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Härnevi i Uppland tillhör enligt Per Vikstrand
(2001, s. 304) »demest omdebatterade och svår-
lösta problemen inom sakralnamnsforskningen».
Ortnamnet och hur relationen till fornlämnings-
landskapen ska uppfattas har tidvis varit mycket
omtvistade. Det senaste bidraget till debatten är
Leif Karlenbys (2011) behandling av gudomen
Härn. Bakgrunden till hans avhandling är en stor
utgrävning vid Nibble i Tillinge socken i Upp-
land.Karlenby skriver (s. 7, 35) att»det stod gans-
ka snart klart för oss att det somkom fram iNibb-
le skulle komma att förändra uppfattningen av
bronsåldern och dess kosmologi … Den omfat-
tande kult- och begravningsplats som undersök-
tes där har ådagalagt saker om bronsålderns reli-
gion och kosmologi som tidigare var okända för
oss». Hans målsättning är mera ambitiös än att
endast förstå Nibble: syftet är att studera brons-
ålderns kult, rituella praktik och kosmologi (s.
13).

Jagvill häruppmärksammanågra resonemang
kring Härnevi där Karlenby kunde ha analyserat
premisserna och de tolkningsmässiga konsekven-
serna mera noggrant, exempelvis genom en pro-
blematiserande forskningshistorik.

Härnevi från bronsåldern?
Den sedan länge pågående tvärvetenskapliga dis-
kussionen omHärnevi kräver en kommentar (El-
mevik 1995; Vikstrand 2001). SedanHans Hilde-
brand (1899, s. 6) noterade att slutledet i ortnam-
net, -vi, har en sakral innebörd, har forskare
diskuterat vilken gudom *Härn avser (Vikstrand
2001 m. ref.). Debatten rör vilken könstillhörig-
het och vilka kännetecken somgudomenhar haft.

Många forskare har anammatMagnusOlsens
(1909) förslag att Härn kunde vara ett binamn
till gudinnan Fröja. Den gudinnediskussion som
har vunnit störst genomslagskraft är dock Hans
Sperbers (1912, s. 41 f; se vidare Vikstrand 2001,

s. 306), där han föreslog att ordet går tillbaka till
ett gammalt ord för lin, *Harwīna. Inga verkliga
belägg finns som kan verifiera ett sådant sam-
band, utan det får betraktas som en obekräftad
hypotes. Sperbers etymologi utsattes också tidigt
för allvarlig kritik (Lindroth 1915) som senare fick
sin höjdpunkt i ett arbete av Lennart Elmevik
(1995). Vikstrand (2001, s. 306) menar att »kri-
tiken är så pass allvarlig att Sperbers etymologi
knappast kan upprätthållas».

Som alternativ till gudinnetolkningen har El-
mevik föreslagit att förleden är bildad ur ett ord
utan initialt h som går tillbaka på ordet *ærin
»äringsgud». Emellertid är inte heller Elmeviks
förslag oproblematiskt. Vikstrand (2001, s. 307 f,
jfr s. 91) menar att gudomens könstillhörighet
inte kan avgöras på språkliga grunder. Den reli-
gionshistoriska tolkningen förblir således oklar
till dess att forskningen finner nytt material som
kan bidra till en lösning. Karlenby (s. 88, jfr s. 27)
nämner kortfattat denna osäkerhet, men skriver
likväl senare att »idag sitter gudinnan Härn sä-
kert vid Ulls sida» (s. 270). Inga konkreta belägg
för gudinnans existens i Härnevi framförs. Det
tycks bara vara den mest passande förklaringen i
Karlenbys diskussion om bronsålderns religion
och kosmologi.

Många forskare anser att man endast med
stor tveksamhet kan använda sakrala ortnamn i
bronsåldersdiskussioner. Karlenby (s. 87) skriver
själv att »bland ortnamnsforskare har man an-
sett att det inte varit möjligt med ortnamn som
kan spåras så långt tillbaka sombronsålder».Han
avfärdar detta med att påståendet skulle bottna i
en förlegadarkeologiskuppfattningomattbrons-
åldern inte hade någon fast bebyggelse.

Karlenbyuppmärksammaren iakttagelsegjord
av Vikstrand (2001, s. 308 f), att samtliga orter
kallade Härnevi är »väl förankrade i bygder med
klar kontinuitet ner i bronsåldern». Karlenby (s.
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88) tar därmed de ofta förekommande boplats-
lämningarna vidHärn- ochUll-platser till intäkt
för att det skulle finnas ett samband mellan ett
äldre skikt av sakrala ortnamn och bronsåldern.
Det är dock ingen märklighet att sådana bygder
uppvisarmånga lämningar frånbronsåldern, efter-
som sådana är rikliga på många platser i Mellan-
sverige. De är inget vidare argument för att date-
ra ortnamnen till bronsåldern.

Karlenby (s. 36, 79) uppmärksammar lika fullt
att »i norr framträderHärnevi [sn] också somett
centrumvadgäller skärvstenshögar». Skärvstens-
högarna har ofta betraktats som boplatsindi-
kerande skräphögar, vilket allt mer har framstått
som problematiskt. Karlenbys syn på dem knyter
an till den diskussionen, där de i stället uppfattas
som»särskilt anlagda…gravar eller kultanlägg-
ningar» byggda i syfte att manifestera kosmolo-
gin. Inte heller detta är dock så unikt förHärnevi,
vilket också framkommer vid en läsning av Kar-
lenbys bok (t.ex. s. 77 ff, 114 ff), att det kan använ-
dassomargumentförortnamnetsursprungibrons-
åldern.Upprätthållandet av kosmos genomskärv-
sten sträcker signämligen långt bortomviets grän-
ser.

Sakralt och profant under bronsåldern?
Ett problem i Karlenbys resonemang är att han
genomgående identifierar komplexa kultplatser
från bronsåldern på platser utan teofora ortnamn,
och i stället för in gudarna och den kosmologiska
ordningen på religionsfenomenologisk väg. Som
jämförelsematerial till Nibble presenterar Kar-
lenby (s. 36, 179 ff m. ref., s. 257 f) bl.a. Ål i Vår-
frukyrka socken somangränsar tillHärnevi sock-
en. Här har bl.a. undersökts anläggningar som
tolkats som en schamanbegravning och kulthus.
Karlenbymenar attÅl och andra liknandeplatser
»har en eller flera företeelser gemensamma med
Nibble och tillsammans möjliggör … en studie
av kult och ritual»: tillsammans bildar de ett
nätverk avkultplatser (s. 38).Motsägelsefullt skri-
ver han dock sedan att »hur unika och särpräg-
lade grav- och boplatslämningarna vidNibble än
kan förefalla, bör det ha funnits flera liknande
platser i mellansverige… Nibble har förmodli-
genvarit enhelt vanligplatsblandandra»(s. 97 f).

Att bronsålderns människor tycks ha haft ett
omättligt behov av att manifestera kosmos vid

otaliga kultplatser får vi förstå utifrån Karlenbys
framställning. Problemet blir dock att det land-
skap som presenteras blir så tjockt med kult-
platser att värdet i att alls peka ut dem kan ifrå-
gasättas.

Karlenbymenar dock att uppdelningen i sak-
ralt och profant inte motsvarar hur verkligheten
under bronsåldern var beskaffad. Han skriver att
»sakrala platser återfinns på profana lokaler, på
samma sätt som helt alldagliga företeelser finns
på de heliga platserna, som delar av det heliga».
Sakralt och profant kan»inte skiljas åt, de är var-
andras förutsättning och förekommer endast i
blandad form» (s. 30, 134).

När det gäller exempelvis hantverksplatser
för bronsgjutning, vilket Härnevi har givit indi-
kationer på (Karlenby 1997 m. ref.), menar han
att de »sannolikt innehållit element av mystik
och övernaturliga anspelningar... Återigen är det
värt att påpeka den glidande gräns som tycks
finnasmellan det vi idag skulle kalla det vardagli-
ga och profana livet och det heliga och religiösa
livet» (s. 189). En verkstadsplats iHärnevi skulle
möjligen kunna tas till intäkt för platsens kos-
mologiska förankring i bronsåldern. Inte heller
förekomsten av verkstadsplatser är emellertid
någonting unikt för platsen – det välkända Skäl-
by ligger endast en knapp mil från Härnevi, och
gravkomplexet vid Ål där emellan.

Med sådana resonemang framstår det som
gagnlöst att peka ut det mesta som kultplatser.
Profanum är latin med etymologin »det som lig-
ger utanför kultplatsen». Användningen av be-
greppen sakralt och profant är således avhängig
av omdet ärmöjligt att fysiskt avgränsa kultplat-
ser eller inte. Argumenterar man för begreppens
sammansmältning eller upplösning inom brons-
åldersforskningen så går det inte att använda
dem. Konsekvensen blir att kultplatser med vi-
namn bör uppfattas som ett exklusivt järnålders-
fenomen. Härn kan då inte heller av den orsaken
föras sammanmed bronsålderns kosmologi.

Det gudomliga skrotfyndet
Som antytts måste man identifiera två saker om
man vill relatera namnetHärnevi till arkeologin.
1)Utmärkande anläggningar somkan tolkas som
tillhörande en kultplats. 2) Rituella föremål som
kan kopplas samman med en mytologisk gestalt
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och är genusindikerande. I dagsläget finns fak-
tiskt ett fynd som uppfyller de här kriterierna,
nämligen bronsdepån från Härnevi med dater-
ing till den yngre bronsåldern (Forsgren 2008).

Redan Oskar Lundberg (1912, s. 36 f) satte
depån i relation till ortnamnet. Han menade att
man kan betrakta de trasiga föremålen som offer
efter fruktbarhetsgudinnans praktfulla bröllops-
mundering (s. 38 m. ref.). Depåer med trasiga
föremål har dock senareofta betecknats somskrot-
fynd, alltså delar av värdesaker som tillfälligtvis
har undangömts i avvaktan på omsmältning, var-
förLundbergs förslagaldrig ficknågotgenomslag.

Iminaarbetenhar jaghaft anledningatt ifråga-
sätta skrotfyndstolkningen vad gäller Härnevi-
fyndet. Vid närmare granskning av föremålen i
relation till sådana urvalskriterier som används
för att åtskilja sakrala offer och profana gömmor
uppstod allvarliga tveksamheter kring kategori-
erna (Forsgren2007a).Det fanns därför anledning
att gå genom hela fyndet och dess kontext för att
söka en alternativ förståelse av föremålssamman-
sättningen och landskapssammanhanget (Fors-
gren 2007b, 2008). I den diskussionen blev det
också intressant att studera ortnamnet, därför att
föremålen med sina kosmologiska konnotatio-
ner och sin komplexa sammansättning kan dis-
kuteras som gudomliga attribut hittade på en
kultplats. Resultatet av det arbetet använde jag
sedan (2010) som underlag för en religionshis-
torisk diskussion om vemHärn kan ha varit. Till
detta senare arbete hänvisar Karlenby kort och
avvisande. Han konstaterar att jag har avfärdat
skrotfyndstolkningen och beskriver min tolkning
somatt depånär ett»offer till den samtidigt freds-
älskande och krigiska kvinnliga gudomenHärn»
(s. 70). Om detta är Karlenby och jag inte över-
ens.

Jag är inte klar över om Karlenby vänder sig
mot mitt ifrågasättande av skrotfyndstolkningen.
Han skriver (1997, s. 7; 2011, s. 70) själv nämli-
gen att»fyndet betraktas somett skrotfynd, ned-
lagt av en bronssmed» (även Stenberger 1964, s.
288; Hjärthner-Holdar 1993, s. 164; jfr Lund-
berg 1912, s. 37). Denna tolkning ledde också till
att Vikstrand (2001, s. 309), som hänvisade till
Karlenby, bortsåg från fyndet i sin diskussion av
Härnevi.

Karlenby verkar framförallt mena att vi skulle

vara oense om vem Härn var. Emellertid är inte
Karlenbys sammanfattning avmina resonemang
rättvisande. Jagärdels tveksamtill termen»offer»,
eftersom det avser någonting som avskaffas per-
manent. I stället har jag argumenterat för att före-
målen i fyndet uttrycker gudinnans identitet och
har använts vid återkommande solceremonier.
Karlenby anmärker på delar av min beskrivning
av gudinnans komplexa karaktär, vilken tidigare
har skildrats av bland andra religionshistorikern
Britt-Mari Näsström (1995, s. 73, 89, 148).

Karlenby dryftar i stället vem Härn var med
utgångspunkt från guden Ull, och jämför sedan i
avslutningenmedgudinnanNerthus (liksombåde
Lundberg och jag tidigare har gjort). Karlenby (s.
270) skriver att »Ull är himlens gud och Härn
skulle följdriktigt ha varit jordgudinna». Tydli-
gen kan inte feminina principer tolkas i egenskap
av sig själva, utan måste identifieras utifrån sin
manligekontrahent.Karlenbys resonemangfram-
manar bilden av en jordgudinna som passivt lig-
ger i missionärsställning under den aktive him-
melsguden.

Slutord
Sammanfattningsvis är det tre huvudpunkter jag
invänder emot i Karlenbys resonemang. 1) Det
saknas en presentation av utmärkande belägg för
att Härnevi som kultplats verkligen har rötter i
bronsåldern. 2) Den föreslagna sammansmält-
ningen av profant och sakralt under bronsåldern
omöjliggör en diskussion om specialiserade kult-
platser under denna tid. 3) Trots uttalad skepsis
mot att bronsålderssamhället var heteronorma-
tivt (Karlenby 2011, s. 258) reduceras den kvinn-
liga principen till syvende och sidst ändå till hen-
nes reproduktiva funktioner.
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Forskarehar längeuppmärksammatdet fornskan-
dinaviska ritualkomplex som i inhemska källor
kallas seiðr (t.ex. Strömbäck 1935; Buchholz 1968;
Price 2002; Raudvere 2003; Dillmann 2006).
Även inom arkeologin har dettamagisk-religiösa
bruk diskuterats under senare år, kanske på grund
av arkeologenNeil S. Prices vitt omtalade avhand-
ling från 2002, som bland annat behandlar sej-
densmateriella dimensioner. Ett av de viktigaste
redskapen för att utöva sejd tycks ha varit den så
kallade sejdhjällen (fvn. seiðhjallr, hjallr; se Ström-
bäck 1935, s. 110 ff). Price konstaterar: »No seið-
platform has ever been excavated in a Viking Age
building, or at least it has never been recognised
as such» (s. 163). Detta förhållande har dock för-
ändrats i några nyligen utkomna arkeologiska
publikationer.

Arkeologer föreställer sig sejdhjällar
Vid utgrävningarna vid Lilla Ullevi i Bro socken,
Uppland, fannmanen stenkonstruktion frånven-

deltiden på en bergskam.Den identifierades som
enmotsvarighet till en fornvästnordisk hörgr (m.)
»stenhög, altare, helgedom» (Bäck et al. 2008).
Mellande stenrader somhörde till »hargen»och
som sträckte sig upp mot berghällen påträffades
fyra kraftiga stolphål. Stolpkonstruktionen mätte
ca 2 x 6 m och omfattade en yta av ca 12–14 m2.
Den uppfattades som en del av hargen.Utgrävar-
na tolkade denna konstruktion och yta som en
sejdhjälle (Bäck et al. 2008, s. 27 ff). Som stöd för
denna tolkning hänvisade man till den norröna
litteraturen, men också till de fynd man gjorde i
anslutning till konstruktionen och sommanock-
så ansåg kunde relateras till sejden. Till exempel
fanns där ett handtag som man tolkade som en
del av envölvastav (fvn. völr) och ett stavlikt järn-
föremål som också ansågs vara dito. Till tolkning-
enhörvidareenstormängdav såkallade»amulett-
ringar» som påträffades på platsen, en hägnad
(som tolkades som en motsvarighet till det forn-
västnordiska begreppet vébönd »heliga band»)

Var sejdhjällen (fvn. seiðhjallr, hjallr) en permanent
konstruktion vid kultplatser och i kultbyggnader?
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