 
själv i kampen mot mörkret och kaosmakterna. 

Tyr förekommer även som Tors följeslagare och Hymers son i Hymiskviða 
4, 5 och 33. Tyr intar en relativt liten och till synes undanträngd roll i dikten, 
som snarast framstår som en typisk myt om åskguden Tor. Inte minst sedan 
Hymiskviðas huvudsakliga motiv, i de bevarade källskrifterna, är Tors fiske 
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där han fångar Midgårdsormen. Man har i vissa fall velat se dessa motiv som 
två olika myter, där Tyr haft rollen som den ursprunglige protagonisten i 
den förra myten, och Tor som en senare innehavare av huvudrollen, varvid 
Tyr fallit tillbaka men ändock fått behålla en marginell roll (se exempelvis 
Hellquist 1902: 354-361, 363-364). 

I Skáldskaparmál i Snorres Edda nämns att Tyr ska betecknas som 
stridsgud och ”hovens herre”; alltså ett tydligt indicium för en aktiv Tyrkult.6 
Snorre nämner även att Tyr är bra att åkalla vid strid och för krigare.7 
Skaldediktningen pekar uteslutande på en krigisk sfär relaterad till Tyr. Man 
kan inte se någon koppling till en rättsfunktion eller någon klar koppling till 
en himmelsgud. Flera kenningar för guden ger något av den tydligaste bild 
av Tyr som vi kan erhålla; úlfs fostra ”den som ger vargen mat” (dvs. den som 
dödar fiender)8 pekar på en utpräglat krigisk karaktär. Kenningen einhendr 
áss överensstämmer med eddapoesins gestaltning av Tyr, liksom tolkningen 
av det ikonografiska materialet, t.ex. en B-brakteat från Trollhättan (SHM inv. 
1164, föremålsnr. 109036) (se Kolstrup 1991: 195-197; Hauck 2001: 287; även 
de Vries 1957: 23-24; Höfler 1972: 181). 

Man har även antagit att en kenning hos Kormákr Ǫgmundarson syftar 
på Tyr: hand-Vidrirs grand ”hand-Vidrirs (hand-Oden=Tyr) skada”, vilket 
sannolikt stämmer (Marteinn Helgi Sigurðsson 2002: 13). Kenningen utgör 
ett intressant undantag från det faktum att annars endast Tyr fungerar som 
led i kenningar för andra gudar. I de allra flesta fall används Tyr i heitin för 
Oden i hans krigiska aspekt, vilket stärker slutsatsen att Oden och Tyr har 
den krigiska karaktären gemensam (Mikolić 2013: 19, 21).9 Appellativet týr 

6  Man har dock varit kritisk mot denna tolkning (se t.ex. Schneider 1956: 361-362). Kritiken 
baserar sig på att Tyr intar en så marginell plats i källorna i övrigt att man ansett det tveksamt att 
Tyr skulle ha getts ett så framstående epitet. I ljuset av det arkeologiska materialet och ortnamnen 
bör man dock revidera denna ståndpunkt och anse att Skáldskaparmáls kenning sannolikt syftar 
på Tyr. 
7  Hann er djarfastr ok bezt hugaðr ok hann ræðr mjǫk sigri í orrostum. Á hann er gott at heita 
hreystimǫnnum. 
8  I sammanhanget kan det även föreligga en parallell hänsyftning på att Tyr har lagt sin hand i 
pant i munnen på Fenrisulven som sedan bet av och åt upp den. Möjligt, men mindre sannolikt, 
skulle kenningen kunna syfta på att Tyr även var den enda av asarna som vågade mata Fenrisulven 
under dess uppväxt. 
9  Exempel kan ses i Birðitýr ’skägg-Tyr/-gud’, Bǫðvar Týr ’strids-Tyr’, Farmatýr ’eg. skeppshärens 
Tyr/gud’, Fimbultýr ’huvud-gud’, Gautatýr ’göta-Tyr/-gud, götarnas Tyr/gud’, Geirrtýr ’spjut-Tyr/-
gud’, Haugatýr ’högarnas Tyr/gud’, Hertýr ’här-Tyr/-gud’, Mannatýr ’människornas Tyr/-gud’, 
Sigtýr ’seger-Tyr/-gud’, Valtýr ’lik-gud, de fallnas gud’. En krigisk aspekt återkommer även hos flera 
andra gudomar i det fornnordiska panteonet, bland annat Frö (se Sundqvist 2014). 
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förekommer även i kenningar för Tor i Haustlǫng och i Þórsdrápa (Fritzner 
1867, s.v. karmr).10 Tyr förekommer även i kenningar för krigare och hövdingar 
(Egilsson 1860, s.v. Týr).11 En kenning i Háleygjatal 12 benämner Sigurd Jarl týs 
ǫ́ttungr ”guden (Tyr)s ättling”. Samma kenning används om Egil i Ynglingatal 
14. Kenningen skulle kunna tolkas som ’Tyrs ättling’, men då dikten i övrigt 
framställer den kungliga släkten som besläktade med Frö bör man snarare 
överväga tolkningen som appellativ (Düwel 1978: 335; Sundqvist 2002: 164). 

På poetisk-tekniska grunder skulle pluralformen tívar kunna ha 
gett upphov till appellativet týr i betydelsen ’gud’ (Hultgård 2007a: 930). 
Appellativet (eller möjligen namnet) týr används i de allra flesta fall i 
kenningar för krigare och särskilt för furste/härskare/män av hög status. 
Det visar att ordets semantiskt relaterades till strid, seger och ledarskap. 
Ordet týr används något olika i skaldepoesin och eddapoesin; i skaldepoesin 
används ordet främst i kenningar och heitin, medan det i eddapoesin används 
i plural som beteckning för gudarna som kollektiv (Mikolić 2013: 22). Ordet 
tívar verkar ha en relativt vid semantisk innebörd. I eddapoesin används 
begreppet ofta i samma funktion som æsir, som ett överordnat begrepp som 
innefattar flera olika grupper av gudar. Orden æsir, tívar och regin bildar ett 
semantiskt kluster, där de i skaldepoesin i princip är utbytbara som namn för 
de fornnordiska gudomarna. Regin och tívar har även en associerad semantisk 
nyans av ’seger’ och ’ledarskap’ (Mikolić 2013: 46-51, 93-94).

Även i rundikterna framträder Tyr som enhänt. Både den isländska och 
den norska rundikten innehåller kenningen einhendr áss som beteckning på 
Tyr. Den isländska har även kenningen úlfs leifar ”vargens rester”, och hofa 
hilmir ”hovens herre”, resp. Friggjar faðir ”Friggs fader” i tillägg, beroende 
på version (Schneider 1956: 18-20; Page 1999: 29; Düwel 2008: 193-196). 
Rundikterna visar att traditionen om Tyrs enhänthet och antagonism mot 
Fenrisulven utgör hans främsta karaktärsdrag. Han framstår också som 
en centralt dyrkad gudom. Även runnamnet Týr (*Tíw/Tí/Tír) måste vara 
gammalt; det förekommer i samtliga germanska rundikter och runnamn 
(Bugge 1913: 47; Dickins 1915: 18, 36; Schneider 1956: 17; Krause 1993: 25-31; 
Düwel 2008: 190-193, 197-202). Tyr utgör även en central gestalt i magiska 
runinskrifter. I de inskrifter som enbart innehåller en eller flera t-runor har 
man velat se en direkt koppling till Tyr och ett parti i Sigrdrífumál, där hjälten 

10  I reiði-týr ’vagn-gud, vagnens Tyr/gud’ och karms týr ’karm-gud, vagn-gud’. 
11  Såsom Baugatýr båg-Tyr/-gud’, Bǫðvar Týr ’strids-Tyr’, Hjálmtýr ’hjälm-Tyr’, Hjaldrstýr ’kamp-
Tyr, strids-Tyr’, Remmitýr ’kraftigt utförande Tyr’, m.fl. 
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Sigurd får hemlig och fördold visdom av valkyrian Sigdriva. Där nämns det att 
man ska rista in sigrúnar ’seger-runor’ på svärdshjaltet, och därvid nämna Tyr 
två gånger, för att få seger i strid. Därefter följer ytterligare runkunskap och 
råd. Kunskapen om segergivande runor får en primär plats i kunskapen som 
överförs och Tyrs koppling till striden och seger i strid blir tydligt uttryckt. 
Det finns flera exempel på inskrifter som har en t-runa med tre par bistavar, 
alltså möjligen en trefaldig invokation av Tyr (se Bugge 1913: 48; de Vries 
1937b: 25, 285; Reichardt 1953: 315-316; Schneider 1956: 512-519; Looijenga 
2003: 213; Düwel 2008: 49). Tolkningen har dock kritiserats (se Bæksted 1952: 
38, 130-131, 140, 296). 

Tyr ur ett komparativt perspektiv
Det norröna materialet är trots allt magert gällande Tyr. Många forskare har 
därför jämfört de norröna källorna med germanska källor, men också med 
det vidare indoeuropeiska materialet. Den sammantagna bild som skapas 
pekar då, enligt min mening, mot en krigisk karaktärisering av guden och 
visar samtidigt på en bakomliggande aspekt av guden som himmelsgud. 

Tyr och Oden är tidvis svåra att skilja åt. På många sätt verkar de utgöra två 
parallella utvecklingar av en delvis gemensam föreställning kring en krigsgud. 
Den krigiska aspekten är också den främsta och mest iögonenfallande (Simek 
1995, s.v. Odin; Hultgård 2007a; 2007b). Dumézil uppmärksammade även 
deras koppling genom sina lyten: medan Oden saknar ett öga saknar Tyr en 
arm. Detta är ett motiv som återfinns i det vidare komparativa materialet 
(se Dumézil 1988). Möjligen kan man tänka sig att den förlorade/offrade 
kroppsdelen motsvarar gudens verkningsområde och karaktärsdrag; när 
Oden lägger sitt öga i pant för att i gengäld ”se” bättre (som en metafor för 
kunskap och visdom) så lägger Tyr sin hand/arm i pant för att bli starkare, 
och därmed slåss bättre. I den mytiska framställningen finner Tyr och Oden 
även en nära samhörighet genom antagonisten Fenrisulven och deras relation 
till gudinnan Frigg. Utifrån ett vidare komparativt sammanhang, kan 
man se ett samband mellan gudarna i epitetet ’allfader’ och förekomsten av 
människooffer i kulten. Båda gudarna verkar även ha en koppling till den 
samhälleliga eliten. Odens nära förhållande till aristokratin behöver knappast 
förklaras; Tyrs närhet ligger i det semantiska fältet kring etymologin och 
orden fvn. tign ’ära, hög börd’ och fvn. tírr ’glans, heder, ära’, och förstärks i 
och med de arkeologiska fynden från Tissø (de Vries 1977).12

12  Man kan även se att Skjǫldungasaga (kap. 12) nämner att kung Hjörvard och hans krigare 
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Även i det vidare komparativa materialet verkar Oden och Tyr vara 
överlappande och bitvis oskiljaktiga. Tyr har dock genom sitt namn en 
etymologisk koppling till en himmels- och höggudsföreställning som Oden 
saknar (de Vries 1977, s.v. Týr; se även Hopkins 1932: 10-80). Att Oden framställs 
som Tyrs fader ska troligen inte tolkas allt för bokstavligt, utan snarare ses som 
ett tecken på deras nära relation. I den mytiska framställningen kan fader-
son-förhållanden byta plats, så att det som ursprungligen bör ha varit fadern 
i ett senare skede kan vara sonen och vice versa. Funktionen som dotter och 
gemål (i fallet med Frigg) är likaså utbytbara. Veckodagsnamnen visar dock 
att Oden och Tyr har uppfattats som två olika gudomar inom den germanska 
kontexten (tisdag/Tuesday/dies marti, resp. onsdag/Wednesday/*wodanesdag/
dies mercurii). Veckodagsnamnet utgör den starkaste intäkten för tolkningen 
av Tyr som en central gudom, med krigiska förtecken, i germansk och 
fornnordisk religion under förra delen av järnåldern. Det råder konsensus i 
forskningen kring att veckodagarnas nordiska namn är lån från romarna via 
västgermanska folk under äldre järnålder. Att romerske Mars översattes med 
Tyr skedde enligt en interpretatio germanica. Vi möter således där den emiska 
uppfattningen av guden, som en krigsgud.

Tyrkulten har antagits ha en sydlig utbredning och kopplas till kultplatser 
i naturen. Det finns inga ortnamn med kultplatsbeteckningar i samband 
med Tyr, som -vi, -hof, eller -harg och i Sverige saknas säkra ortnamn med 
namnelementet Tyr helt (Holmberg 1986: 115; 1990: 391; 1991: 152-153; 
Vikstrand 2001: 407; Hultgård 2007a: 930). Man måste dock vara medveten 
om att frånvaron av teofora ortnamn med gudanamnet Tyr inte bevisar 
frånvaron av kult. All kultutövning syns inte i ortnamnsmaterialet och man 
bör i sammanhanget se till vilken typ av kult som sannolikt avsätter spår i 
ett sådant material. En frekvent kult som omfattas av ett större samhällsskikt 
(exempelvis fruktbarhetskult kopplad till Frö och/eller Fröja) avsätter lättare 
spår i ortnamnsmaterialet än en tillfällig kult, förbehållen en aristokratisk elit, 
i samband med krig och vapen-/krigsbytesoffer (vilket snarare skulle kopplas 
till Tyr). Skillnaderna i ortnamnsskick över Skandinavien kan dock peka mot 
en skillnad i Tyrkultens utbredning. I södra Skandinavien har Tyr bevisligen 
haft en kult knuten till sig, och på kontinenten har hans motsvarighet germ. 
*Tīwaz fungerat som huvudgud för flera germanska stammar. 

endast dyrkar Oden och Mars. Mars syftar i sammanhanget sannolikt på Tyr, i egenskap av 
krigsgud vid sidan av Oden. 
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Det sammantagna kontinentalgermanska materialet visar på en mycket 
framträdande krigsgud Mars/*Tīwaz/*Zîu som direkt motsvarar Tyr. 
Jämförelser med det kontinentalgermanska materialet stärker tolkningen 
av Tyr som en krigsgud och visar även på en koppling till ursprunget som 
himmelsgud. Den krigiska aspekten av guden framkommer mycket tydligt i 
både de norröna och de kontinentala källorna. Krigsbytesoffer, och därmed 
människooffer (sannolikt av krigsfångar), verkar ha utgjort ett centralt element 
i kulten tillägnad guden. Tacitus beskriver detta hos flera germanska stammar, 
såsom chatter, semnoner, och hermundurer (Annales I:58, 61; XIII:57 och 
Germania 39-40); Strabon om kimbrerna (Geographicon VII:2.3); Jordanes 
nämner det om goterna (Gaetica 41); Prokopios detsamma om thuliterna (De 
Bello Gothico II:15.23). Semnonernas heliga lund, med en kult inkluderande 
människooffer till en regnator omnius deus (Tacitus Germania 39) bör ses i 
ljuset av *Tīwaz funktion som stamgud i det kontinentalgermanska materialet 
(Much 1898). Flera uppgifter i de romerska och grekiska källorna omtalar olika 
germanska stammars huvudgud i krigiska gestaltningar. Ett talande exempel 
är sveberna, som uppkallade sin främsta stad Ziusburg/Ciesburc efter sin 
stamgud *Zîu, och sig själva för Cyuuari ’Ziu-dyrkare’. Troligen kan man där 
se en aktiv kult av en krigsgud, som inte bara omfattades av krigsbytesoffer, 
utan även har ett större spektra av helgedomar och kultpraktiker knutna 
till sig. Studiet av Tyr bör ta dessa i beaktande, inte minst som både det 
mytologiska och arkeologiska materialet visar på motsvarigheter på nordiskt 
område. 

*Tīwaz/Tyrs funktion som rättsgud, dieu juriste, är en tveksam tolkning. 
Det enda källmaterial som verkligen stöder en sådan tolkning är en romersk 
votivstensinskrift som nämner DEO MARTI THINCSO ET ALASIAGIS 
från Housesteads i Storbritannien. Inskriften har haft stor betydelse i 
forskningshistorien kring Tyr. Inskriften är gjord år 222-235 e.Kr. på den ena 
av ett par altare tillägnade Mars och Alasiagiae.  Alasiagiae är ett kvinnligt 
gudomspar, som har kopplats samman med rättsväsendet (Weinhold 1889: 
2-16; Simek 1995: s.v. Alasiagiae; Kaliff & Sundqvist 2004: 43-44). Inskrifterna 
är närmast identiska, men den ena nämner guden som Mars Thincsus, den 
andra som endast Mars. Man har i allmänhet uppfattat gudens binamn 
Thincsus som kopplat till tinget (Hultgård 2007a: 930). En relief på en sten 
intill altaret visar en fågel (svan eller gås) och en krigare beväpnad med hjälm, 
spjut och sköld, tolkad som en avbildning av Mars Thincsus. Votivinskrifterna 
utgör ett mycket intressant material som ger inblick i de kontinentalgermanska 
stammarnas uppfattning av guden. 
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*Tīwaz/Tyrs främsta funktion och karaktär verkar dock vara hans krigiska 
aspekt, vilket bl.a. stöds av inskriften MARTI HALAMARÐO SACRUM… 
(daterad till 10-40 e.Kr.) från Roermond, Nederländerna. Gudens namn, 
Mars Halamarðus, har tolkats som ”Mars (dvs. *Tīwaz) mannadödaren/
krigardödaren”, vilket är ett epitet som skulle passa krigsguden Tyr bra och 
bör tas som ett ganska säkert belägg för *Tīwaz framstående krigiska aspekt 
(de Vries 1937a: 171; Simek 1995, Mars Halamarðus; Kaliff & Sundqvist 2004: 
44).13 En eventuell tidigare rättsaspekt hos guden måste ha fallit bort i ett 
tidigt stadium. Man skulle möjligen kunna se namnet som ett exempel på hur 
Mars/*Tīwaz har utvecklat lokala epitet och drag av ”lokalgudom” (Hultgård 
2014: 23-29). Votivstenarna är resta av germanska soldater i romersk tjänst, och 
det ligger onekligen nära till hands att tolka dem som resta av yrkessoldater 
till Mars/*Tīwaz just i egenskap av krigsgud. 

Även om det keltiska materialet är avlägset det fornnordiska, så kan 
en utblick till det ge en intressant bakgrund till den norröna gestaltningen 
av Tyr. Det keltiska materialet visar även det på närvaron av en utpräglad 
och framträdande krigsgud. Tolkningen av Tyr som en äldre krigs- och 
himmelsgud har en parallell i att kelternas krigsgud även fungerade som 
himmelsgud, eller är en utveckling av en äldre himmelsgud, nära förknippad 
med kriget (Much 1898: 214-215; von Schroeder 1914: 524-525; de Vries 1961: 
58; Chadwick 1971: 170-171; Maier 1994: 94; Green 1995, s.v. Cocidius, Segomo, 
Teutatis; Cunliffe 1997: 185-186; MacKillop 1998, s.v. Cocidius, Segomo, 
Teutatis). De keltiska analogierna visar även att guden sannolikt har dyrkats 
under många olika epitet och binamn beroende på lokalitet och funktion 
för kulten. Mars Cnabetius, ”Mars den stympade”, utgör närmast en direkt 
parallell till den fornnordiske Tyr (Maier 1994: 80).14 Namnet kan möjligen 
sättas i sammanhang med Strabons beskrivning av offerpraktiken hos en 
keltisk stam som han kallar lusitianer (Geographicon III:3.6). I samband 
med människooffer hugger de av den högra handen på sina krigsfångar och 
konsekrerar den till gudarna (jmf skyternas offerbruk nedan). Även den iriska 
mytologins Nuadu Airgetlám ”Nuadu med silverhanden” och kimbrernas 
kung Lludd Llawereint ”Lludd silverhand” utgör en intressant analogi till den 
enhänte Tyr. Sannolikt rör det sig i dessa fall om en gemensam föreställning, 

13  Tolkningen har dock inte stått oemotsagd. Man kan notera att de Vries i sin senare utgåva av 
Altgermanische Religionsgeschichte (1956-57) ställer sig kritisk till denna tolkning. 
14  Vilket även stöder tolkningen av Mars Halamarðus och Mars Thincsus som lokala varianter av 
krigsguden.
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baserad på ett gemensamt arv (de Vries 1957: 23; Turville-Petre 1964: 160-161; 
Maier 1994: 37, 210, 252; MacKillop 1998, s.v. Lug). I Caesars De Bello Gallico 
återfinns en beskrivning av en krigsgud (tolkad som Mars genom interpretatio 
romana) som erhåller krigsbytesoffer i form av krigsfångar, djur, samt vapen 
och stridsutrustning. Han beskrivs som bella regere ”härskar över krigen” (De 
Bello Gallico VI:17). Denna beskrivning kan jämföras med framställningen av 
Tyr i Skáldskaparmál ovan. 

Herodotos redogör i sin historieskrivning för skyternas religiösa seder 
(Historia IV, 59-67). Det som framför allt är av intresse är hans relativt 
noggranna beskrivning av kulten tillägnad skyternas krigsgud, genom 
interpretatio graeca tolkad som Ares.15 Ares beskrivs som deras främsta 
gudom och är den ende som tillägnas kultbyggnader och kultobjekt inom den 
skytiska kulten. Guden gestaltas på kultplatsen i form av ett svärd. I samband 
med en återkommande högtid offras djur och krigsfångar. Man häller vin 
över fångens huvud, varefter man slaktar honom och samlar blodet i ett kärl, 
som sedan utgjutes över svärdet. Därefter hugger de av högra armen på alla de 
offrade människorna och kastar upp dem i luften. Armen blir liggande, där 
den föll ner, och kroppen blir liggande för sig. Att högra armen huggs av leder 
osökt tankarna mot den enhänte Tyr.16 

Herodotos beskrivning av skyternas kult av en krigsgud, genom 
interpretatio graeca tolkad som Ares, må endast ha en avlägsen koppling till 
den nordiske Tyr, men kan ändå fungera som en analogi i sammanhanget. 
Fenomenet blir än intressantare om man ser det i sammanhang med Strabons 
beskrivning av keltisk offerpraktik. Tillsammans med vapendepositionen 
från Tissø och kontinentalgermanska kultbruk, utgör detta det närmaste 
ett underlag för partiell rekonstruktion av en kult tillägnad Tyr, som 
vi kan komma. I fallet med kelterna och skyterna kan man även se en 
direkt överensstämmelse med gudens karaktärsdrag, enhäntheten.17 Att 

15  Skyterna dyrkade även en himmelsgud, genom interpretatio graeca tolkad som Zeus, vilket 
visar att krigsguden var skild från himmelsguden hos skyterna (Meuli 1935: 141, 160-161). 
16  Kastandet av armarna upp i luften skulle även kunna ha gett upphov till en föreställning om 
att krigsguden befinner sig i himlen, vilket även det i så fall utgör en likhet med Tyr. Tord Olsson 
har belyst att de religiösa föreställningarna och utsagorna inte alltid föregår de rituella bruken, 
utan att även de rituella bruken i sig kan ge upphov till religiösa utsagor (Olsson 2000: 9-19). Man 
kan inte göra några långtgående slutsatser av skyternas rituella bruk, men tanken för en kongruens 
mellan seden att kasta de avhuggna armarna upp mot himlen och den tilltänkta mottagarens 
vistelseort bör ändå lämnas öppen.
17  Sannolikt bör man se det rituella drickandet av blod och vin hos skyterna i sammanhang med 
kulten av Ares. Blodet och vinet verkar ha en mycket nära relation. Man skulle kunna tänka sig att 
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krigsfångarna som offras även stympas, genom att högra armen huggs av och 
kastas upp i luften, varefter den inte får flyttas, kan kanske kasta ljus över 
Tyrs enhänthet. Att det hos kelterna och i den skytiska kulten av krigsguden 
är just den högra armen som huggs av är knappast en tillfällighet, om man 
ser till kontexten med dyrkan av en framstående krigsgud (motsvarande Tyr), 
symboliserad av ett svärd. Ritualen skulle kunna ses som en direkt efterlikning 
av guden, där offret genom stympningen och blodet/vinet övergår i guden, 
guden görs närvarande. Att kroppen, och inte minst armen, inte får flyttas 
kan ses som ett indicium för att de därmed ansetts ha ingått i en numinös sfär, 
som inte får störas. Att just avskiljandet av högra armen utgjort ett signifikant 
inslag i kulten ställs utom tvivel. Möjligen kan man se en koppling mellan 
högerarmen (som svärdsarm) och svärdet som symbol för guden i kulten. Att 
kultobjektet utgörs av ett svärd kan finna paralleller hos bl.a. trakerna och 
osseterna (se Parzinger 2004: 102-103; Tuite 2004: 482, not 25). Man har även 
arkeologiskt funnit resterna efter en sådan hög av risknippen som Herodotos 
omtalar, i Nosaki, i Zaporož, Ukraina (Asheri et al. 2007: 627). Man bör dock 
även se till Lukianos dialog (Toxaris) med skyter, som beskriver hur man 
avlägger eder vid svärdet och vinden. Det intressanta i sammanhanget är att 
svärdet och vinden ses som symboler för det gudomliga, genom att vinden 
ger upphov till livet och svärdet orsakar död, utan att se dem som kultobjekt 
identifierat med någon specifik namngiven gudom (Toxaris 38). Att svärdet 
tas som symbol för dödandet och döden som fenomen ligger ändå i linje med 
Herodotos identifikation av svärdet som symbol för en krigsgud, även om 
namnet saknas.18 

En aristokratisk anläggning vid Tissø
I Tissø ges ytterligare stöd för att Tyr verkligen är en krigsgud. Anläggningen 
vid Tissø ligger mycket strategiskt placerad vid sjön Tissø’s strand. Stora delar 

vinet som hälls över offrets huvud symboliskt övergår i denne (i form av dennes blod) och genom 
offerblodet återbördas till guden. Guden får ta direkt del av den offrade, liksom krigaren som 
dricker sin fiendes blod, och återbördar offerblodet i form av vin vid libationsoffret (i Herodotos 
Historia). Gudom och kultdeltagare tar båda del av den offrade fiendens blod/vin och uppgår i en 
kommunion. Man ska möjligen se vinets relation till gudomen, offerblodet och dess roll i kulten, i 
ljuset av mjödets roll inom den fornnordiska religionen (se t.ex. Fleck 1971: 406-407; Drobin 1991b; 
Nordberg 2003: 185-195). Blodets koppling till vinet är då ekvivalent med mjödets koppling till 
blodet i myten om skaldemjödets uppkomst.
18  Att den skytiske krigsguden förknippas med eder på detta sätt kan ses som ett argument för 
tolkningen av Tyr som rättsgud; men den skytiska utsagan är samtidigt tydlig med att han erhåller 
denna roll just i egenskap av krigsgud. 
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av Västsjällands befolkning har kunnat nå platsen genom vattenvägarna 
och Hallebyån, som är segelbar även med stora skepp och sträcker sig ända 
till Stora Bält. I Hallebyån har man funnit offrade vapen och verktyg. Över 
ån har man under vikingatid byggt en träbro och nära brofästet har man 
även funnit en grav med två avrättade män, samtidig med Tissøkomplexets 
avveckling: 1030-1040 e.Kr. Hela Tissøkomplexet sträcker sig över en yta 
på 50 hektar. På hantverksområdet söder om storgården har man tidigare 
funnit två silverskatter och en guldhalsring på 1,8 kg, daterade till 900-talet. 
Området kallas tillika för Guldageren ’guldåkern’, vilket tyder på äldre, nu 
förkomna, fynd av ädelmetall i området. Centralt i hantverksområdet har det 
funnits en stor vattenfylld grop, vari man under 800-900-talet har deponerat 
ben från häst och andra boskapsdjur; främst köttfattiga delar såsom kraniet. 
Det utbredda hantverks- och handelsområdet har inte haft några permanenta 
konstruktioner, utan synes mest ha bestått av säsongsbosättningar med 
hundratals grophus, enklare byggnader och bodar. Att en så stor yta då tagits 
i anspråk tyder på en stor tillrest folkmassa, vid återkommande korta, men 
intensiva, marknadsperioder. Området kring storgården är mycket rikt på 
metallföremål, särskilt förgyllda och förtennade föremål av brons och silver. 
Man kan se en tydlig skillnad mellan hantverksområdet och storgården i att 
de prestigebetonade föremålen återfinns kring den permanenta gården, inte 
i hantverksområdet (Jørgensen 1998: 233-234; 2002: 218, 221-225, 240-241; 
2009: 338-339; 2014: 252-253). 

Under mitten av 500-talet anläggs den första generationen av en mycket 
tilltagen gårdsanläggning, över 10 000 m2, med bland annat en nära 40 m 
lång hallbyggnad. I samband med den första generationen hus har man 
hittat guldföremål och ett svärdshjalt, vilket bekräftar lokalens aristokratiska 
prägel. Intill den stora hallbyggnaden har man anlagt en något mindre, ca 23 
m lång byggnad som sannolikt har fungerat som bostadshus, och en inhägnad 
mindre byggnad. Den första generationen av gården har sedan bränts ned 
under slutet 600-talet (Jørgensen 1998: 233-238; 2002: 218-231; 2009: 338-339). 

I samband med att den första gården bränns ned etableras en ny, ca 
600 meter söderut. Gården ligger sedan kvar på denna plats fram till dess 
slutliga avveckling under 1000-talet. Hela gårdskomplexet var inhägnat 
och omfattade en smedja i norra änden av gården, tre grophus (möjligen för 
hantverksproduktion), och en stor hallbyggnad. Denna yngre gårdsbebyggelse 
har visat upp en extraordinär förekomst av vapen och andra metallföremål 
som indikerar en högstatusmiljö, liksom dyrbara importföremål, frankiska 
dryckesbägare, ett hundratal mynt och mängder av djurben, däribland rovfågel. 
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Bland vapnen och utrustningen utmärker sig pilspetsar ämnade för krigsbruk, 
svärdsdetaljer, och hästutrustning som betsel och sporrar, oftast med inlägg 
av silver och mässing. Ett område vid sidan av hallen omslöts av en inhägnad, 
som även innefattade en mindre byggnad, 5 x 6 m, som kan ha haft en kultisk 
funktion. Även grophusen saknade spår efter vardagsaktiviteter, men man fann 
ett käkben från ett sjuårigt barn i ett av dem. Intill smedjan fanns deponerade 
djurben, kol, eldstål och andra verktyg. Alldeles nordväst om hallbyggnaden 
låg en stor, rund stenkonstruktion, med okänd funktion. Inga föremål eller 
spår efter brand kunde ses i stensamlingen. Strax sydost om hallbyggnaden, i 
kanten av inhägnaden, sträcker sig en ca 80 meter lång sydgående rad med 34 
gropar.19 Inom gårdshägnet har man funnit stor förekomst av amuletter (bl.a. 
ett miniatyrsvärd, 20 torshammare, och miniatyreldstål), och därtill smycken 
med motiv troligen hämtade från den fornnordiska mytologin (kvinnofigurer 
tolkade som valkyrior, och ryttare som möts av en sköldbärande kvinna). 
Gårdskomplexet visar således upp flera element som möjligen kan knytas 
till religiösa aktiviteter och kultanläggningar. Allt tyder på att gården inte 
själv fungerat som produktionsenhet utan försörjts genom tillförsel utifrån; 
troligen har den utgjort en religiös och politisk centralort (Jørgensen 2002: 
225-234; 2009: 338-342). 

Under den tredje och fjärde generationen av bosättning på gården, under 
900–1000-talet, når Tissø sin klimax. Gårdsanläggningen sträcker sig då över 
25 000 m2. En ny och större hall byggs, med en golvyta på över 500 m2. Den 
mindre hägnaden med en trolig kultbyggnad intill hallen återfinns även under 
denna fas, men är nu fristående och kraftigt förstärkt. Man uppför även en 
rund stolpburen konstruktion, ca 8 m i diameter, i inhägnaden. Under denna 
fas anläggs även fyra byggnader längs västra sidan av det större gårdshägnet. 

Dessa verkar snarast ha använts som lagringslokaler och förråd. Under mitten 
av 900-talet ersätts hallbyggnaden av en ny, än mer monumental dito. Denna 
byggnadsfas är i bruk fram till ca 1050 e.Kr. Under den sista generationen 
försvinner den mindre hägnaden och kulthuset ersätts med en större byggnad 
som ligger vinkelrätt mot hallen, samt en liten korsformad byggnad. De fyra 
förråds/lagringshusen längs västhägnet ersätts med byggnader med öppen 
gavel, möjligen vagnshus. Under 1000-talet anläggs även en mindre gård norr 
om storgårdskomplexet, kanske rör det sig om en bostad för manskap kopplat 

19  En liknande monumental markering av rader med stolphål, och härdar parallellt med dessa, 
har nyligen grävts ut vid Gamla Uppsala. Tolkningen av konstruktionen är dock fortfarande 
hypotetisk (Beronius Jörpeland et al. 2013; Sundqvist 2013: 90).
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till gården (Jørgensen 1998: 234, 238-241; 2002: 230-238; 2009: 338-339, 342-
343). 

På en höjd strax intill gårdskompexet har man uppmätt höga fosfathalter 
och funnit brända ben, skärvsten, deponerade smycken20 och hacksilver, 
liksom enstaka pilspetsar och stolphål. Man fann även ett underarmsben 
från en människa (C14-daterad till 700-tal). Sannolikt utgör det resterna efter 
sakrala måltider och offer på kullen. I sjön rakt öster om den aristokratiska 
gårdsbebyggelsen har man funnit vad som utgör det i sammanhanget allra 
intressantaste fyndmaterialet. På ett område av ca 50 x 200 meter har man 
funnit smyckes- och vapenoffer, främst svärd, yxor och lansar. Vapenoffren i 
sjön verkar ha pågått under hela Tissøkomplexets levnadstid, från 600-talet till 
slutet av vikingatid. Vapnen bär inga spår av att ha använts i strid (Jørgensen 
& Petersen 1996: 24; Jørgensen 2002: 221-225; 2009: 343-344; Jørgensen et al. 
2014: 193-196). Tillsammans med sjöns namn blir fyndmaterialet enastående. 

Att vapenoffren i sjön verkar ha pågått kontinuerligt under hela 
Tissøkomplexets levnadstid talar för en återkommande ritual, möjligen i 
samband med krigståg, eller mer frekvent återkommande i samband med 
handelsverksamheten. Att vapnen inte bär spår av att ha använts i strid 
framhäver deras sakrala användningsområde. De utgör då sannolikt inte 
krigsbytesoffer (i egenskap av fiendens använda krigsutrustning), utan kan ha 
tillverkats (vid Tissø?) för enkom detta ändamål: att offras till krigsguden Tyr. 
Den bild av Tyr som ges i de fornvästnordiska källorna, som krigsgud, stärks 
av fynden vid Tissø.

Krigsguden Tyr
Det är möjligt att Tissø har utgjort ett aristokratiskt, möjligen regionalt, 
kultcentrum med Tyr i fokus. Fynden vid Tissø och ortnamnet faller in i 
ett mönster med en våldspräglad kult av krigsgudar på germanskt område 
och det ger oss en inblick i föreställningarna och praktikerna som kopplades 
till krigsguden Tyr. Kanske har kulten vid Tissø varit förbehållen en viss 
samhällsgrupp, som var specifikt tillvända Tyr. Möjligen till skillnad 
gentemot vissa andra regionala kultcentra, som Gudme och Gamla Uppsala, 
där flera olika gudomar har dyrkats parallellt (jmf. Brink 2011; Jørgensen 
2011; Sundqvist 2011: 67-73; 2013: 96-100). Platsen måste i vilket fall anses ha 
stort värde i diskussionen kring Tyrkultens utformning och utbredning. 

20  Bland metallföremålen fanns ett bronsbleck med inristade bilder av ett svärd och en häst. 
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Bland de arkeologiska fynden vid Tissø bör vapenoffren i sjön lyftas fram. 
Att svärd ingår bland de mest framträdande vapenkategorierna som offrats 
finner en analogi i den skytiska offerritualen, där just svärdet är en symbol för 
krigsguden. Fynden av vapen (däribland ett svärdshjalt) på den aristokratiska 
gården framhäver ytterligare den krigiska karaktären hos Tissøkomplexet. 
Något som eventuellt skiljer Tissø från de kontinentalgermanska och skytiska 
offerbruken är frånvaron av människooffer. Om de har ingått i kulten vid 
Tissø har de i vilket fall inte lämnat några tydliga spår som kan kopplas till 
kulten av Tyr. Fyndet av ett underarmsben från människa bland offren på en 
höjd intill gårdskomplexet är dock mycket intressant i sammanhanget. 

En jämförelse med andra höggudar och himmelsgudar inom det 
indoeuropeiska materialet visar att den germanska guden *Tīwaz, och den 
fornnordiske Tyr, etymologiskt har ett ursprung som himmelsgud, men på 
germanskt och nordiskt område har guden utvecklats till enbart en krigsgud. 
I källmaterialet som rör Tyrs samröre med Fenrisulven kan man urskilja 
denna gestaltning, och den framhävs med all önskvärd tydlighet i edda- 
och skaldediktningen. Hans mest typiska attribut, enhäntheten, utgör ett 
kännetecken för hans mod och oförmåga/ovilja att förlika stridande parter. 
Motivet återkommer i flera kategorier av källmaterial, och som vi kan se även 
i arkeologiskt material.
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