
 

 

A svéd vallási központ: Uppsala 

Ezúttal nem teljesen vallási témával, sokkal inkább egy történelmi szempontból fontos helység 

bemutatásával készültem. Ennek oka elsősorban az izlandi Ásatrú templomépítés, melyről már itt 

és a csoportban is tettünk ki cikkeket. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez az ”Uppsala”, amiről most szó lesz, nem a mai formában 

is ismert város, mely előkelő helyen van a legnagyobb svéd városok ranglistáján ( a negyedik), 

hanem a város környékén fekvő ”Gamla Uppsala” (Régi Uppsala), mely bár csak egy kicsiny falu, 

de régészeti leletek szempontjából annál gazdagabb helység. 

Sajnos nincs túl sok forrásunk róla, de azt szinte biztosan lehet állítani, hogy a viking korban 

fontos vallási központ volt. Maga a helyiséget nem igazán lehetett ekkor se városnak nevezni, 

van ahol piacként írják le, van ahol faluként. Régészeti szempontból azonban találtak nyomokat 

monumentális építményekre az egyik helyi templom alatt. Ezekből –feltételezhetőleg- az egyik 

egy középkori katedrális, a másik egy viking lakomázó csarnok, az utolsó pedig egy bronzkori 

építmény maradványa. Ezekből a leletekből tovább kutatva egy hatalmas építmény alapzatára 

bukkantak a kis faluban, ahonnan csontokat is ástak elő szép számmal –feltehetőleg 

áldozásokból maradtak fent. 

 

Ami írásbeli anyag ránk maradt, azt leginkább Brémai Ádámnak köszönhetjük. Snorri Sturluson 

Heimskringlájában is találunk róla információt, de itt csak azt tudjuk meg, hogy Frey templomát 

lelhetjük meg Uppsalában: 

”(...)Njörd Nóatúnban lakott, Frey Upsalában, Heimdall Himinbergsben, Thor Thrudvangsban, 

Balder pedig Breidablikban; mindegyiküknek hatalmas vagyont adott [Odin].” 

Heimskringla, 5. fejezet (melyben Odin felosztja királyságát) 

Ezzel szemben Brémai irománya nagyon részletes, és döntő jellegű a témakörben. A probléma 

csak az, hogy az ő leírása nagyon ingatag. Manapság már sokan támadják, és nem ok nélkül. Így 

ez is eléggé instabil írásbeli forrás, de az biztos, hogy nem jelentéktelen. 

Összegzésképp el kell, hogy mondjam: nagyon sajnálatos, hogy ennyire kevés dologból kell 

dolgozniuk a régészeknek és történészeknek az uppsalai templommal kapcsolatban. Felettébb 

kár, hogy egyelőre ily csekély a tudástárunk a viking módszerekkel kapcsolatban, de 

reménykedjünk benne, hogy itt nem ért véget kutatásunk. Így, közel ezer év után pedig azt se 

szabad elfelejtenünk, hogy ápolnunk kell őseink szokásait, történelmét, hitét, mégha azt 

modernebb formában is visszük tovább. Ami egyébként egyáltalán nem baj, sőt! Jó példa erre 
Izland  

Akit érdekel a téma, annak nagyon ajánlom elolvasásra ezt az oldalt: 

http://www.germanicmythology.com/works/uppsalatemple.html 

Eléggé részletesen és pontosan írja le az írásbeli források alapján, és értelmesen vitatja meg a 

Brémai-féle iromány stabilitását. Én jó olvasmánynak találtam. 

ValhallaRising/Farkas Vendel 

 

Felhasznált irodalom: 

- http://omacl.org/Heimskringla/ynglinga.html  

- http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_at_Uppsala 

 

http://www.germanicmythology.com/works/uppsalatemple.html
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTemple_at_Uppsala&h=CAQG7pxLE&enc=AZMi2HNOg2ZQoM_Cfoa4v1evmWTADe45BntT-Xp-eZ_0pfeE5utPt0BNP8V88SnH9TW5kabHYek9GMPL_92Gn1Dy_5EAa_qph11fqjYpvTXyFdyPWCi4wSCK4N_Tzufn6wbJk0JjI5vSs1gtdHcJ12Xg1iGcH_Z-vcr3JaJOlUkXdw&s=1

