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Abstract
The concept of harg - an archeology historical discussion: This study is an attempt to deal
with the concept harg known from the historical sources in the north and its use in the field of
archeology. Harg has come to be used in connection with cult, religion and to interpret ritual
sites within archeology. Still it leaves much unanswered of what it contains or sometimes
applies. By focusing on empirical sources from several disciplines such as language and
place-name research, history, religion and archeology, which have all contributed in various
ways to the discussion of harg. I will try to find out what harg really is, based on the different
interpretations regarding harg, and how harg as a concept is used in connection with
interpretations of archaeological findings.
Keywords: Harg, Stone formation, Cult, Ritual sites
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1. INLEDNING
Forntidens kultplatser och begreppet harg är ett omstritt ämne som länge engagerat och
diskuterats inom flera vetenskapliga discipliner. Inte sällan dyker det upp som begrepp i
sammanhang som kult och religion när arkeologer tolkar vissa lämningar från forntiden som
harg. Men vad är harg?
Enligt den svenska akademins ordlista är harg ‘’en enkel hednisk kultplats i det forntida
Norden’’ (SAOL 2015) och enligt svenska akademins ordbok från 1930 definieras harg som:
Stenkummel, offeraltare, offerställe (i ortnamn), [...] (större) naturlig samling av stenblock,
stenhög, [...] offeraltare, offerhus, tempel, [...] bärgspets [...], stenkummel, [...] hedniskt
tempel, avgudabild, [...] helig skog, helgedom, offerställe. (SAOB 1930)

Trots ovanstående beskrivningar av ordet harg lämnar det fortfarande mycket obesvarat och
ger en diffus bild över vad det innehåller eller stundtals gäller när det används i arkeologiska
forskningssammanhang. Denna uppsats är därför ett försök till en översikt, att härleda termen
harg och att kritiskt granska det.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att diskutera begreppet harg och hur det används inom
arkeologin. Detta görs utifrån följande frågor:
-

Vilken betydelse ges harg i det skriftliga materialet?

-

Vilka tolkningar har diskussionen om harg bidragit till inom arkeologin och vilka
arkeologiska fynd och lämningar anses indikera harg?

1.2 Material, metod, avgränsning och disposition
Denna uppsats utgår ifrån en kvalitativ metod. Så som kvalitativ metod beskrivs av Alvesson
och Sköldberg, ‘’att beakta och fokusera på öppen, mångtydig empiri’’ (Alvesson, Sköldberg
2008, s.17) har jag strävat efter att arbeta. Bland annat genom att fokusera på empiri från
flera discipliner. Språk-och ortnamnsforskare, historiker, religionshistoriker och arkeologer
har alla på olika sätt inspirerat och bidragit till diskussionen om harg i Norden. I denna
uppsats har jag studerat materialet från samtliga discipliner i ett försök att granska begreppet
harg och den diffusa bild som fortfarande tycks omge begreppet utifrån historiska källor och
arkeologisk forskning avgränsat till Norden. Uppsatsen inleds med kort forskningshistorik
innan begreppet harg diskuteras och granskas mer ingående utifrån de olika disciplinerna
(språk-och ortnamnsforskning, historia, religionshistoria) och följs av en avslutande
diskussion om arkeologers tillvaratagande av begreppet betydelse och hur det används.
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1.3 Forskningshistorik
Olaf Olsen och hans avhandling Hørg, hov og kirke - historiske og arkæologiske
vikingetidsstudier från 1966 sammanfattar tidigare studier om hedendomens kultplatser och
hedniska tempel, diskussioner där begreppet harg ständigt förekommer, som kaotisk:
Hvis, læseren har fundet, at debatten […] tegner sig lidt kaotisk, da har han ikke fået et helt
urigtigt billede af forholdene. I udforskningen af emnet er det en forbavsende ringe
kontinuitet. Det er tydeligt, at vi befinder os på et grænseområde mellem flere videnskaber, og
for flertallet af de forskere, som har ladet deres røst høre, gælder det, at de enten har været
utilstrækkeligt orienteret om de resultat, som andre fags udøvere har nået, eller hvis de har
kendt dem - ikke har haft forudsætninger for at vurdere disse resultat ud fra metodiske
synspunkter. For at skrive om kultbygningen i Norden i vikingetiden skal man helst være
både historiker og arkæolog, religionshistoriker og nordisk filolog. (Olsen 1966, s.17)

I avhandlingen orienterar Olsen i forskningen och diskuterat de huvudströmningar som varit
tongivande för studier berörande hedendomens kultplatser. Han nämner bland annat
historikern Rudolf Keyser och hans samlade redogörelse för nordisk tempelkultur i boken
Nordmandenes Religionsforfatning i Hedendomen från 1847. Med avstamp i norska
historiska källor fastslog han att det existerade två typer av heliga byggnader hos de
‘’hedniska skandinaverna’’ - harg och hov. Harget var enligt Keyser ett stenaltare under
öppen himmel. 1906 kom arkeologen Herman M. Schirmer ut med avhandlingen Horg og
hov där han bland annat tolkar norska stenkretsar som harg (Olsen 1966, s.9-12). Vidare
pekar Olsen ut Hedenske kultminder i norske stedsnavn från 1915. Författaren och filologen
Magnus Olsen kommer där fram till att harg är ett ord som på Island och i västra Norge
använts om privata kultplatser medan det i södra Norge och i Sverige använts om offentliga
platser av dyrkan (Olsen 1966, s.14). I den egna avhandlingen konstaterar Olaf Olsen att det
måste sättas ett stort frågetecken vid de undersökta och påstådda tempeltomterna. Likaså
menar han att den teori som hans avhandling kretsat kring, att med utgångspunkt från de
norska stavkyrkorna kunna skissera ut hur harget kan ha utvecklats från stendunge till sakral
byggnad, fortfarande vilar på ett svagt underlag (Olsen 1966, s.235).
I Platsernas betydelse - Norrön ritual och kultplatskontinuitet kommenterar arkeologen
Anders Andrén i sin tur Olaf Olsens avhandling som enligt Andrén förändrade debatten kring
hedendomens kultplatser. Där tar han fasta på Olsens påstående ‘’att de enda kultbyggnader
som [...] kan ha funnits var de enkla små byggnader som kallades ‘’harg’’, och som han
tolkar närmast som små skjul för gudabilder’’ (Andrén 2002, s.302). Arkeologen Anders
Kaliff har likt ovanstående försökt orientera i ämnet nordisk hedendom och kultbyggnader.
Han beskriver bland annat den växelverkan mellan religionshistoria och arkeologi där
tolkningar inom en disciplin lätt befästs inom den andra och att det var just det som skedde
under diskussionens tidiga år, att religionshistoriska tolkningar gav impulser till arkeologer
att finna byggnader innefattande kultisk aktivitet. Kaliff påpekar även att risken för
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cirkelargument är uppenbar även om växelverkan mellan de två disciplinerna ofta varit
mycket fruktbar, när viss försiktighet iakttagits. Även Kaliff nämner Olaf Olsens avhandling
och skriver att ‘’Olsens skrift gav upphov till den stora försiktighet bland forskarna att
överhuvudtaget tala om tempel eller specifika kultbyggnader i fornskandinavisk tradition’’
men att de senaste årens arkeologiska belägg för kultbyggnader allt tydligt gjort sig gällande
(Kaliff 2006, s.132).

2. HARG INOM SPRÅK-OCH ORTNAMNSFORSKNING:
Om man vill kasta ljus över ett områdes tidiga språkhistoria är ortnamnsforskning rätt väg att
gå. Ordet och ortnamnselementet harg har varit ett föremål för ortnamnsforskningen av b.la.
språkforskaren Allan Rostvik. I hans avhandling Har och harg från 1967 skriver han att
elementet harg förekommer som naturnamn och bebyggelsenamn(ortnamn) i Sverige med
belägg tillbaka till medeltiden. Med naturnamn avses namn på t.ex. skogar, sjöar eller berg.
Beträffande harg har det som naturnamn ofta rört sig om ‘’stenbundna eller på annat sätt
oländiga områden’’ (Rostvik 1967, s.14), skriver Rostvik. När det kommer till
bebyggelsenamn bestående av någon variant eller böjning av ordet harg räknar Rostvik upp
flera platser i Sverige. Några exempel är Harg i Stockholms län, Hårga i Gävleborgs län,
Hurjom i Västernorrlands län, Harga i Örebro län och Stora Harg i Östergötlands län.
Ortnamnet Harg i Stockholms län härleder Rostvik till dess terräng som dels består av ett lågt
berg med söndervittrande hällar. Men han nämner också andra författare som behandlat
namnet och tolkat detta Harg som ‘’offerställe’’ då de kopplat samman platsen men en annan
närliggande ort, Odensala. Den fornmytologiska aspekten och det faktum att runristningar
hittats i området menar vissa forskare skulle tala för detta. Rostvik själv menar att dessa
associationer inte är tillräckligt starka (Rostvik 1967, s.16, 21-22).

Fig.1: Harg i Stockholms län (Rostvik 1967)
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Byn Hårga i Gävleborgs län ligger intill Hårgaberget som det enligt sägnen funnits en
offerplats vid. Byn i sig karaktäriseras av ett antal flyttblock mitt ibland bebyggelsen som
tolkas ha varit de namngivande för platsen, skriver Rostvik kort. Hurjom i Västernorrlands
län har behandlats av flera författare och härletts som en variant av ordet harg. Rostvik ställer
sig åter till dem som inte tror att namnet syftar på en forntida kultplats utan dess terräng.
Bestående av bland annat stenblock, hällar och ett brant berg.

Fig.2: Hårga i Gävleborgs län (Rostvik 1967)

I Harga, Örebro län, redogör Rostvik för en gård belägen på en berghäll där gårdsplanen
nästan uteslutande består av ett kalt berg. Ett område som kallas Harga Hällar p.ga. av sin
terräng. Vidare refererar Rostvik till tidigare forskning där ortnamnet anses syfta på ‘’samling
av något’’ men också den mer tveksamma betydelsen, offerplats, enligt Rostvik. I
Östergötlands län ges Stora Harg som exempel. En gård belägen på en höjd med kal häll
vilket enligt Rostvik varit namngivande för platsen och gården (Rostvik 1967, s.14,24, 35).

Fig.3: Stora Harg i Östergötlands län (Rostvik 1967)
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Enligt Rostvik pekar de moderna dialekterna på att harg bör definieras som stenkummel och
att betydelsen hedniskt offerställe saknar starka belägg. Vidare nämner Rostvik att det äldsta
nysvenska exemplet av ordet harg går att finna i brev till bergsmän år 1534 och tycks i just
detta fallet åsyfta malmhögar (Rostvik 1967, s.74).
Den kultiska associationen till harg menar Rostvik är en tes som huvudsakligen drivits av
Magnus Olsen och hans Hedenske kultminder från 1915. Denna tes och Magnus Olsen har
dock inte stått utan kritik då luckor uppmärksammats i Magnus Olsens forskning. Rostvik
själv menar, då den kultiska associationen till harg enbart är litterär, att denna typ av tolkning
av ordet kommit från den kristna översättningslitteraturen av det germanska språket. Som i
sin tur ska ha lånats till västnordiskan. Enligt Rostvik pekar inga av de nordiska ortnamnen
bestående av ordet harg på att ordet skulle ha något annan koppling än till det topografiska då
de äldre harg-lokalerna består av berg, låga/plana/sluttande hällar eller kala berg. Som i och
med levande och moderna dialekter kommit att betyda blockrik mark, stora stenblock
nedanför berg, besvärlig terräng eller stenkummel (Rostvik 1967, s.94-96). Vidare skriver
Rotvik följande om harg:
Man är väl numera ense om att grundbetydelsen är ‘stenhop, klippa’ o.dyl. Dessutom har man
räknat med en sekundär, men mycket gammal betydelse ‘offerplats’, utgående från en
specialbetydelse ‘kultisk stenhop, stenaltare’. Denna betydelse har man funnit dels i den
fornvästnordiska litteraturen [...] dels också i ortnamn’’. (Rostvik 1967, s.94)

Och att ‘’det kultiska harg är ett lärt begrepp som aldrig fått fotfäste i de germanska
folkspråken’’ (Rostvik 1967, s. 96).
En annan forskare inom ämnet, Per Vikstrand som är docent inom nordiska språk lägger fram
två tänkbara scenarier för att förstå harg-namnen i sin Gudarnas platser - förkristna sakrala
ortnamn i Mälarlandskapen från 2001. De två scenarierna representerar de två huvudlinjerna
i Vikstrands forskning. Det första och mest traditionella är att räkna dem som dels
terrängbetecknande och dels med en sakral innebörd. Det andra scenariot är när
kombinationer som Odensharg och Torsharg förekommer, att det är den sakrala innebörden
som huvudsakligen bör råda (Vikstrand 2001, s.224-225). I sin forskning tar Vikstrand vara
på mycket av det Rostvik skrivit några år tidigare men han ifrågasätter starkt Rostviks
uppfattning om att den sakrala betydelsen av harg skulle vara ett resultat av kristen
översättningslitteratur. Enligt Vikstrand visar ortnamn och skriftliga källor på att den sakrala
betydelsen är äldre än så (Vikstrand 2001, s.212-213). Sammanfattningsvis skriver Vikstrand
följande gällande harg-namnen:
En vanlig uppfattning om harg-namnen idag torde vara att de kan vara antingen
terrängsbetecknande eller sakrala och att detta måste avgöras från fall till fall. Vissa, i
synnerhet Odinshargher och Thorshargher, är tydligt sakrala, medan andra, som de
osammansatta Harg, mycket väl kan vara rent terrängbetecknande. [...] även om vissa namn
är sakrala, så innebär det inte nödvändigtvis att ortnamnselementet harg haft en sakral
betydelse i sig (Vikstrand 2001, s.214).
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3. HARG INOM HISTORIA OCH RELIGIONSHISTORIA:
Skriftliga källor som ger upplysningar om fornskandinavisk religion under yngre järnåldern
är mycket sparsamma. En och annan vikingatida runinskrift är allt som på senare år
tillkommit utöver den sen länge utforskade poetiska Eddan och skaldekväden som räknas
som de mest betydelsefulla skriftliga källorna. I artikeln Fornskandinavisk kult - finns det
skriftliga källor? betonar religionshistorikern Anders Hultgård skillnaden mellan direkta och
indirekta källor. De direkta källorna är texter (konstruktioner, föremål) som kommer
”inifrån”, dvs. att de har skapats och använts av människor som levde i den gamla kulturen
och religionen. Det arkeologiska materialet dominerar utan tvekan i denna kategori men i sin
text räknar Hultgård upp en rad historiska källor som forskare ofta hänvisar till. Text där
ordet harg förekommer på olika sätt, både i direkt och indirekta källor.
Datering av den poetiska Eddans verser och kväden är omtvistad och problematisk eftersom
varje dikt börs bedömas för sig. Men huvuddelen av de bevarade eddadikterna är från senare
delen av 1200-talet och tros ha kommit till på Island eller Norge. Dikterna saknar författare
och bygger ursprungligen på muntlig tradition. Enligt Hultgård är Valans spådom (Vǫluspá),
Sången om Vavtrudner (Vafþrúðnismál) och Sången om Grimner (Grímnismál) exempel på
direkta källor där ordet harg har bedömts beteckna kultplatser, heliga platser och i vissa fall
kultbyggnader (Hultgård 1996, s.25-28).
Ur Valans spådom:
Gudarna möttes på Idavallen,
de timrade högt harg och hov,
de satte upp eldstäder,
de smidde dyrbara ting,
de skapade verktyg
och de gjorde redskap
Voluspa 7(Hultgård 1996, s.29)

I Valans spådom skildras gudarnas verksamhet och verkar i enlighet med ‘’mytens
förebildliga funktion som prototyp för människors verksamhet’’ (Hultgård 1996, s.29),
skriver Hultgård och menar att de första raderna definitivt handlar om kult och de resterande
om de kultiska föremålen. Ytterligare en textkälla är Sången om Vavtrudner (Vafþrúðnismál)
som talar inifrån den gamla religionen. I följande stycke är det Oden som beskriver guden
Njord för en jätte som Oden tävlar i mytologisk kunskap och visdom med:
Han råder över otaliga hov och hargar,
men han blev inte född bland asarna
Vafþrúðnismál 38 (Hultgård 1996, s.30)
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Vidare återkommer guden Njord och harg i eddakvädet, Sången om Grimner (Grímnismál).
Där beskrivs Njords boning och att Njord ‘’råder över högtimrad harg’’ (Hultgård 1996,
s.30). Hultgård liksom många andra drar slutsatsen att termen harg är en beteckning för
fornskandinaviska kultplatser under vikingatiden. Han nämner dessutom den ofta
förekommande kombinationen av termen hov och harg vilket skulle kunna förstås som ‘’gård
och grund’’ eller ‘’hus och hem’’. Men eftersom bägge termer, ensamma eller tillsammans,
dyker upp i samband med andra uttryck för kultplatser anser Hultgård att de antingen är
kultplatser eller delar av kultplatser. Kanske förekommer de till och med som delar på en och
samma kultplats (Hultgård 1996, s.29-30). Med eddadikterna i åtanke skriver han:
På skandinaviskt område har det även funnits ett samband mellan naturbeteckningen harg och
kultplatsens utseende. Det har ursprungligen rört sig om kultplatser i det fria på upphöjda
ställen i överensstämmelse med den naturliga betydelsen av ordet harg. Ibland har man dock
byggt på själva hargen med olika sten-eller träkonstruktioner. Det sistnämnda framgår ur
ordet timra använt i de eddadikter jag nyss nämnt. (Hultgård 1996, s.31)

Då några av de skriftliga källornas användning av ordet harg antyder konstruktioner av trä
eller sten skulle harg kunde betecknas som ett hus placerad på ställen som bergsknallar och
klippor som naturbeteckningen harg antyder, skriver Hultgård (Hultgård 1996, s.48).
Om de direkta källorna domineras av arkeologiskt material så består största delen av det
skriftliga källmaterialet av indirekta källor. Källor där personer som tillhör en annan religion,
miljö och inte sällan en annan tid skriver om den fornskandinaviska religionen och kulturen.
Dessa källor anses dock inte sällan ge svar, om än svar av antydande karaktär om kult och
offerpraxis. Hultgård lyfter här fram Gulatingslagen. Som lagtext speglar den förhållanden
under 1000-talet i Norge. Där går det bland annat att läsa att ‘’offerdyrkan är oss också
förbjuden; vi skall icke dyrka hedniska gudar, ej heller högar eller hargar’’ samt ett förbud
mot att bygga harg: ‘’om en man gör ett hus och kallar det för harg eller reser en stång och
kallar den nidstång… då skall han för detta böta tre mark till biskopen’’ (Hultgård 1996,
s.33). Innehållet i Gulatingslagen är en bekräftelse på kristendomens påtryckningar och
tillsammans med Valans spådom en bekräftelse av att harg syftar på en byggnad, menar
Hultgård.
När det kommer till förkristen kult hänvisar forskare ständigt till ett par texter. Utöver de
redan nämnda finns Adam av Bremens anteckningar om Uppsala-kulten och de isländska
ättesagorna. De har alla länge använts flitigt utan att forskare allvarligt betvivla
trovärdigheten i dem (Hultgård 1996, s.35-36). Religionshistorikern Peter Habbe och hans Att
se och tänka med ritual - kontrakterande ritualer i de isländska sagorna diskuterar vidare på
ämnet skriftliga källor och specifikt de isländska sagorna som forskningen har valt att värdera
på högst olika sätt. Han påpekar att forskare alltid måste brottas med vilka tolkningar som det
går att göra anspråk på och problematiken som kommer i och med när muntligt traderade
källor blir skriftliga. Varför de har skrivits ner och i vems intresse, är några av de frågor som
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måste ställas och som vetenskapen ständigt måste brottas med när de används i anspråk av
tolkningar. Han skriver:
Tolkningsanspråken kan hävdas omfatta tre möjliga samhällen. För det första kan tolkningen
av sagorna göra anspråk på att säga något om det vikingatida samhället utanför textvärlden
vilket är den tid sagorna huvudsakligen behandlar. För det andra kan anspråken omfatta det
medeltida samhället i vilket texterna huvudsakligen har sitt ursprung. Även detta anspråk
avser den sociala världen utanför texterna. För det tredje kan tolkningsanspråken helt avse
textens interna värld, som kan kallas saga samhället. Oavsett vilket samhälle tolkningen gör
anspråk på att att omfatta måste varje analytisk läsning av texterna explicit reflektera ett fjärde
samhälle som varje läsning odiskutabelt är beroende av, nämligen vetenskapssamhället.
(Habbe 2005, s.217)

Att läsa historiska texter med vetenskapliga ambitioner skapar alltid källkritiska problem.
Även om man länge värderade texter som omtalar förkristen kult högt har det kommit en allt
mer kritisk hållning, ‘’men den gamla uppfattningen har fortfarande sina företräden’’
(Hultgård 1996, s.28), påpekar Hultgård.

4. HARG INOM ARKEOLOGI:
Vad är kult? Arkeologen Helena Victor vänder sig till Hodder och hans kontextbegrepp när
hon förklarar att det är kontexten som avgör om arkeologer uppfattar ett fenomen som
profant, respektive sakralt. Det handlar inte om att slentrianmässigt ringa in alla företeelser
som ligger utanför det funktionella och praktiskt förklarbart under begreppet kult utan om
svaret istället blir ‘’att kult rör människans metafysiska tolkning av världen’’ (Victor 2002,
s.63) kanske vi kommer lite längre, skriver Victor och poängterar att det vi idag kallar
kultiskt både varit funktionella och vardagliga inslag för dåtidens människor - ideologi,
världsbild och religionsutövning. Gränsen mellan praktiskt funktionellt och rituell
funktionellt, mellan sakralt och profant är sällan självklar. Något som återspeglas i
arkeologiska tolkningar av många platser menar Victor. Men med kult syftar arkeologer ofta
på en utövad ritual som innefattar någon typ av dyrkan av en gudomlig makt. Ofta i
association med begrepp som religion, helig, rituellt bruk och ceremonier. Hon går också in i
debatten om kulthus som hon anser är ett begrepp som använts lika slentrianmässigt och
oreflekterat när ‘’icke profana’’ byggnader påträffas. Victor skriver:
Vad är ett kulthus? även om det finns en intuitiv allmän förståelse för vad ett kulthus är finns
det ändå nästan lika många uppfattningar som det finns arkeologer. [...] förvirringen blir inte
mindre av att det finns olika typer av kulthus med olika dateringar och utseende och
säkerligen betydelse och funktion. (Victor 2002, s.64)

Arkeologen Cecilia Åqvist skriver i hall och harg - det rituella rummet att den arkeologiska
diskussionen om hedniska företeelser huvudsakligen utgått från undersökta gravfält, gravar
och att det arkeologiska källmaterialet från boplatser sällan bidrar till tolkningar om
människans föreställningsvärld. Undersökningar av icke-kristna helgedomar är få men om
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detta beror på arkeologers svårighet att tolka konstruktioner som helgedomar eller om de helt
enkelt inte finns så många av dem är omöjligt att avgöra. Åqvist redogör sedan för två platser,
Säby och Sanda, som enligt henne var och en bidrar med ett nyanserat perspektiv på
föreställningsvärlden i det hedniska samhället. Hon tar fasta på det skriftliga materialet som
omtalar icke-kristna helgedomar i sina tolkningar (Åqvist 1995, s.105,108).

4.1 Säby och Sanda
Delar av byn Säby i Norrsunda socken undersöktes 1992 och 1993. I områdets närhet var
flera gravfält från yngre järnåldern redan kända, bland annat ett av Uppland största gravfält
bestående av 180 registrerade anläggningar. Åqvist skriver om utgrävningen i Säby:
Inom boplatsens norra del, strax öster om gravfältet påträffades en ca 28 m i diameter stor
pålkrets. Innanför denna fanns två öst-västligt orienterade enskeppiga hus, av vilket det ena
var 14x5 m stort och det andra 4x2,5 m stort. Det fanns inga indikationer på att husen skulle
ha utgjort bostadshus eller fähus. I pålkretsens nordligaste stolphål hade ett helt keramikkärl
placerats, konstruktionen har tolkats som ett harg och har utifrån kolprov daterats till
intervallet 200-400 e Kr. Mellan gravfältet och harget fanns ett härdområde, och de övriga
husen på boplatsen låg söder om harget. Efter 500-talet ersattes pålkretsen av ett system av
diken som låg på samma plats som den äldre konstruktionen. [...] ovanpå diket som utgjorde
den södra begränsningen av dikessytemet anlades under vikingatid en grav. I denna
påträffades spetsen efter ett svärd som hade stuckits genom graven och ned i diket. (Åqvist
1995, s.109)

Exemplet Sanda i Fresta socken undersöktes under början av 90-talet och i området var redan
lämningar från järnålder som stensträngar och gravfält kända. Även runstensfragment och
angränsande brandgravar med fynd som votivringar med torshammare som daterats till yngre
järnåldern. Under undersökningen fann arkeologerna en kraftig fyrsidig stenkonstruktion
innehållande småstenspackning:
Konstruktionen tolkades från början som en grav, men vid undersökningen påträffades
ingenting som tydde på detta. Däremot innehöll den keramik och miniatyrskäror, vilket så
småningom ledde till antagandet att den påträffade konstruktionen i stället skulle ha varit ett
harg. Nedanför krönet påträffades merparten av undersökningsområdets härdar, av vilka vissa
var s k dubbelhärdar. Dessa dubbelhärdar innehöll ben från lamm. I området nedanför harget
påträffades ytterligare ett stort antal miniatyrskäror. (Åqvist 1995, s.111)

De påträffade miniatyrskärorna nedanför harget och en torshammarrefunnen i en av
närområdets gravar är informationsbärande och tyder på en kultisk funktion, ‘’både förefaller
ha avsatts mot slutet av järnåldern. Eftersom skärorna så entydigt påträffas på boplatsen och
hammarna i gravarna är deras utformning, och dess symbolspråk, i hög grad
informationsbärande’’, skriver Åqvist (Åqvist 1995, s.109,115).
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Fig.4: Harget i Sanda (Åqvist 1995)

Fig.5: Boplats & gravfält i Sanda (Åqvist 1995)

Åqvist framhåller människors vilja att organisera och zonindela sin tillvaro vilket skulle
kunna förklara de undersökta lokalernas utformning där hargen i både Säby och Sanda
lokaliseras mellan boplats och gravfält - liv och död. Det faktum att hargen skiljer sig i
konstruktion kan tolkas som regionala variationer eller olika sociala tillhörigheter. Det är bara
att konstatera att vi ännu har alltför dålig kännedom om dem men ‘’funktionen som sådan har
de dock gemensamt’’, hävdar Åqvist och syftar på den kultisk funktionen (Åqvist 1995,
s.115-116).

4.2 Lilla Ullevi
Under 2007 med ledning av Ann-Mari Hållans Stenholm och Mathias Bäck utfördes en
arkeologisk undersökning av RAÄ 145, Bytomten Lilla Ullevi, Bro socken och UpplandsBro Kommun, Uppland. Indikationer av en kraftig husterrass och sannolik bebyggelse från
järnåldern samt äldre lämningar under förundersökningen, tillsammans med det unika viet i
ortnamnet Ullevi utgjorde skäl för vidare arbetsföretag på platsen - ‘’Vi hade således endast
namnet Ullevi men inga andra indikationer på att en helgedom skulle finnas på platsen’’
(Bäck, Hållans Stenholm, Ljung 2008, s.5). Efter tidig avbaning visade det sig att en
medeltida bebyggelsen varit anlagd på ca 1 meter tjockt jordlager som draperade den
bergsrygg som fanns i området och förts dit med syfte att täcka en stor stenpackning. En
stenpackning som med tiden antog ett annat namn - harg.
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Fig.6: Lilla Ullevi (Bäck, Hållans Stenholm, Ljung 2008)

På grund av platsens komplexitet och vi:et i Ullevi och det nämnda begreppen harg förhåller
de sig i rapporten och i tolkningsarbetet till discipliner som historia, religionshistoria och
språkvetenskap eftersom där finns ett rikt källmaterial som gör anspråk på begreppens
koppling till diskussionen om kultplatser. Med det i åtanke väljer författarna att genomgående
‘’använda begreppet harg för den stora stenkonstruktionen (i vissa sammanhang även
bergshällen)’’ (Bäck, Hållans Stenholm, Ljung 2008, s.28) och som ett av många element i
den heliga platsen (Bäck, Hållans Stenholm, Ljung 2008, s.25, 28). I rapporten frågar de sig
själva hur harg manifesteras på heliga platser och exemplifierar med några platser där rituella
aktiviteter kunnat spåras eller tolkas utifrån det arkeologiska materialet. Lilla Ullevi, Stora
Ullevi, Götavi och Broby räknas upp som kultplatser med andra rituella lämningar än kulthus
där fynd som amulettringar, ringspänne, djurornerat smycke och en köttgaffel hittats på
platserna tillsammans med någon typ av stenkonstruktion. Stenkonstruktioner som författarna
tolkar som det harg som väl kan vara som det talas om i det historiska materialet. Om
platserna Götavi i Närke och Stora Ullevi i Östergötland förs, förutom kultfynden,
förekomsten av rikliga mängder sten (i Götavi en stor stenkonstruktion) och namnen med det
innehållande vi:et fram som argument för tolkningen av dem som harg. I Broby i Uppland är
det en gravliknande flercellig stenkonstruktion som tolkats som ett harg och låst kultplats
(Bäck, Hållans Stenholm, Ljung 2008, s.28-29, 36). I rapporten beskrivs det tolkade harget
och återges nedan:
Den stora stenkonstruktionen utgjordes dels av ett större utjämningslager, dels ett separat
konstruktionslager för den yttre stenramen till konstruktionen. Stenkonstruktionen i den västra
delen var uppbyggd av två lager sten. Dels en ram och en undre nivå bestående av obearbetad
marksten vars storlek varierar mellan 0,3 och 1,1 meter. Dessa större stenar täckte hela ytan
som harget omfattade. I den östra delen utgjordes stenkonstruktionen av två ‘’armar’’ av sten
vilka sträckte sig drygt 6 meter upp mot berget i öster. Totalt upptar den stenlagda delen av
anläggningen en yta på omkring 167 m². Kring harget fanns ett antal lagerkontexter som
representerar markytor under hargets brukningstid. Dessa lager utgörs av mer eller mindre
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sotbemängda slitlager. Vissa av dem […] var påtagligt sotiga och innehöll en påfallande stor
mängd mindre stenar, vilka förts till platsen medvetet för att skapa en fast tramphorisont eller
markyta. Den största gruppen föremål från dessa lager är amulettringar.
Fyndsammansättningen i övrigt är relativt sammanhållen och består i huvudsak av material
som kan föras till järnålder. Det rör sig bland annat om hästskosömmar, lerklining, knivar,
keramik, redskap, broddar, löpare och eldstål. Harget överlagrades av ett till synes homogent
siltlager [...] som var upp till 1 meter tjockt. Detta utgjordes av sekundärt deponerade massor
vilka härrör från omkringliggande brukslager från den period då harget var en aktiv
helgedom. Den påförda jorden representerar sannolikt en medveten rituell handling.
Övertäckningen av harget bör alltså betraktas som en avslutningritual för att stänga, låsa och
avsluta aktiviteterna och därmed den laddning som dessa behäftat platsen med. (Bäck, Hållans
Stenholm, Ljung 2008, s.35-36)

Fig.7: Harget i Lilla Ullevi (Bäck, Hållans Stenholm, Ljung 2008)

Den stora mängden amulettringar tillsammans med fynd som en köttgaffel, möjligtvis två
sejdstavar, ett silverbleck, pil och landsspetsar, ett möjligt sköldbeslag, ett djurornerat
rembeslag och keramik i harget tolkas som rituell rekvisita. Vissa skulle kunna haft en viktig
roll under offerritualer (Bäck, Hållans Stenholm, Ljung 2008, s.59). Arkeologerna konstaterar
att kulten utövats utomhus eftersom inget hus eller spår av bebyggelse funnits på platsen.
Hargets storlek talar också för att stenkonstruktionen varit en samordnad insats av flera
människor och att den därför måste ha varit en officiell plats för en ‘’kultmenighet’’ snarare
än privat (Bäck, Hållans Stenholm, Ljung 2008, s.36).

4.3 Para
Under 2010 pågick en undersökning av en stor hög inom Raä 8 i Para, Sånga socken i
Ångermanland efter att tidigare undersökningar hade visat på ett rikt och intressant
gravmaterial. Platsen bestod av ett gravfält som var mycket skadat p.ga. erosion vid
Ångermanälven. När arkeologerna började gräva i en intilliggande stor hög fann de en
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stenpackning som har tolkats som harg (George 2012, s.4,8). I rapporten skriver arkeologen
Ola George följande:
Den stenpackning som hittades under högens fyllning har tolkats som ett möjligt harg på
grund av fyndomständigheterna. Fynden av små hartskakor och förekomst av en hästtand
samt placeringen inom det under lång tid för begravningsaktiviteter använda området kan
stödja den tolkningen. Stenpackningen i harget tolkades under ett tidigt skede av
undersökningen som en inrasad stenpackning i en kammargrav [...] Senare framstod det som
troligt att stenpackningen [...] utgjorde ett kärnröse som täckte en bålplats liknande de tidigare
undersökta gravarna inom fornlämningen. När undersökningen fortskred blev det klart att
stenpackningen i harget inte täckte någon bålplats. En annan tolkning än som kärnröse blev då
uppenbar och tolkningen som harg var mest tilltalande. Harget hade efter bortplockning av det
övre stenlagret en utbredning av ca 3 meter i diameter. Blockens storlek var 0,15 – 0,45-0,5
meter stora. Från stenpackningens norra del löpte två armar ut. (George 2012, s.4)

Anlaggningstiden beräknas ha infallit mellan senare delen av folkvandringstid och tidig
vendeltid. Högen som täckt harget skulle kunna tolkas som en försegling av platsen och
måste ha gett platsen ett monumentalt intryck menar författaren (George 2012, s.14). I
rapporten definieras harg som en helig plats som använts vid offer av djur,
‘’definitionsmässigt så är harg främst en helig plats som gärna använts vid blodiga offer av
djur som sedan ätits upp’’ (George 2012, s.4). Men de nämner också att den kultiska
betydelsen av harg inte är ursprunglig utan kan betyda klippa eller stenhop.

Fig.8: Högen i Para innan utgrävning (George 2012) Fig.9: Harget under högen i Para (George 2012)

Fynden i harget tolkas som spår av rituell karaktär som den deponerade hästtanden och
hartskakorna inlagda i näver som knyts till guden Ulls attribut (George 2012, s.14,17).
Jämförelser görs också med harget i Lilla Ullevi då de ser likheter mellan anläggningarna
som avsaknad av fynd bestående av ‘’vanliga bruksföremål’’, att båda hargen täckts över och
att det på båda ställena fanns rester efter material med anknytning till hästen som är ett
välkänt rituellt offerdjur (hästtand, sköldbeslag) (George 2012, s.37).

4.4 Berga
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I slutrapporten Brudarna i Berga. Ny rapport om en gammal undersökning av ett vendel- och
vinikatida gravfält blir en av anläggningarna, anläggning A117, i Berga, S:t Lars socken,
föremål för vidare tolkning och diskussion. Anläggningen ligger i ett gravfält och består av
ett stort, närmast kubiskt, jordfast stenblock omgivet av en smal stenläggning. Arkeologen
Ole Stilborg drar paralleller till offeraltare inom andra kulturer och ‘’den religiöst
förknippade beteckningen harg’’. Fynd som bränd klinlera, skärvor, kärl och bristen på
brända ben har tolkats som boplatsrester men genom att se till andra platser, bland annat booch gravplatsområdet Abbetorp (Boxholm och Mjölby kommun, Ög) kan en annan tolkning
göras skrive Stilborg. I Abbetorp fann man två jordfasta stenblock och runt blocken brända
och obrända djurben, samt skärvor av kärl med matskorpsdateringar från yngre romersk
järnålder. I området fanns även glaspärlor. Benfynden och kärlen har tolkats som
offerhandlingar och ‘’kombinationen: Stor jordfast sten och keramikkärl – känns igen även
från andra lokaliteter i Sverige’’ (Stilborg 2015, s.11), skriver Stilborg. Om anläggning i
Berga skriver han:
Det finns inget annat som indikerar någon äldre boplats på området och tillsammans med
andra liknande ”dödshus/altare”-fynd från Västsverige utgör fyndet ett starkt argument för att
samma fenomen kan ha levt vidare i vendel-vikingatid. A117 förklaras därmed bäst som ett
altare, möjligen som del av ett större rituellt område. (Stilborg 2015, s.11)

Fig.10: Harget/altaret i Berga (Stilborg 2015)

4.5 Glömsta
Under 2016 undersöktes en ensamliggande stensättning, RAÄ Huddinge 120:1, i Glömsta,
Huddinge kommun. Den nästan kvadratiska stensättningen tolkar arkeologerna som harg,
eller altare daterad med viss osäkerhet till romersk järnålder. Författaren Kjell Andersson
skriver här nedan om stensättningen:
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Stensättningen visade sig vara närmast kvadratisk med ca 6,5 meter långa sidor och 0,2 - 0,4
meter hög. Stensättningen [...]anslöt till berg. Stensättningen utgjordes av en ofylld
stenpackning av huvudsakligen 0,15 - 0,4 meter stora stenar i upp till två skikt.
Stenpackningen var i östra delen ställvis gropig där stenmaterial tidigare hade avlägsnats och i
den västra delen fanns en nedgrävd sentida sopgrop som hade eldats på platsen. Över
stensättningen hade mängder av krossad vit åderkvarts strötts ut - totalt ca 42 kg. Kvartsen låg
på stenpackningen, mellan stenarna och längs med sidorna till stenar som delvis hade sjunkit
ned i undergrunden. Enstaka kvartsbitar låg också på berget norr om stensättningen. Ingen
gravgömma eller andra fynd påträffades. (Andersson 2017, s.7)

Tolkningsresultatet av anläggningen som harg eller altare kommer bland annat av den stora
mängd krossad kvarts som tycks antyda om en viktig rituell betydelse. Författaren skriver att
harget använts för’’ kommunikation med förfäder, andliga väsen och/eller högre makter’’
(Andersson 2017, s.10) och sett till lämningens yttre form, avsaknad av andra fynd än kvarts
och att den inte påminner om andra undersökta kvartsgravar i länet skulle tala för en sådan
tolkning menar Andersson.

Fig.11: Harget i Glömsta (Andersson 2017)

5. DISKUSSION
Så vad är egentligen harg och hur har begreppet kommit att användas i samband med
tolkning av arkeologiska undersökningsresultat?
I exemplet Säby är det den lämning som utgörs av en pålkrets med tillhörande stolphål, var i
ett keramikkärl placerats, som tolkats som harg. I Sanda är det en konstruktion med
fyndinnehåll bestående av miniatyrskäror och keramik som enligt arkeologerna stödjer
antagandet av konstruktionen som harg. Harget i Lilla Ullevi är ett tolkningsresultat av den
stora stensättningen funnen på platsen tillsammans med det innehållande vi:et i ortnamnet,
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samt de amulettringar som bland annat hittats på platsen. Den övertäckta stenpackningen
intill ett tidigare undersökt gravfält i Para tolkas som harg på grund av fyndomständigheterna
bestående av en hästtand och hartskakor inlindade i näver, fynd som i sig tolkats som kultiskt
betydelsebärande. Beträffande Berga har ett kubiskt och jordfast stenblock omgiven av en
stenläggning tolkats som altare med paralleller till ett så kallat harg vilket baserats på
jämförelser med andra fynd av liknande karaktär i Västsverige. I Glömsta tolkar man en
kvadratisk stensättning som ett altare/harg då flera kilo krossad vit åderkvarts hittats spritt
över stensättningen.
I rapporternas beskrivningar av de undersökta platserna går det trots stora olikheter att
urskilja några frekvent nämnda eller generella arkeologiska fynd och lämningar som
arkeologerna valt att se som indikationer på harg. Ofta när någon typ av iögonfallande
stenkonstruktion/stensättning/stenblock förekommer tillsammans med ett fyndmaterial som
arkeologerna anser går bortom det enbart praktiskt funktionella, en fyndkontext som snarare
tolkas ha en rituell funktion. Om man drar det till sin spets så kan man säga att om det finns
sten, något fynd som anses ha rituell koppling och inget, eller mycket lite fynd som indikerar
på boplats så är tolkningen harg många gånger inte långt därifrån.
När arkeologer använder sig av begreppet harg blir det därmed tydligt att begreppet utgörs av
den terrängsbetecknande betydelsen, stenhop, klippa, i kombination med det faktum att det
historiska materialet placerat harg som en konstruktion inom forntida kult.
De mycket sparsamma skriftliga källorna där fornskandinavisk religion återges förekommer
uteslutande i verser från den poetiska Eddan och delar av Gulatingslagen. Det är främst
utifrån detta materialet som forskare förespråkar harg som något av en självklar konstruktion
i den fornskandinaviska kultens landskap. Den förstnämnda, den poetiska Eddan som många
religionshistoriker, däribland Hultgård, refererar till som en direkt källa. Detta trots att
vetenskapsvärlden inte kunnat säkerställa dikternas uppkomst, vem som skrivit dikterna och i
vilket syfte de var tänkt att tjäna, vad som tillhör gudasaga-världen och vad som faktiskt
skildrar den sociala verkligheten. Dessa obesvarade frågor skulle jag vilja påstå gör dem till
högst problematiska källor att förlita sig på. Den andra texten, Gulatingslagen, är en lagtext
som talar om förbud och straff i samband med harg. Böter ska betalas till biskopen om harg
byggs eller om en bygger ett hus och kallar det harg, samtidigt som det framgår att inga
hedniska gudar får dyrkas. Lagtexten kan ge oss information om hur rättssamhället såg ut
under 1000-talet i Norge och om kristendomens påtryckningar men den lämnar inte mycket
information om hur ett harg såg ut eller var, förutom dess eventuella koppling till hednisk
dyrkan och att det var förbjudet vid tidpunkten för textens tillkomst. Det är på sin plats att ta
vara på att de direkta källorna om den fornskandinaviska kulturen och religionen domineras
av det arkeologiska materialet. Även om uppsatsens alla undersökta rapporter tycks förlikat
sig med tanken att ett problematiskt historiskt källmaterial är en bra utgångspunkt för
tolkning.
Den kritiska hållningen som, jag redogör för i kapitlet forskningsbakgrund och, Olaf Olsen
ofta beskylls för att ha lagt över diskussionen om specifika kultbyggnader i fornskandinavisk
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tradition, för att den skall ha gett upphov till stor försiktighet bland forskare att yttra sig i
ämnet är som bortblåst. Istället verkar arkeologer ha tagit fasta på hans påstående om att harg
som enkel byggnad kan ha funnits. Samtidigt som arkeologerna till de undersökta platsernas
Säby, Sanda, Lilla Ullevi, Para, Berga och Glömsta inte nämner några spår av bebyggelse på
hargen. De timrade hargen som det talas om i det historiska materialet är inget som syns i det
arkeologiska. Så när arkeologerna använder harg i bemärkelsen materiellkonstruktion från
forntiden, så tycks dessa senkonstruktioner/stensättningar - hargen inte stämma överens med
den information som de historiska källorna talar för. Ändå visar det material som jag gått
igenom på hur etablerat begreppet harg är bland arkeologer och att de valt att ta fasta på
begreppet harg som en materiellkonstruktion trots att det inte stöds av några konsekventa
källor eller material.
Större försiktighet bör tas när det kommer till att använda ett sådant mytomspunnet begrepp
inom arkeologin. Att oreflekterat använda begreppet, eller att ta harget och dess fysiska
förekomst i det forntida landskapet som en självklarhet är problematiskt när det fortfarande
råder stora oenigheter kring begreppet harg.
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6. SAMMANFATTNING
Forntidens kultplatser och begreppet harg är ett omstritt ämne som länge engagerat och
diskuterats inom flera vetenskapliga discipliner. Språk- och ortnamnsforskning, historia,
religion och arkeologi har alla på olika sätt bidragit till diskussionen om harg. Inom arkeologi
har det kommit att användas i samband med kult och religion när arkeologer tolkar lämningar
från forntiden. Uppsatsen, var syftet har varit att diskutera begreppet harg och hur det
används inom arkeologin, har visat att harg är ett etablerat begrepp inom arkeologin som ofta
används när olika typer av stensättningar förekommer tillsammans med ett fyndmaterial som
tolkas ha en rituell funktion. Men då harg som en materiellkonstruktion inte stöds av några
konsekventa källor eller material är arkeologernas beskrivning och användande av begreppet
förvirrande och problematiskt.
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