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Abstract  
This essay aims to explore continuity in water centric cult within the period of the 
Christianization of Scandinavia (ca 800-1100 AD) and to understand the changing of 
symbolism of water in pre-Christian cult and early Christian religion. It has previously 
been thought that Christian priests took over the old holy wells and renamed them after 
saints, all to ease the pagan people into a Christian lifestyle. But archaeological evidence 
shows that the cult at these wells, and other water centric sites, where almost completely 
abandoned a few hundred years before the first Christians came to Scandinavia. The 
Christians should not have felt the need to transform this tradition since it was only 
practiced in a very small and supposedly private scale. On the contrary, religious activities 
at these wells seem to increase with the new religion and perhaps this is explained by 
Christianity itself. Water was an important element in the liturgy and especially in 
baptism. In early Christian Europe special chapels were built to baptize children but also 
grown men and women and historical sources speak of the importance of baptism in 
“living water”. This essay discusses the possibility that these wells were used to baptize 
the newly converted Christians, thus receiving its sacred status.  
The official spring-cult ended in the 16th century with the Protestant Reformation as it 
was prohibited but still the wells were visited and the cult was kept alive.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vatten har alltid varit en central del i människans liv, därför är det heller inte konstigt att 

människans religiösa liv har kommit att inkorporera vatten. Ända sedan stenåldern har 

föremål lagts i vatten i ett förmodat rituellt syfte, en sed som sedan fortsatt genom bronsålder 

och järnålder (se bl.a. Karsten 1994; Berggren 2010; Fredengren 2011).  

Offerkällor har kommit att dominera materialet i den här undersökningen och det är inte första 

gången de blir föremål för uppsatsskrivande. I Myternas brunn (1995) jämför Gunilla Århäll 

både fyndmaterial och myter från det nordiska och det keltiska området för att på så sätt 

kunna säga något om kulten vid källorna. Linda Utterheims uppsats Underjordens spegel 

(2005) behandlar källkulten utifrån offerföremål, omgivande fornlämningar och olika 

föreställningar om vatten. Hon beskriver olika religioners och myters syn på vatten och hur de 

korresponderar med det arkeologiska fyndmaterialet.  

När det kommer till vatten och kult har Eva Ahlsten skrivit sin magisteruppsats Det kultiska 

vattnet (1999) om detta och hon tar upp många olika sorters myter som handlar om vatten. 

Hon kommer fram till att vattnet har under alla tider, kulturer och religioner haft en stor sakral 

betydelse.  

En annan uppsats värd att nämna är Anna Karin Jonassons kandidatuppsats Kultkontinuitet 

vid offerkällor från 2011, visserligen inom ämnet religionsvetenskap men ändå relevant för 

arkeologin. Hon undersöker hur forskningen ser på kultkontinuitet i stort och framför allt på 

kontinuitet vid offerkällor. Som exempel tar hon upp källan i Sånga i Ångermanland där hon 

försöker hitta belägg för kultplatskontinuitet vid källan. Slutsatsen är att det inte finns några 

övertygande bevis för att så skulle vara fallet (Jonasson 2011:43).  

Det finns alltså ett behov av en sammanställande studie om vattencentrerad kult och hur den 

förändras med kristnandet, något som skulle ge en mer nyanserad bild av hur 

kristnandeprocessen gick till.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka kontinuitet och brott i vattencentrerad kult under 

kristnandeperioden i södra Skandinavien samt att förklara hur vattnets symbolik förändras i 

och med religionsskiftet.  

1.3 Frågeställningar  
Hur brukas det sakrala vattnet under förkristen och kristen tid? 

Vilka element lever kvar in i kristen tid och vad överges eller omtolkas?  

Hur förändras vattnets roll i kult och religion i med religionsskiftet?   

1.4 Avgränsningar 

Vattencentrerad kult är ett ämne som är mycket bredare än vad som är möjligt att avhandla i 

denna uppsats. Rent tidsmässigt kommer uppsatsen att behandla perioden mellan 800-talet, då 

kristendomen tar fäste, fram till att källkult och helgondyrkan förbjuds under mitten av 1500-

talet. Geografiskt berör det insamlade materialet platser i södra Skandinavien.   
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1.5 Definitioner  

1.5.1 Kult eller religion?  

Det verkar som att det saknas en allmänt accepterad definition av kult och religion och 

skillnaden däremellan och jag ämnar heller inte att försöka skapa en. Däremot har jag valt att 

skilja på dessa två begrepp i den här uppsatsen för att markera en skillnad i bruket av 

trosutövningen. Med kult menar jag handlingar som riktar sig mot en övernaturlig kraft eller 

gudom på ett individuellt eller kollektivt plan. Kulten delas av den lokala befolkningen och 

kan skilja sig över regioner.  

Den kult som är mer institutionaliserad har jag valt att kalla för religion, här finns även ett 

tydligare maktanspråk. Religion delas även av fler människor och är mer regional än kulten. 

Dessa begrepp går ibland in i varandra och kan vara svåra att skilja på, kult kan till exempel 

även vara en maktutövning men dock inte på samma premisser som religionen som riktar sig 

till en bredare skara människor över ett större område. Med religion menas även att det finns 

en gemensam världsbild och övertygelse om hur ritualer ska utföras. I kulten kan det däremot 

förekomma lokala avvikelser även om huvuddragen ofta är de samma.  
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2. Ritual, offer och vatten 
2.1 Kultplatskontinuitet   
Traditionellt sett när man diskuterar kontinuitet i kult och religion så talar man ofta om 

kultplatskontinuitet. Diskussionen har ofta fastnat i teorin att de tidiga kyrkorna byggs på 

gamla kultplatser för att på så sätt underlätta för människorna i övergången till den nya 

religionen (se bland andra Olsen 1928).  

Under 1800-talet var den allmänt vedertaget att så var fallet och det var få som ifrågasatte det 

påståendet. Vid sekelskiftet anslöt sig även konsthistoriker, ortnamnsforskare och arkeologer 

och man hävdade att de gamla kyrkornas arkitektur starkt påminde om de gamla 

kultbyggnaderna och templen, samt att de ofta ligger i närheten av förkristna gravfält och bär 

rituella namn. Det är inte för än på 1960-talet som debatten kom att förändras drastiskt, detta i 

och med att Olaf Olsen ger ut sin avhandling Hov, hørg og kirke (1966). Olsen hävdar att det 

inte nödvändigtvis måste finnas en kontinuitet i kultplatser eftersom att den fornnordiska 

religionen inte utövades i specifika tempel utan i de vikingatida långhusen. På så sätt finns 

ingen kontinuitet när det gäller platsen för religionsutövandet men däremot en kontinuitet i 

makt för den religiösa eliten (Andrén 2013:29).  

Anders Andrén hävdar att efter Olsens avhandling har debatten varit låst vid den rumsliga 

relationen mellan kyrka och forntida gravfält eller storskaliga offerplatser och menar att man 

ska fokusera på de rituella inslagen i landskapet istället för byggnaderna. På grund av den 

fornnordiska religionens mångsidighet var den inte knuten till en specifik plats utan kunde 

utföras på många olika sorters platser, både inomhus, utomhus eller fritt i landskapet. Denna 

mångsidighet beror på att den fornnordiska mytologiska världen i sig var väldigt komplex, här 

finns inte bara gudar och gudinnor utan även andra övernaturliga väsen som skulle blidkas. 

Ritualer kunde därför vara av olika karaktär, äga rum på olika sorters platser och vara riktade 

mot många olika krafter (Andrén 2013:30ff).  

Arkeologen Ann-Sofie Gräslund skriver kort om kultplatskontinuitet i Kontinuitet i kult och 

tro från vikingatid till medeltid (1992). Hon lägger fokus på den diffusa gränsen mellan den 

profana och sakrala eliten under järnåldern. Eftersom att den religiösa eliten även var den 

styrande eliten under den här tiden är det ofta svårt att särskilja på profana och sakrala 

ritualer. Därför kan en, i våra ögon, profan plats såsom en tingsplats även ha varit en plats där 

man utfört religiösa ritualer (Gräslund 1992:132f). Hon delar in begreppet kultplatskontinuitet 

i två kategorier:  

1. Den traditionella åsikten att de kristna kyrkorna är placerade på äldre kultplatser.  

2. Området där den medeltida kyrkan placerats kan ha varit central för förkristna 

religionsutövningar (Gräslund 1992:129).  

Gräslunds senare kategori är väldigt vag och säger inte speciellt mycket men det är ungefär så 

mycket som går att påvisa rent arkeologiskt. Ibland stämmer det att kyrkan är placerad på en 

gammal kultplats eller ett viktigt område, ibland stämmer det inte. Utifrån det arkeologiska 

materialet är det omöjligt att dra några generella slutsatser (Andrén 2013:29).  

Ett väldigt känt exempel på en faktisk kultplatskontinuitet, såsom Gräslunds första kategori 

lyder, är Gamla Uppsala men även kyrkan på Frösön i Jämtland (Andrén 2013:38).   
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Den här uppsatsen bygger på Andréns tankar om kontinuitet men fokus kommer att ligga på 

vattnet som element i landskapet istället för landskapet som helhet. Vatten i sig är inte 

stationärt utan hela tiden i rörelse och därför finns även möjligheten att kulten knuten till 

vatten också är rörlig.   

2.2 Offer  
Ett material bestående av förmodade offerföremål kan tala om en rad saker för arkeologen 

beroende på vad hen är ute efter. Till exempel kan man undersöka huruvida offrandet skiljer 

sig mellan odlande, vandrande och jägar-samlar-samhällen eller om offrandet kan berätta 

något om människans världsbild och religiösa föreställningar (Insoll 2011:154). Det senare 

känns igen från tidigare forskning inom det här ämnet. Nu är syftet att undersöka förändring i 

religiösa föreställningar och därför kommer fokus att ligga på förändring i materialet. Men 

först måste begreppet offer redas ut, vad innebär det egentligen att kalla ett föremål för offer? 

Till att börja med finns det rent språkligt en del svårigheter när det kommer till att definiera 

vad som egentligen avses med begreppet offer. På engelska gör man åtskillnad på sacrifice 

och offering, den distinktionen finns inte på svenska utan båda termerna översätts till offer. 

Sacrifice kommer från latinets sacer (heligt) och facere (att göra) och offering bygger på 

offerere (att erbjuda) (Falk 2008:39).  

Arkeologen Åsa Berggren förklarar att sacrifice används när något eller någon dödas och 

offering när det handlar om föremål, även om hon förtydligar att det är en förenklad bild och 

undantag förekommer. Ibland använder man sig även av begreppet votive när man talar om 

offer, med det menas att man offrar en gåva i samband med att ett löfte avläggs (Berggren 

2010:46). Inom engelskan finns det alltså större språkligt rum för att specificera vad det är 

som egentligen avses, något som inte finns lika tydligt i svenskan. Inom arkeologin ser man 

ibland offerbegreppet tillsammans med ett förtydligande förled, till exempel försoningsoffer 

eller gåvooffer (Berggren 2010:47).  

Själva ordet offer är idag ett omtvistat begrepp som många forskare tar avstånd ifrån. Allt 

oftare ser man hur ”deponering” används i både akademiska och populärvetenskapliga texter i 

ett försök att undkomma problematiken som ordet offer bär med sig. Men faktum kvarstår 

dock att genom att ge vissa föremål epitetet offer eller deponering så tillskrivs föremålet vissa 

egenskaper som läsaren, säkerligen helt omedvetet, förknippar med sådant som författaren 

inte avsett.  

 

Figur 1: Bilden av offer? Carl Larssons "Midvinterblot" på Nationalmuseum i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons 



6 
 

Berggren anser att offer är ett fruset begrepp som levt kvar sedan 1800-talet då arkeologin 

som disciplin formades (Berggren 2010:98f). Med det menar hon att begreppet offer bär med 

sig en historia av associationer som idag inte är önskvärda men som ändå lever kvar därför att 

begreppet inte omvärderas.  

Även om deponering har kommit att bli allt mer vanligt att använda så det begreppet heller 

inte alltid helt bra. Deponering betyder egentligen att nedlägga eller förvara något (SAOB) 

och det är enligt mig en missvisande beskrivning, det antyder att föremålen hamnat där av 

praktiska skäl. Vid osäkerhet om fyndens kontext är deponering däremot ett bra begrepp, då 

kan man undvika att göra en förhastad tolkning av materialet.  

Jag har valt att använda mig av begreppet offer i den här uppsatsen, detta för att understryka 

att handlingen har en innebörd som överstiger det rent praktiska. Mitt syfte riktar sig mot den 

sakrala sfären men jag vill även förtydliga att alla offer inte behöver vara av sakral karaktär.  

2.3 Ritual  
Tätt sammanhängande med offerbegreppet finner vi även begreppet ritual. Det har skrivits 

många texter om ritualteori (se till exempel Habbe 2005; Bradley 2005; Bell 2007) och ämnet 

är fortfarande vitt omdiskuterat. Det har visat sig, framför allt genom det stora materialet som 

publicerats, att det är mycket svårt att hitta en tillfredställande definition om vad en ritual 

egentligen är. Tendensen verkar vara att hitta en generell definition som går att applicera på 

olika material inom olika ämnen som varierar i tid och rum. Stark kritik har riktats mot detta 

av Catherine Bell (2009), hon menar att de flesta försök att definiera ritual har utgått från 

enskilda fenomen som sedan har blivit en generell förklaringsmodell.  

Forskningen har fokuserat för mycket på att definiera ritualer utifrån varandras motsatser, till 

exempel genom att dela upp dem i privata och kollektiva. Detta har leder ofta till ett 

cirkelresonemang där forskaren snärjer in sig i alldeles för många trådar och tillslut sitter med 

för många definitioner för att ens vara användbart (Bell 2009:69ff).  

Ritualteori är överhuvudtaget svårt att använda i ett arkeologiskt sammanhang, eftersom att 

arkeologens material bara består av de fysiska lämningarna efter den förmodade ritualen. Ett 

modernare utgångsperspektiv kan erbjuda forskaren fler källor såsom nedtecknat material, 

bilder eller observationer.  

Genom att använda ett material bestående av offrade föremål kan arkeologen försöka närma 

sig de ritualer som utfördes i och med handlingen. Ett problem som ganska snart uppstår är att 

man gärna kopplar ritualen till kult eller religion. Man förutsätter att ritualen har utförts i ett 

religiöst sammanhang och börjar genast leta efter förklaringar i religionen eller mytologin. 

Det gäller dock att inte vara alltför snabb och därmed dra förhastade slutsatser utan att faktiskt 

utgå från vad materialet berättar.  

Åsa Berggren tar upp detta problem i sin avhandling och beskriver hur lätt det är att förmoda 

att offerföremål är spåren efter en sakral ritual. Man utgår ifrån sitt material som i det här 

fallet är ett offerföremål och beroende på föremålets karaktär och kontext bedöms det som 

antingen ett sakralt eller profant offer. När man sedan ska förklara handlingen som utfördes i 

och med att det här föremålet offrades så gör man ofta misstaget att koppla samman rituellt 

med sakralt och profant med icke-rituellt (se bild på nästa sida!). Berggren uppmanar till 

försiktighet i det här tolkningsstadiet och påminner om att det även finns exempel på profana 

ritualer (Berggren 2010:97).  
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Som nämnt i ovanstående kapitel är det heller inte alltid lätt att skilja det profana från det 

sakrala då de forntida samhällena inte hade samma distinkta uppdelning som vi är vana att se 

idag, därför krävs ytterligare försiktighet i att dela in materialet enligt dessa kategorier.  

Anne Monikander skrev 2010 sin avhandling om våtmarkskult vid Skedemosse och har även 

hon ett kapitel som handlar om ritualteori. Hon menar att definitionen av en religiös ritual 

tidigare varit lite för begränsad i och med att den exkluderat ”magiska” ritualer, det vill säga 

ritualer som inte riktar sig mot en speciell gudom eller övernaturligt väsen utan mot en mer 

generell övernaturlig kraft.  

För att konkretersera detta påstående tar hon upp ett exempel om att bota vårtor genom att 

gräva ner en böna vid norra husknuten en torsdagsnatt med fullmåne. Detta är en ritual men 

den riktar sig inte mot ett specifikt väsen utan mer mot en övernaturlig kraft. Ur en 

arkeologisk synvinkel skulle man omöjligt kunna svara på om fyndet av bönor i ett stolphål är 

resterna av en magisk eller religiös ritual (Monikander 2010:19).  

Hon sammanfattar sin definition av ritual som: 

En ritual är en ritualiserad handling som kräver ett rituellt åtagande och tron på någon 

form av ickemateriella krafter som bara kan utövas inom sin egen kontext, det vill säga 

inom ett trossystem som omfattas av flera människor (Monikander 2010:19f).  

Monikander betonar även att arkeologens möjligheter att se ritual i sitt material skiljer sig 

nämnvärt mot till exempel antropologens eller religionsvetarens eftersom att man arbetar 

utifrån helt olika material (Monikander 2010:22).   

2.4 Det gudomliga och vattnet  
Vatten är den löpande tråden genom denna uppsats, men hur förhåller man sig som arkeolog 

till vatten som material? Terje Oestigaard skriver om detta i The Oxford Handbook of the 

Archaeology of Ritual and Religion (2011) och menar att i en majoritet av alla världens 

kulturer och religioner är vatten, tillsammans med eld, de två dominerande elementen 

(Oestigaard 2011:41).  

Vattnet i sig är ett mycket speciellt element, det är alltid i ett flöde och har möjligheten att 

anta nya former (regn, snö, is, dimma etc.) och representerar samtidigt både det individuella 

och det kollektiva (Oestigaard 2011:38). Genom vattnet kan människan nå både det 

underjordiska och det överjordiska. Offrade föremål kan nå underjorden genom att sänkas ner 

i till synes bottenlösa källor och brunnar. Även vatten och sol kan integreras genom att solen, 

eller för all del månen, avspeglas i vattnets yta (Oestigaard 2011:46 jfr även Edgeworth 

2011).  

Figur 2: Forskarvärldens tendens att dela upp ritualer. Illustration av författaren. 
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Vatten ses alltså som en portal mellan världar, den mänskliga och den gudomliga. Genom 

vattnet skapas en möjlighet för dessa världar att mötas och kommunicera med varandra, 

kommunikationen är dessutom dubbelriktad (Oestigaard 2011:38).  

Eftersom att Oestigaards text är författad på engelska uppstår nu ett återkommande problem, 

nämligen det rent språkliga. Precis som i diskussionen av sacrifice och offering när man talar 

om offer så uppstår samma problem när Oestigaard skriver divinities i sin text. Den svenska 

översättningen är gudomligheter eller gudom, vilket förutsätter att det rör sig om en eller flera 

personifierade gudar. Precis som i Monikanders exempel om att bota vårtor genom att gräva 

ner bönor (se kap. 2.3) så begränsas ritualen rent språkligt till att endast rikta sig mot en gud 

eller ett väsen. Möjligtvis skulle ordet övernaturlig kunna användas men för att vara tydlig 

med avsikten bör kraft läggas till efter, precis som Monikander har gjort, annars är det alltför 

lätt att associera till mer personifierade övernaturligheter såsom väsen eller andar.  

2.4.1 Holy water - sacred water 
En viktig distinktion som Oestigaard gör är att skilja på heligt och heligt, holy och sacred på 

engelska. Återigen saknas en liknande åtskillnad i det svenska språket så de engelska 

termerna kommer att användas. Oestigaard menar att holy water är vatten som anses vara en 

gudomlighet, vattnet är personifierat och dyrkas som en gud. Som exempel har han valt att 

lyfta fram floden Ganges i Indien som anses vara en modergudinna i den hinduiska tron. 

Sacred water är däremot inte en gudomlighet i sig men kan betraktas som heligt, det 

respekteras av de troende och fungerar ungefär som ett redskap i trosutövningen. Vigvatten är 

ett exempel på sacred water trots att den engelska översättningen är holy.  

Vatten har även en förmåga att kanalisera ondska och därmed förvandla ondska från en 

egenskap till en reell form (Oestigaard 2011:39).  

2.5 Vattnets symbolik  
Förutom att, av praktiska skäl, vara livsnödvändigt för mänsklig existens så är vattnet även en 

självklar ingrediens i många av världens religioner. Vattnet har inte en huvudsaklig praktisk 

funktion utan får ofta symbolisera eller kanalisera gudomliga krafter.  

2.5.1 Fornnordisk mytologi  
Den fornnordiska mytologin berättar mycket om offer men inte speciell mycket om offer i 

samband med vatten. Ett känt exempel är berättelsen om Oden som offrar sitt öga i Mimers 

Brunn för att få tillgång till visdomen som vattnet förde med sig. Ögat får ligga kvar i 

källvattnet som pant för att Oden varje dag ska få kunskap och visdom (Näsström 2001:28; 

Oestigaard 2011:46). 

Enligt den fornnordiska världsbilden är har världsträdet Yggdrasil tre rötter som var och en 

går ner i varsin källa: Nifelheim (”dimmornas plats”), Mimers brunn och Urds brunn. Den 

sistnämnda låg i asarnas värld och här hade de sin tingsplats. I själva brunnen bodde nornorna 

och deras uppgift var att ösa källvattnet över trädets rötter. Vattnet i sig ska ha varit så pass 

heligt att varje ting som kom i kontakt med det blev ”vitt som hinnan innanför äggskalet” 

(Näsström 2001:29). Näsström spånar i om Urds brunn möjligtvis kan vara förebild för de 

heliga vattnen i människans värld men huruvida detta är sant eller inte går inte att säga säkert 

(2001:329).  
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2.5.2 Livets ceremonier  
Vatten är ofta central i ceremonier som är kopplade till händelser i livet, ofta med fokus på 

döden. Vattnet renar den döde från synder och har i vissa myter förmågan att väcka den döde 

till liv igen. I den egyptiska mytologin återuppväcks Osiris från döden med hjälp av Nilens 

vatten (Oestigaard 2011:39ff).  

Även i livets början har vattnet en viktig funktion, inte minst i det kristna dopet. Traditionen 

att rena barn med vatten går dock tillbaka mycket längre än så. Om vi återigen gör ett nedslag 

i det forna Egypten så brukade nyfödda blivande faraoner renas genom att stänka vatten på 

barnet. På så sätt fick barnet gudomliga egenskaper och kraft och förbereddes för sin roll som 

farao. Innan kröningen tvättade hen ansiktet i Nuns vatten som även solguden själv hade 

tvättat sitt ansikte i. Genom att göra detta skapades ett band mellan farao och gud där guden 

såg faraon som sin avkomma. Detta är bara ett exempel av ett flertal reningsriter faraon fick 

igenom (Oestigaard 2011:40f).   

För att återvända till det nordiska området så blev människorna här kristna ganska sent, 

kristendomen hade redan funnits i flera hundra år på kontinenten. Därför kom den nya 

religionen som ett färdigt paket till Skandinavien med en redan utarbetad liturgi (Andrén 

2013:31).  

2.5.2.1 Dopet   
Olof Brandt har studerat vattnets symbolik i tidigkristna baptisterier på kontinenten. Ett 

baptisterium är en separat byggnad, ett kapell, där dopen hölls under tidig kristendom. Av de 

ca 500 baptisterier som finns bevarade idag byggdes nästan alla mellan 300–500-talen. De 

tidigaste baptisterierna byggdes för dop av vuxna människor med cirkulära eller polygon-

formade dopfuntar, fyllda med ungefär en meter vatten där personen stod under ceremonin 

(Brandt 2003:11f). Dopen hölls under speciella högtider och många människor döptes 

samtidigt, majoriteten av dem var vuxna (Brandt 2003:16).  

En tidig kristen text berättar att dopen helst ska ske i ”levande vatten”, något som visar att 

vattnet var en viktig symbol för inträdandet i den kristna tron. Brandt tar upp två bibeltexter ur 

Johannesevangeliet som visar hur dopet är en påminnelse om Jesus löfte till de som följer 

honom (Brandt 2003:11):  

Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag 

ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv (Joh 4:14) 

Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levandet vatten, som skriften 

säger (Joh 7:38)  

Även i Norden under tidigkristen tid utfördes dop bara under speciella festdagar och endast i 

katedraler och andra centralkyrkor. Det är inte förrän under 1100-talet som sockenkyrkorna 

börjar ta över, de allra äldsta dopfuntarna är från den här tiden (Andrén 2013:31).  

Ytterligare en intressant detalj är själva ordet dopfunt. Funt härstammar från latinets fons 

vilket betyder just källa (SAOB).  
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3. Kult och vatten 
3.1 Historiska källor  
Under den här perioden av nordisk historia känner vi till ytterst få historiska källor som kan 

berätta om hur dåtidens människor levde, majoriteten av vår kunskap kommer från 

arkeologin. De enda källorna som överhuvudtaget nämner Skandinavien är författade på 

kontinenten i en kontext som skiljer sig väldigt mycket från den nordiska och därför är det 

komplicerat att använda sig av textkällorna i ett arkeologiskt sammanhang.  

3.1.1 Tacitus och Nerthus  

En av de mest citerade källorna från järnåldern är Tacitus beskrivning av de germanska 

stammarna. Tacitus förmodas ha fötts år 56 eller 57 e.Kr. och fullbordat sitt sista verk efter år 

117 (Tacitus 2005:7). Tidsmässigt skulle det placera hans skildringar av Nerthus under äldre 

romersk järnålder.  

I kapitlet som handlar om Langobarderna finns även en beskrivning av Nerthus-kulten, en 

fruktbarhetskult som riktar sig mot gudinnan Nerthus eller Moder Jord. Enligt Tacitus 

beskrivning finns ”på en ö i oceanen […] en obesmittad lund och i denna en helgad vagn, som 

täcks av ett kläde”. Denna vagn ska ha dragits av kor och burit Nerthus när hon ”är tillstädes i 

sitt allraheligaste” och vägletts av en präst som var den enda som hade tillåtelse att vidröra 

vagnen. Gudinnan besökte under några dagar vissa utvalda platser som ansågs vara värdiga 

hennes närvaro, dessa dagar var ägnade åt fest och man fick inte bära vapen eller andra 

järnverktyg (Germania, kap 40).  

Efter dessa festdagar fördes vagnen, klädet och, som Tacitus själv skriver, ”om man vill tro på 

det – själva gudomen” till en hemlig, avskild plats där de tvättas varsamt av trälar i en sjö. 

Efter att ha utfört sitt arbete dras trälarna ner i sjöns djup (Germania, kap 40).  

3.1.2 Adam av Bremen  

Ungefär tusen år efter Tacitus Germania, under 1000-talets första århundrade, skriver Adam 

av Bremen sin berömda översiktshistoria om Hamburgstiftet och de områden som ingår där. 

Han nämner även det som idag är Sverige och skriver några rader om hednatemplet i Gamla 

Uppsala. Templet är, enligt Adam, ”helt och hållet prytt med guld” och ska ha huserat tre 

bilder av asagudarna Tor, Oden och Frej. De tre gudarna hade sina egna präster som förde 

fram folkets blot. Vart nionde år hölls en gemensam offerrit i Uppsala där människor från hela 

landet deltog. De som konverterat och blivit kristna fick köpa sig fria för att slippa delta i 

offrandet (Adam av Bremen 4:26).  

I de anteckningar som kompletterar Adam av Bremens texter finns några ytterligare 

beskrivningar av platsen. Han skriver att templet ska ha legat på en plan yta men vara 

omgärdat av berg, en enligt Adam teaterliknande miljö. En glänsande kedja av guld omgärdar 

templet men hänger samtidigt över templets tak (Adam av Bremen sk.139). Adam av 

Bremens anteckningar innehåller även några intressanta rader om källkulten i Uppsala:  

Där finns också en källa, vid vilken hedningarna brukar offra och i vilken man brukar 

kasta ned en levande människa. Om denna inte återfinns, går folkets önskan i uppfyllelse 

(Adam av Bremen sk.138).  
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3.1.3 Vad berättar texterna?  
Naturligtvis går det inte att lägga någon större vikt vid varken Tacitus eller Adam av Bremens 

texter då många källkritiska problem genast uppstår. Men även om innehållet knappast kan 

betraktas som pålitligt så är beskrivningarna icke desto mindre intressanta och många 

tolkningar av texterna har gjorts genom åren. Britt-Mari Näsström menar till exempel att 

trälarna i Tacitus text inte har hamnat i sjön genom vattnets kraft utan de har i själva verket 

offrats och nedlagts i vattnet, en möjlig parallell till de samtida mossliken (2004:56).  

Mycket har också diskuterats om Adam av Bremens beskrivningar och hur väl de instämmer 

med övriga källor (se bl.a. Gräslund 1999). Adams texter bygger ofta på andras berättelser 

och anses därför vara av tvivelaktigt källvärde. Magnus Alkarp skrev 1997 en artikel i 

Fornvännen om en alternativ tolkning av Adam av Bremens uppsalaskildring och menar att 

de uppgifter som berättats för Adam kan ha blandats med berättelser om den fornnordiska 

religionen vilket har gett upphov till de fantasifulla beskrivningarna (Alkarp 1997:160).  

Eftersom att ingen offerkälla återfunnits i Gamla Uppsala menar Alkarp att den platsen som 

avses i Adams text skulle kunna vara en sänka som kallas Minnurs Brunn som möjligen har 

varit platsen där avrättningar utfördes (Alkarp 1997:157). 

Ser man Adams skildring av Gamla Uppsala i relation till hans övriga beskrivningar så 

minskar trovärdigheten drastiskt. I till exempel kapitel 25 i fjärde boken beskriver han hur 

amazoner, cykloper, ”hundhuvuden”, kannibaler och enbenta varelser hindrar färden öster om 

det svenska riket.  

 

 

  

Figur 3: Olaus Magnus avbildning av hednatemplet i Gamla Uppsala. Foto: Digitalt museum/Upplandsmuseet 
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3.2 Järnålderns offerkult  
Som sagt är det arkeologin som står för majoriteten av den kunskap vi har om forntida 

offerkulter. Järnåldern är en väldigt händelserik period och det mänskliga samhället förändras 

drastiskt. Vi känner idag till ganska många kultplatser som användes under järnåldern och 

många av dem är kopplade till vatten. En majoritet av de offerföremål som hittats på dessa 

platser är kopplade till fruktbarhet. Berta Stjernquist skriver:  

The cult site was seen as important for the living, and the social life of human beings. It 

played a role for life, but also for death. […] Another aim of the water cult was healing. 

The springs were seen as curative features. (Stjernquist 1998:175)  

Den vattencentrerade kulten är kopplad till både offer och rituella måltider. Enligt Stjernquist 

försökte forntidsmänniskan kommunicera med det övernaturliga genom dessa måltider, 

gudomen fick en del och människan den andre. I det keltiska området trodde man att källorna 

var bebodda av övernaturliga väsen och här finns det gott om exempel på offer kopplat till 

vatten (Stjernquist 1998:172ff).   

3.2.1 Gåvor till gudarna  
Britt-Mari Näsström har skrivit om offer i bland annat Religion och samhälle i det förkristna 

Norden (1999) där hon gör en kategorisering av järnålderns offerföremål. Då hennes 

huvudsakliga källmaterial är den fornnordiska mytologin är hon starkt präglad av offerkulten 

som speglas i de texterna. Hon beskriver offer som en gåva med avsikt att öppna en kanal 

mellan den mänskliga världen och den gudomliga. Gåvan kan antingen ges som just en gåva, 

men den kan också vara ett tack för välgång eller ett soningsoffer för att blidka gudarna 

(Näsström 1999:157).  

Gåvooffer är ofta måltider, rituellt ätande där gudarna får en del och människan den andra, 

Näsström hävdar att dödandet av en levande varelse är det finaste av offer, inga andra offer 

har så hög status som blodsoffret (Näsström 1999:157).  

Näsström menar att minst tre aktörer är nödvändiga för att en handling ska kunna kallas för 

offer; offraren, offret och mottagaren. Ibland kan även en fjärde aktör räknas med, även om 

hen inte nödvändigtvis måste delta i offerhandlingen. Till exempel hen ha betalat för det som 

ska offras (Näsström 2001:247).  

3.3 Från vatten till land? 

Charlotte Fabech har undersökt materialet från Sydskandinaviens offerplatser och 

sammanställt resultatet i artikeln Samfundsorganisation, religiøse ceremonier og regional 

variation från 1991. Hon menar att under järnåldern så förändras våtmarksoffrandet markant 

jämfört med sten- och bronsålder för att sedan helt upphöra under slutet av folkvandringstid 

(Fabech 1991:287). 

Fabech har gjort följande indelning av forntidens offerseder: 

 Fruktbarhetsoffer  
I hela det nordiska området finns kända fruktbarhetsoffer, detta är den vanligaste 

offerkategorin. Både individuella och kollektiva offer räknas in i den här kategorin, 

man har offrat både för den egna och samhällets fruktbarhet. Typiska offerföremål är 

lerkärl med mat, djur, smycken av brons, guld, glas, ben och bärnsten, guldbrakteater 

och redskap. Dessa offerplatser har använts mellan stenålder och folkvandringstid 

(Fabech 1991:284).  
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 Människooffer  
Att offra människor är alltid en kollektiv handling, antingen i den närmaste kretsen i 

den lokala omgivningen eller mer storskaliga offer. De människooffer vi känner till 

idag har legat i mossar och de återfinns som så kallade mosslik eller skelett beroende 

på mossens surhetsgrad. Människorna som offrats i mossarna har ofta dött en mycket 

våldsam död.  

Offrandet av människor pågår mellan slutet av bronsåldern och in i romersk järnålder, 

däremot kan det även förekomma människor i krigsbytesoffer så några har en senare 

datering (Fabech 1991:284).  

 Krigsbytesoffer  
Stora vapenansamlingar i sjöar och mossar brukar ofta bära spår efter strid och har 

därför tidigare tolkats som resterna efter stora slag. Alla föremål kan dock inte vara 

stridsvapen, många bär även spår av rituellt nedläggande. Vissa föremål är med avsikt 

förstörda, vissa är brända eller böjda. Krigsbytesoffer har nedlagts mellan 200–600-

talen och kända exempel finns i hela södra Sverige och Danmark (Fabech 1991:284f).  

Fruktbarhetsoffer kan spåras tillbaka till stenålder men har då bestått av individuella offer, 

oftast i form av ett lerkärl, matvaror eller smycken. Denna tradition kom att pågå nästintill 

oförändrad fram till slutet av bronsålder. Då framträder de första människooffren, mossliken, 

en kollektiv sed som i sin tur kom att avlösas av krigsbytesoffer. Något Fabech anser vara en 

omtolkning av de gamla offersederna. Fruktbarhetsoffrandet pågår vid sidan av det kollektiva 

offrandet men upphör samtidigt som krigsbytesoffren. Anledningen till denna förändring ska 

vara det alltmer organiserade samhället, religionen institutionaliseras och därmed även 

individens offerhandlingar (Fabech 1991:287). 

Figur 4: Fabechs föreställning om våtmarksoffer under järnålder fram till slutet av folkvandringstid. Illustration av författaren 

Fabech menar att omkring år 400 dyker det upp nya religiösa manifestationer på land som 

kom att helt dominera under 500-talet; guldgubbar. Dessa har en stark koppling till 

bebyggelse och kom att ersätta offrandet i våtmarker, vattnet verkar helt ha förlorat sin sakrala 

betydelse. Fabech anser att detta understrykes ytterligare av att offrandet av människor 

fortsätter, men inte i mossar utan på land (Fabech 1991:291).  
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3.4 Arkeologin leder vägen 
Fabechs teori om järnålderns kult vid vatten har fått ett stort genomslag i forskarvärlden. Men 

även om hennes åsikter naturligtvis är väl underbyggda så är de dock lite väl generaliserande 

och det finns indikationer som visar på att hennes teorier måste omvärderas. Till exempel så 

pågår i skrivande stund en utgrävning av ett stenålderskomplex i Motala och mycket pekar på 

att vi måste omvärdera vår syn på stenålderns kultaktiviteter. Här har nämligen en 

stenpackning hittats som under stenåldern låg på botten av en sjö. I och runt stenpackningen 

har flera olika sorters föremål deponerats, både ben från djur och människa men även 

keramik, yxor, pilspetsar och snidade träföremål. Fyndens sammansättning tyder på att de 

förmodligen hamnat där i ett rituellt syfte (Gruber, Hallgren och Arnberg 2010:22f).  

Fabechs tankar om att religionen institutionaliseras är däremot väl förankrade bland övrig 

forskning (se bland annat Näsström 1999; Jørgensen 2009).  

3.5 Järnålderns offerplatser  
Vi känner idag till ganska många offerplatser från järnåldern och det är tyvärr omöjligt att 

redogöra för alla. De tre första platserna i det här avsnittet är väl dokumenterade och 

omskrivna, den fjärde kan ses som ännu en motpol till Fabechs teori men kan även berätta 

något om den vattenknutna kulten som pågår vid sidan av den institutionaliserade 

religionsutövningen. Figur 5 (se sida 17) visar platsernas geografiska placering.  

3.5.1 Röekillorna  

Den här skånska källan karaktäriseras av sitt röda vatten, något som säkerligen har spelat in 

under forntida offerritualer. I källan har man hittat ben från både människa och djur men även 

verktyg och skärvor av keramik. Framför allt är det ben från häst och hund som hittats.  

Fynden visar på en långvarig aktivitet vid källan, här har både rituella måltider ägt rum och 

offerföremål har lagts ned i det röda vattnet (Stjernquist 1997:78).  

 

3.5.2 Käringsjön 

Under tidig järnålder har Käringsjön i Halland fungerat som offerplats, här har man hittat 

keramik och jordbruksverktyg av trä. På grund av den sura jorden har inga föremål av ben 

eller järn bevarats men man antar att även sådana föremål har offrats i sjön. En intressant del 

av fyndmaterialet är alla de småstenar som hittats, så många att de måste ha varit en del av 

kulten. Man har även hittat resterna av en träkonstruktion längs med stranden, en form av 

”promenadstråk” som har låtit människor att gå längs med vattenkanten (Stjernquist 1997:62).  

Käringsjön har tolkats som en plats där ”vanliga människor” offrade (Carlie 2003:5).  

 

3.5.3 Skedemosse  

På Öland ligger en av Sveriges mest berömda offerplatser, Skedemosse. Här har man förutom 

många sorters djur- och människoben funnit en stor vapensamling (Monikander 2010:11ff).  

Mellan 200 och 550 e.Kr. har ett flertal vapen, sköldar och hästutrustningar deponerats i 

mossen, men även föremål av mer personlig karaktär såsom kammar, bälten och några 

guldringar och pärlor. Vissa av föremålen har bränts innan de hamnat i mossen, något som är 

ganska ovanligt (Monikander 2010:13ff).  

C14-dateringar av benen visar att mossen använts under 600 år, mellan förromersk järnålder 

och vikingatid (Monikander 2010:10).  
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3.5.4 Hjärup – kultplatsen på gården  

I Hjärup i Skåne finns en gård från folkvandringstid och vendeltid (Carlie 2002:658) som 

grävdes ut under 1990-talet. Rapporten skrevs av Janis Runcis 1998 och resultaten har 

sammanställts och tolkats ytterligare av Anne Carlie (2002).  

Man hittade då ett långhus utöver det vanliga, det var 50-55 meter långt vilket är större än de 

flesta långhus från den här tiden. Dessutom var gården anlagd ovanpå ett äldre 

järnåldersgravfält. I anslutning till gården hittades även ett flertal fynddepositioner där fynden 

tolkats som rituellt nedlagda (Carlie 2002:655).  

Gården är belägen två och en halv kilometer ifrån den lite mer kända lokalen Uppåkra, en 

boplats som har varit central för den ekonomiska, religiösa och politiska makten under den 

här tiden. I Uppåkra har flera fynd gjorts som har kopplats till en sakral sfär, bland annat har 

man hittat en torshammare, guldgubbar, ett galthuvud i silver prytt med ett granatöga, en 

Odenfigur samt en stor koncentration av lans- och spjutspetsar som har tolkats som rituellt 

nedlagda (Carlie 2002:656).  

Utöver det stora långhuset hittades även två mindre byggnader, tre brunnar, ett flertal stolphål, 

ett tjugotal härdar och en mängd gropar. Dessutom hittades fyra gravar som visade sig vara 

lite äldre än gårdsbebyggelsen men inte mycket, troligtvis har de som byggt gården varit 

medvetna om gravarnas placering eftersom att de inte skadats (Carlie 2002:660).  

Vid första anblick kan man tro att det har bott en välbärgad grupp människor här, men inga av 

fyndföremålen som hittats tyder på någon större rikedom. Däremot har man hittat många spår 

som pekar mot en forntida kultutövning på platsen, framför allt är fynden centrerade till den 

sydligaste av de tre brunnarna. I brunnen hittades rikligt med obrända djurben, de allra flesta i 

de tre översta skikten (av totalt 12) vilket tolkades som att de nedlagts nära i tid efter att 

brunnen slutat fungera som vattenkälla. Djupare ner i brunnen hittades enstaka djurben men 

även en spetsig påle av ek och en del av en överliggare till en drejkvarn.  

Benen visade sig komma från nötboskap, häst, svin, get/får och hund, det enda inslaget av vilt 

djur var ett mellanfotsben från en kronhjort. Ben från nötboskap var vanligast, därefter häst 

följt av svin (Carlie 2002:663ff).  

Den andra av de tre brunnarna, belägen väster om långhuset, visade sig även den innehålla 

djurben. Dock har denna brunn inte undersökts lika noga som den första och man är därför 

osäker på dateringen av fynden som gjorts här. Det största fyndet är ett kranium från en häst 

men enligt muntliga uppgifter från Runcis som inte kom med i rapporten så tror man att 

kraniet har hamnat i brunnen under ett senare skede (Carlie 2002:668).  

I en grop norr om långhuset hittades en samling djurben nedgrävda, det största fyndet var ett 

intakt hundkranium som placerats i gropens botten. Fynden har tolkats som en rituell 

deponering och inte en djurgrav eftersom att kraniet placerats med skalltaket upp i gropen och 

inga andra delar av hunden hittats (Carlie 2002:668f).  

Carlie lägger fram en möjlig tolkning av platsen utifrån ett flertal historiska källor som 

beskriver den fornnordiska religionen (hon är även noga med att poängtera vikten av 

källkritiskt granskande av dessa texter!). Hon tar bland annat upp Snorre Sturlassons 

berättelse om Hakon den Gode där man, efter en rituell slakt, ceremoniellt äter och dricker 

tillsammans. Enligt sagan ska djuren som offrats ha varit både kor och hästar men även 

mindre djur, något som Carlie påpekar stämmer väl in på fynden i Hjärup.  

Nästintill alla gårdens härdar låg i anslutning till den södra brunnen, något som Carlie menar 

inte är en slump utan ett tecken på kollektiv matlagning och som ytterligare stödjer tanken att 

man på gården har ätit rituella måltider tillsammans.  
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En intressant detalj är den del av en drejkvarn som hittats i brunnen. Carlie menar att den 

möjligtvis kan ha använts till rituellt ölbryggande för att sedan ha förstörts och offrats i 

brunnen (Carlie 2002:670ff).  

Carlies slutsats är att gården i Hjärup har varit en plats för en kollektiv offerkult men på en 

lokal nivå. Eftersom att gården ligger så pass nära Uppåkra där den offentliga kulten ägt rum 

är Hjärup troligtvis platsen för en mindre lokal kult, dock större än endast gårdens boende. De 

många härdarna tyder på att mat har tillagats för många personer och den bit av pålen som 

hittades i den södra brunnen har förmodligen varit mycket längre och stått rest för att vara 

synlig för förbipasserande (Carlie 2002:676).  

3.6 Kulten och vattnet 
Våtmarkskulten har alltså varit mycket stark under järnåldern och varit spridd över ett stort 

geografiskt område. Vatten har använts för olika syften och varit centrum både för den 

kollektiva och den individuella kulten. I takt med att samhället utvecklas och blir mer 

centraliserat så förändras även människans kultiska aktiviteter. Den vattencentrerade kulten 

försvinner inte helt som Fabech påstår även om den onekligen minskar i omfång.  
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Käringsjön •  • Skedemosse  

Figur 5: Karta över de nämnda fyndplatserna © Lantmäteriet. 
Bearbetad av författaren 

• Röekillorna  
Hjärup  •   
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4. Kristen tid 

4.1 Källorna rensas  
Tyvärr är det arkeologiska materialet från medeltida offerkällor i princip obefintligt. Efter 

reformationen rensas källorna på föremål och mynt eftersom offerseden ansågs vara ett 

katolskt fenomen. Mynten från källorna har inte inkommit till statsmakten, möjligtvis har de 

hamnat hos den lokala kyrka som tömt källan men detta är oklart (Golabiewski Lannby 

1990:16ff). Källorna lever dock kvar i den folkliga traditionen och man fortsätter offrandet 

utanför den protestantiskt kristna tron. Ett exempel på en sådan offerkälla är Rockebro källa i 

Örebro län, här slänger förbipasserande än idag ofta ner ett mynt i källans vatten. När källan 

undersöktes 1980 i samband med en ombyggnation hittade man 8800 mynt. Det äldsta myntet 

var dock inte äldre än 1719 och man misstänkte därför att källan tömts någon gång innan detta 

årtal (Golabiewski Lannby 2011:137).  

4.2 Nerthus blir Anna och Tor blir Torsten?   
En vanlig uppfattning har varit att de katolska helgonkällorna är omvandlingar från förkristna 

offerplatser till kristna källor på samma sätt som man hävdat att kyrkorna byggdes på gamla 

kultplatser. Ofta görs även kopplingen till kyrkornas placering och man är inte främmande för 

tanken att källan är anledningen till att kyrkan placerats just här.  

I en artikel från 1934 skriven av Harald Widéen beskrivs en av de mest kända offerkällorna, 

Sankt Torstens källa i Västergötland. Källan har avbildats i Suecia Antiqua et Hodierna under 

1600-talet (se figur 6) men kommit att falla i glömska för att tillslut försvinna. Men under 

1900-talets början blir källan plötsligt aktuell igen då man fäller träd och hittar en stenkantad 

grop med ”bottenlös gyttja” (Widéen 1934:2). Författaren anser att denna grop är resterna av 

källan och att här har det redan innan kristendomens införande offrats men då gick källan 

under namnet Tors källa. Widéen har även hittat en bön från 1600-talet som ska ha yttrats vid 

offrandet och drar slutsatsen att så har det även gått till under den förhistoriska kulen (Widéen 

1934:4ff).  

I Falbygdens hembygds- och fornminnesförenings årsbok från 1955 finns en artikel skriven 

av Gunnar Linde som handlar om Västergötlands offerkällor. Linde menar att offerkällorna 

inte är ett katolskt påfund utan den här traditionen kan spåras långt längre än så, ända ner till 

förhistorisk tid (Linde 1955:8). Han redogör speciellt för en källa som fått sitt namn efter det 

katolska helgonet Sankta Anna. En bit från Sankta Annas källa finns ett gravröse där en liten 

bronsfigur föreställande en kvinna hittats. Figuren antas vara en bild av Nerthus och Linde 

drar därför slutsatsen att den gamla Nerthus-kulten har övergått till en katolsk Sankta Anna-

kult (Linde 1955:14).  

Lindes resonemang om Nerthus-kulten är inte bara felaktigt utan även ologiskt. Om det 

överhuvudtaget har existerat en Nerthus-kult så har den definitivt inte pågått kontinuerligt in i 

kristen tid, det finns ingenting som talar för att den teorin är ens är en möjlighet.   
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Även i Hallands museums årsbok från 1975 finns liknande uppgifter. Källan som åsyftas är 

Sankt Hans källa med tillhörande kapellruin. Kapellet är placerat på en sank och tidvis 

översvämmad plats. En, enligt författaren, mycket märklig placering som måste betyda att 

källan är anledningen till kapellet byggdes just här (Lundborg 1975:30).  

Så sent som 2013 gav Gotlands kyrkohistoriska sällskap ut en årsbok om Gotlands kyrkor där 

författaren hävdar att helgonkällorna är omvandlingar från förkristna kultplatser (Svensson 

2013:208). Det är märkligt att den här föreställningen fortfarande lever kvar än idag och inte 

har ifrågasatts. Läser man dessa artiklar uppenbaras ganska snart ett stort källkritiskt problem, 

de bygger nämligen på varandra och genom att följa källhänvisningarna hamnar man ganska 

snart i en tveksam forskning som utfördes under 1800-talet och som knappast skulle godtas 

idag. En omvärdering av helgonkällorna är på sin plats!  

 

  

Figur 6: Torstens källa. Ur Suecia Antiqua et Hodierna, band 3:49.  Foto: Kungliga Biblioteket. Bilden är 
beskuren. 
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4.3 Trefaldighets- och midsommarkällor  
Även om källorna under katolsk tid bar helgonnamn så var det inte på de respektive helgonens 

dag som man gick till källan. I södra Sverige var det vid midsommar som man besökte 

källorna och i mellersta och norra Sverige var det under trefaldighetsdagen (första helgen efter 

pingst). Man kunde då dricka av källvattnet eller erbjuda en gåva för att få god hälsa. Oftast 

offrades ett mynt men även små metallföremål som nålar, spännen, spikar och ringar. Enligt 

folktron bands det onda vid det offrade föremålet och skulle följa med upp om någon 

plockade upp ett offrat föremål. 1544 utfärdades ett förbud mot helgondyrkan och vallfärder 

vilket betydde att även bruket av källorna förbjöds (Golabiewski Lannby 1990:14ff).  

Seden att dricka källvatten och offra mynt i källorna dog uppenbarligen inte ut bara för ett 

officiellt förbud utfärdats. Vid sidan av kyrkans läror så fortsatte man att besöka de gamla 

källorna. Under 1700-talet nedtecknas den här texten som beskriver traditionen att besöka 

offerkällor och hur det går till när man dricker vattnet (Källakademin 2012:89): 

En del när de tänckia sig till Brunnen, resa och fara från sina hem, utan at låta någon 

weta, hwarest de taga vägen. Äfven när de gå til, och från Brunnen äro de tysta och als 

intet ala; jämwäl inunder sielfa drickandet lämna de något watn uti Näfver Struten, eller 

Skieppan qwart, det de kasta bak öfwer axeln eller ryggen, förutan annan galenskap, som 

jag, och andra med mig, inte utan förargelse, förledit Åhr, sedt hafwa, hwilka när de om 

ordsaken tilfrågades, swarades at deras förfäder så gjort för dem, sättjandes sådan tro det 

til, som hade watnet utom des ingen kraft at hielpa… 

4.4 Myntoffer  
Svinnegarns källa i Uppland sägs vara medeltidens mest kända offerkälla, även den har 

avbildats i Suecia Antiqua (se figur 9). 

På grund av det stora antalet offrade mynt i källan ställdes så småningom en offerstock på 

platsen, detta för att inte alla rikedomar skulle försvinna ner i källans vatten. Man tror att 

myntoffren i stocken ska ha räckt till att finansiera kyrkan som senare kom att byggas i 

närheten (Källakademin 2012:90f).  

  

Figur 7: Offerstocken från Svinnegarn. Foto: Peter Sillén. Ur Historiska museets föremålssamling.   
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4.4.1 Ödetofta – Barnabrunnarna  

I Småland ligger tre källor som i folkmun fått namnet Barnabrunnarna, numera återstår dock 

bara en av dem. Källan har varit en midsommarkälla (alltså besökts vid midsommar) och här 

har man offrat mynt och andra mindre föremål för att bota sjuka barn (Golabiewski Lannby 

1990:8).  

Vid undersökning av källan hittades 5943 mynt, polletter och jetonger (myntliknande 

spelmark eller medalj). Alla mynten kunde dateras sammanhängande vilket visar på en lång 

kontinuerlig användning av källan, det äldsta myntet var från 1573 och det yngsta (en jetong) 

från 1845 (Golabiewski Lannby 1990:25, 31).  

Ett av fynden kom dock att skilja sig markant från resten, nämligen ett Magnus Eriksson-mynt 

från 1300-talet (se figur 8). Man tror att myntet är en kvarleva från den medeltida 

användningen av källan som har lyckats undkomma rensningen (Golabiewski Lannby 

1990:18).  

 

4.5 Offerkällor och offerkyrkor  
Historikern Monika Weikert har skrivit sin doktorsavhandling om offerkyrkoseden i Sverige 

mellan 1600- och 1800-talen. Vissa av kyrkorna ansågs enligt tradition vara speciellt 

kraftfulla och genom att ge en gåva tillsammans med bönen så ökade chanserna att bönhöras 

(Weikert 2004:4).  

Weikert hävdar att termen offerkyrka inte används för än under medeltiden utan dyker upp 

första gången under 1600-talet. Det som är intressant är att hon beskriver offerkyrkans 

funktion på nästan exakt samma sätt som offerkällans funktion har beskrivits, vid sjukdom 

eller inför kritiska händelser kunde bönen förstärkas med hjälp av en gåva till en offerkyrka. 

Ibland kunde även ett tackoffer lämnas i kyrkan om sjukdomen eller svårigheten övervunnits. 

Den första kända offerkyrkan är faktiskt Svinnegarns kyrka som omnämns första gången i 

skriftliga källor omkring år 1630 (Weikert 2004:4).  

Weikert nämner även offerkällor och menar att det finns flera exempel som visar att offrandet 

i kyrkor och offerkällor har skett parallellt med varandra (2004:11).  

  

Figur 8: Till vänster: Magnus Eriksson-myntet som hittades i Ödetofta. Foto: ATA. Till höger: Samma sorts mynt från en annan 
fyndplats. Foto: KMK. (Monica Golabiewski Lannby 1990:17f).  
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4.6  Hälsokällor  
Under 1600-talet ska intresset för källornas hälsobringande vatten ha växt i och med Urban 

Hjärne som var läkare och naturforskare. Många av de katolska helgonkällorna används nu 

istället som hälsokällor (Golabiewski Lannby 1990:20).  

I ovannämnda Rockebro källa återfanns, förutom alla mynt, även flera öskar som använts vid 

drickande av källvattnet (Golabiewski Lannby 2011:137). 

Medevi brunn är Sveriges äldsta kurort, grundad av Urban Hjärne år 1678. Hjärne hade 

studerat hälsobrunnar utomlands och ville nu öppna portarna till en helt ny anläggning inom 

landets gränser (Källakademin 2012:96f).  

4.7 Offerkällor och kristendomen 

Seden att offra i källor har en stark katolsk koppling som lever kvar även efter reformationen, 

det är en folklig kult som pågår parallellt med den kristna trosutövningen. Mynt har kommit 

att bli det vanligaste offerföremålet i källorna men det förekommer även andra mindre 

metallföremål. Det kan tyckas att det finns en vilja hos kyrkan att överta offerseden och 

förflytta den från källorna in i kyrkan men om så är fallet har försöket inte varit särskilt 

effektivt då källkulten fortfarande är stark och pågår vid sidan av offerkyrkoseden.  

I takt med att naturvetenskapen blir allt starkare får källvattnet en ny roll som hälsobringande 

men offerseden försvinner ändå inte utan pågår ändå in i modern tid.  

  

Figur 9: Svinnegarns källa (kyrkan i bakgrunden). Ur Suecia Antiqua et Hodierna, band 1:68. Foto: 
Kungliga Biblioteket. Bilden är beskuren.  
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5. Avslutande diskussion 
När det kommer till kultplatskontinuitet vid offerkällor är det väldigt tveksamt om 

kristendomen verkligen övertog de gamla offerplatserna. Bruket att offra i vatten var inte 

särskilt utbrett och skedde endast i en väldigt liten skala vid sidan av den institutionaliserade 

religionen. När de första kristna kommer till Norden kan inte våtmarkskulten ha varit den 

dominerande religiösa aktiviteten så det borde inte ha funnits något större behov av att överta 

den seden. Snarare verkar bruket av offerkällorna växa i samband med kristnandet.  

Däremot så kan man inte helt säkert säga att det inte finns källor som använts kontinuerligt in 

i kristen tid, på grund av att källorna antagligen har rensats så finns möjligheten att även det 

forntida materialet försvunnit. Det kan även vara så att moderna undersökningar endast har 

fokuserat på medeltida fynd och mynt och inte grävt djupare ner i kulturlagren. Som 

forskningsläget ser ut idag kan man inte säkert fastställa att källorna inte har använts 

kontinuerligt men det finns inte mycket som tyder på att så är fallet. Det som vi däremot 

faktiskt kan se är att under både förkristen och kristen tid har föremål har lagts i vatten i ett 

rituellt ändamål.  

Hur har då forntidens människor uppfattat vattnet? Det är förstås omöjligt att säkert svara på 

men de arkeologiska fynden kan ge en fingervisning om vattnets symboliska roll. Det har 

tidigare nämnts att vattnet har setts som en portal till gudarnas värld och för att knyta an till 

Oestigaards tankar om holy och sacred så är det inte vattnet i sig som är mottagaren av offret 

utan vattnet transporterar offret till den övernaturliga sfären. Vattnet är sacred, heligt men inte 

en gudom.  

Att vattnet har setts som holy eller en gud är inte lika troligt även om det alternativet 

naturligtvis också är en möjlighet. För att återigen göra en parallell till det forna Egypten kan 

man tänka sig att Nilen har setts som en gudom då människorna var beroende av vattnet för 

att odla och därmed överleva men den aspekten har inte varit lika central i det nordiska 

området. Nilens verkliga religiösa roll tänker jag dock lämna okommenterad.  

Även efter kristnandet är vattnet en viktig del i religionen. Som Anders Andrén skriver så 

kom kristendomen med en färdig liturgi och i den hade vattnet en viktig roll, speciellt i dopet. 

Precis som i de tidigkristna baptisterierna måste en majoritet av de som döptes ha varit vuxna 

människor. Referenserna till ”levande vatten” är även de väldigt intressanta. Kan det ha varit 

så att vissa av källorna faktiskt från början har varit dopkällor? Källorna har varit perfekta 

ansamlingar av ”levande vatten” utanför kyrkan (eller den byggnad där kristendomen 

utövades) som måste ha varit utmärkta för döpande av många människor samtidigt, så länge 

årstiderna tillåter. I och med att dop utfördes i källorna blev vattnet sacred och detta kan då ha 

levt kvar när dopen flyttas in i kyrkan. Källorna hade redan sina helgonnamn och fortsatte 

vara en del av den katolska kristendomen, men nu med ett annat ändamål.  

Möjligtvis fick vattnet följa med in i kyrkan, vigvatten måste ju komma från en vattenkälla 

och det är inte en helt omöjlig tanke att detta vatten kan ha hämtats från en närliggande källa. 

Samma ”levande”, sacred vatten används men det förflyttas in i kyrkan och till dopfunten.  
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Exakt när mynt börjar offras i källorna vet vi inte idag. Troligtvis uppkommer denna sed 

någon gång under tidig medeltid eftersom att det saknas en liknande motsvarighet under 

förkristen tid. På grund av avsaknaden av arkeologiska fynd i offerkällorna från den här tiden 

kan tyvärr endast antaganden göras. Något som vi dock kan se är att den förkristna offerseden 

i vatten skiljer sig mycket från den kristna. I det förkristna materialet hittas framför allt 

resterna av rituella måltider medan det sentida materialet består av mynt och små 

metallföremål som offrats för att bli kvitt sjukdom och få god hälsa. Skillnaderna är för stora 

för att man bara kan anta att det funnits en kontinuitet i bruket. Det är definitivt en möjlighet 

men absolut inte en självklarhet.  

Källkulten verkar splittras efter reformationen. Mynt- och föremålsoffer pågår fortfarande i 

källorna men nu parallellt med den protestantiska kyrkans religionsutövning, inte integrerad 

som under katolsk tid.  

Under 1600-talet dyker nya fenomen upp som är kopplade till offerkällorna. Dels uppkommer 

offerkyrkoseden och dels börjar vattnet i källorna ses som hälsobringande.  

Att säga att offerkyrkorna tar över källornas funktion är inte hållbart eftersom att källorna 

ändå brukas. Men det är intressant att det finns en vilja att förbise den officiella protestantiska 

hållningen och tillåta gåvooffer i kyrkan (detta diskuteras närmare av Monica Weikert 

(2004:230ff)). Det talar för att källkulten var mycket stark även efter reformationen.  

Seden att dricka källvatten uppkommer säkerligen även den på 1600-talet även om det är 

möjligt att traditionen funnits sen tidigare. Vattnet anses på naturvetenskapliga grunder vara 

hälsosamt, inte på grund av övernaturlig eller gudomlig påverkan (sacred water).  

Det är svårt att svara på huruvida vattnet har druckits under katolsk tid men troligtvis är så 

inte fallet och om det har förekommit har det inte varit huvudsyftet. Vattnet har haft en 

religiös innebörd och hjälp skulle komma från religionen och inte vattnets fysiska form.  

När det kommer till kopplingen mellan källa och kyrka så har jag inte lagt speciellt stor vikt 

vid det sambandet. En ordentlig genomgång av landets offerkällor och samtida kyrkor vore 

kanske på sin plats för att på riktigt utreda om det överhuvudtaget kan finnas en relation 

mellan dem. Troligtvis är det precis som Ann-Sofie Gräslund hävdar, ibland stämmer det och 

ibland inte och det går helt enkelt inte att dra några generella slutsatser. Precis som med så 

mycket annat!  
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6. Sammanfattning  

Den här uppsatsen utforskar vattnets roll i religion och kult under perioden då Skandinavien 

kristnades samt hur vattnets symboliska roll förändras i och med den nya religionen.  

Under järnåldern har vattnet en mycket stark roll i kultutövningen och brukas både i den 

kollektiva kulten såväl som i den individuella kulten. Vattnet verkar ha setts som en portal till 

den sakrala världen och tillät kommunikation mellan människan och de övernaturliga 

makterna. Det arkeologiska materialet visar spår efter rituella måltider och djuroffer, både 

kollektiva och personliga, men även stora vapenfynd och människooffer.  

Under medeltiden är det framför allt offerkällor som dominerar den vattencentrerade kulten. 

En populär tanke har varit att dessa källor har varit hedniska kultplatser som givits 

helgonnamn och fortsatt vara i bruk men nu under en katolsk kristen ledning, detta för att 

underlätta för hedningarna att bli kristna. Arkeologin talar dock emot detta, fyndmaterialet 

visar på en nedgång i bruket av vatten i kulten under slutet av järnåldern. I takt med 

samhällets utveckling institutionaliseras även kulten och blir mer kontrollerad. Kult kopplad 

till vatten finns fortfarande men utövas i en liten och till synes ganska privat skala. Därför 

borde de kristna inte ha haft något större behov av att ta över dessa platser för att kontrollera 

befolkningen. Tvärtom verkar bruket av offerkällor öka i takt med att kristendomen tar fäste. 

Vattnet anses vara heligt i dessa källor och människor offrar mynt och mindre metallföremål 

för att få hälsa och välgång. En möjlighet är att källorna från början har använts som 

dopkällor. Tidigkristna historiska källor talar om vikten av ”levande vatten” i dopet och på 

kontinenten byggs speciella kapell, baptisterier, där dopen hålls. Majoriteten av de som döps 

är vuxna människor och så även i Skandinavien. I och med att källvattnet används i dopen får 

det en helig innebörd som sedan kan ha levt kvar när dopen förflyttas in i kyrkan. De nu 

kristna lokalborna samlas vid källorna och kulten vid dem lever vidare i form av offerkällor. 

Möjligen kan man tänka sig att källvattnet fick följa med in i kyrkan, vigvatten måste komma 

från en vattenkälla och varför inte fortsätta använda sig av samma vatten som innan?  

Källkulten förbjuds officiellt 1544 men pågår ändå vid sidan av den numera protestantiska 

tron. Troligtvis rensas källorna på offerföremål eftersom att källkulten ansågs vara katolsk och 

därmed inte önskvärd. Men seden lever vidare och det är inte för än på 1600-talet som vattnet 

i sig ses som hälsobringande, en mer naturvetenskaplig syn på källorna.  

Seden att offra mynt pågår även i vissa kyrkor, möjligtvis kan detta ses som ett försök att 

överta myntoffrandet i källorna men om så är fallet är försöket inte speciellt lyckat då 

källkulten fortfarande är stark.  
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