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ABSTRACT  

Wennerström; Ulrika. 2010. Konflikt och konsensus. En studie av den keltiska religionens 

förändring under den romerska kolonisationen. Conflict and consensus. A study of the change 

of the Celtic religion during the Roman colonization. D-uppsats i Religionsvetenskap, 

Linnéuniversitetet vt. 2010.  

In this essay I investigate how the Roman colonization (around 50 BC to 400 AD) affected 

the Celtic religion. I inquire which operators that were behind these changes and under what 

circumstances they happened. I take a closer look on three places in Gaul and one place and 

one area in Britain. In my study of these places I see that it was the elite of the Celtic societies 

who together and under pressure from Rome made these changes. The religion and gods did 

not change; instead the ritual ceremonies changed to fit into something that Rome thought 

was right. The places I study also show that there were differences in the religious places 

depending whether they were located in a city or in the country.  
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1. INLEDNING 

We as investigators are shaped by the world we live in,                        

and our present circumstances affect our thinking about the past.                             

At the same time, what we learn about the past affects our       

understanding of, and our approaches to, the present. 

 (Wells 2004:20).                                                                                                                                                           

 

Det tog lite tid men tillslut bestämde jag mig för att skriva om kelternas religion. Min 

handledare nämnde för mig att post-koloniala studier förekommer inom dagens forskning om 

kelter. Det tyckte jag var intressant så det fick bli utgångspunkten för min uppsats, hur den 

keltiska religionen påverkades av den romerska kolonisationen. Därefter byggdes uppsatsen 

på. Jag förde in en diskussion om hur man bör tolka spåren av religion i det arkeologiska 

materialet. Det var tankar jag kommit i kontakt med under en tidigare kurs och det kändes 

spännande att kunna använda dessa tankar i min uppsats. Tankarna går ut på att det i forntiden 

inte fanns någon skillnad mellan religion och kultur. Eftersom jag inte gör någon skillnad på 

religion och kultur kunde jag använda mig av forskares tankar om kulturers förändring även 

på religionen. Genom mina litteraturstudier fann jag vidare intressanta diskussioner om 

etnicitet och identitet som blev värdefulla inslag i min uppsats för att förstå de olika keltiska 

samhällena och förändringarna hos människorna i deras synsätt på sig själva. Förändringar 

som uppstod med den romerska invasionen.  Det som har varit så roligt med att skriva 

uppsatsen är att jag har fått så stor användning av allt jag lärt mig inom mina studier i religion 

och arkeologi. Jag har lärt mig att man aldrig kan veta vilka kunskaper det är som man kan 

behöva. Det gör att uppsatsen för min del har känts som en spännande upptäcktsfärd. Hoppas 

den känslan även kan förmedlas till dig som läsare.  

 

1.2  Syfte 

Med min uppsats vill jag studera hur den keltiska religionen påverkades av den romerska 

kolonisationen. I min uppsats kommer jag inte att göra någon skillnad på religion och kultur 

(motiveras i teoriavsnittet) och därför blir uppsatsen ett undersökande av hur kulturer 

förändras. Kolonisation är en relation mellan två kulturer även om det rör sig om en ojämlik 

relation. Den förändrar kulturen för de som koloniseras men förändringarna raderar sällan ut 

den inhemska kulturen/religionen utan någonting nytt skapas samtidigt som äldre traditioner 

finns kvar. Därför vill jag se till förändring och kontinuitet samt konflikt och konsensus.  
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1.3 Frågeställning 

För att uppfylla mitt syfte samtidigt som arbetet måste avgränsas och göras hanterbart har jag 

valt att ställa mina frågor till fem religiösa platser/områden. Frågeställningarna i arbetet lyder 

som följer: 

 På vilket sätt påverkades kelternas religion/kultur av den romerska kolonisationen? 

 Vilka aktörer i samhället låg bakom förändringarna?  

 Under vilka omständigheter skedde förändringarna? 

 

1.4 Material och metod 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att använda mig av litteraturstudier. Jag 

använder mig av det tidigare forskare skrivit i ämnet och mitt bidrag kommer att bli att 

studera platserna utifrån tre teoretiska perspektiv. Mitt första perspektiv består i att undersöka 

vad relgionsarkeologi är, hur det kan användas och vilken syn man bör ha på forntida 

religioner. Därefter kommer det andra perspektivet som handlar om hur kulturer fungerar och 

hur etnicitet och identitet uppstår och förändras. Mitt tredje och sista perspektiv är ett 

postkolonialt perspektiv där en diskussion förs om vad som händer med koloniserade 

områden. I den teoretiska diskussionen används mest litteraturstudier och mitt eget bidrag 

kommer i huvudsak när jag använder den teoretiska diskussionen på de fem platser/områden 

jag valt att undersöka. Genom dem hoppas jag kunna tillföra och tydliggöra ett nytt perspektiv 

på dessa platser. Arkeologen John Collis skriver i sin bok The Celts Origins, Myths & 

Inventions att han är skeptisk till om vi kan säga något om keltisk religion eftersom när Julius 

Caesar erövrade Gaul var den religiösa praktiken i de keltiska områdena väldigt lik den 

romerska och grekiska. Det var en religion med lokala gudar/gudinnor och några få 

gudar/gudinnor som dyrkades över större områden (Collis 2003:214–215). Det tycker jag är 

en märklig syn på religion från Collis sida i en annars mycket bra bok. Collis verkar se 

religionen som något statisk och opåverkbar, men som sedan blandas upp, späds ut och blir 

något annat. Keltisk religion liksom all annan religion är i ständig förändring eftersom 

omvärlden och samhällena förändras, och då måste religionen också ändras eller omtolkas för 

att svara på människans behov. Den keltiska religionen ändrades under järnåldern och 

fortsatte att göra det genom den romerska kolonisationen.  
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1.5 Tidigare forskning 

Dagens arkeologiska  forskning handlar mycket om hur kelter ska definieras. Vilka var kelter, 

kan vi veta vad det betydde under antiken och vad ska idag läggas i begreppet kelter?  

Utan klassiska texter från antiken skulle vi aldrig hört talas om kelterna. De författare som 

beskrivit kelterna har kommit från ett brett område från västra Spanien till östra Medelhavet 

och Svarta havets kust, från norra Afrika till norra Italien. Tre av dessa författare har varit i 

direktkontakt med kelter, Polybius (205-123 f.vt.), Poseidonius (135-51 f.vt.) och Caesar 

(100-44 f.vt.). Den mesta informationen som annars finns har återanvänds och plagierats från 

några få källor och beskriver äldre tider än den tiden författarna själva levde i (Collis 

2003:13–26).  

De antika författarna använder sex olika namn: keltoi, keltai, galatai på grekiska och celti, 

celtae, galli på latin. De antika skrifterna överensstämmer inte och man måste studera varje 

författares kontext och göra en bedömning. Det finns dock det som tyder på att under antiken 

fanns det människor som själva använde definitionen galli och celtae på sig själva. Collis 

menar att termen kelter användes på fyra sätt: 

 Ett specifikt folk. 

 En speciell grupp av människor eller samhällen som kallades och kallade sig själva för 

kelter. 

 En grupp besläktade grupper där en grupp var kelter och denna term utvidgades till att 

tillhöra de andra som inte specifikt var kelter. 

 En generell term som refererar till en grupp av människor med olika etnicitet och 

språk men som sattes ihop för de var outsiders precis som termen indian används om 

Amerikas urinvånare och aboriginers i Australien (Collis 2003:98–103).  

Kelterna bodde runt år 100 f.vt. enligt Collis i Podalen i norra Italien, Anatolia, södra 

Tyskland, Schweiz och södra Alperna, västra, centrala och södra delen av Frankrike och delar 

av Spanien. Collis menar att kelternas ursprung och de keltiska språken är två olika saker. Att 

forskare menar att kelterna har bott i Britannien hör ihop med att där talades/talas keltiska 

språk. Men under antiken kopplade man inte ihop språk med identitet som vi gör idag. En kelt 

kunde tala grekiska, gauls, galliska eller latin (Collis 2003:45, 117). Språk som en viktig 

faktor för identitet började först kopplades ihop under 1600- 1700-talet, det rör sig alltså om 

en sentida konstruktion av identitet (under 1800-talet kopplades språk, ras och identitet ihop) 
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(Collis 2003:45–69). De antika författarna skriver aldrig att kelter bodde i Britannien utan 

skiljer på kelter och människor från Britannien (Collis 2003:27–28).  

It was not their language which places them in an ethnic group which then dictates their constructions, but 

their technology, their relationship to core- periphery structures, their settlement patterns, power 

structures, and ideology; they were societies that were continuously changing and adapting. (Collis 

2003:214). 

Människor har flyttat och rört på sig i alla tider och det gör det svårt att fastställa var vissa 

grupper har bott och framförallt hur dessa grupper definierade sig själva. Med den romerska 

kolonisationen fortsatte folk att flytta vilket även var en del av den romerska taktiken. Vid 

erövringen av Gaul låter Rom två germanska grupper ubii och sugambri flytta från östra till 

västra sidan om Rhen. De var lojala och allierade med Rom och fick där bättre beskydd. De 

kunde då fylla tomrummet på platsen efter det att många som bott där (troligen folket 

Eburones) dödats i stridigheter med Rom (Collis 2003:107). Collis menar dock att det i det 

arkeologiska materialet finns indikationer på att det funnits en gemensam identitet i Europa 

när det gäller kulturella aspekter, religiös praktik och i vissa fall även språk (Collis 2003:195–

196). 

Arkeologen Miranda Green menar liksom Collis att antikens författare aldrig beskriver att 

kelterna bodde i Britannien men att dessa områden kelticerades genom handelsutbyte med 

kontinenten och därför kan man säga att kelter bodde i Britannien (Green 1995:9–10). En 

liknande uppfattning har arkeologen Simon James. Han ser en kontinuitet från tiden innan 

keltiska föremål dyker upp i Britannien. Det rör sig inte om ett folk som invaderade 

Britannien och därmed spred sin keltiska kultur. James menar att föremålen i La Téne stil som 

sammankopplas med kelterna är en överklasskultur som spred sig från området norr om 

Alperna ut i Europa. Det sker genom kontaktnätverken som samhällseliten har med varandra. 

Det är ett överklassmode som innehåller föremål i La Téne stil, men denna stil är inte exakt 

över hela det Europeiska området utan anpassas efter den lokala situationen (se bilaga, bild 1-

2). Med denna stil följde ett ideologiskt paket rörande religiösa idéer, hur riter ska gå till, 

krigarkultur och hur man ska bete sig. Genom att anamma det exotiska och nya kunde eliten 

markera sin statusskillnad mot andra människor i området och samtidigt visa sin tillhörighet 

med andra eliter i sitt nätverk. Kelter handlar därför inte om etnicitet (ett folk) utan om makt 

och religion. Södra Britannien hade nära kontakter med norra Gaul (idag norra Frankrike) och 

genom dessa kontakter kom den keltiska överklasskulturen till Britanniens södra delar (James 

1999:90–95).  
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Arkeologen Peter S. Wells menar att för greker och romare betydde kelt eller gaul helt enkelt 

barbarer i norr. Ordet barbar hade inte samma negativa klang då som idag utan betydde helt 

enkelt människor som levde på ett annorlunda sätt än greker och romare. Barbarer levde 

enklare, var mindre förfinade och talade inte grekiska eller latin.  Synsätt som finns i de 

romerska texterna är skrivna av en välutbildad, manlig elit i Rom. Hur andra romare såg på 

människorna från områdena norr om Alperna kan vi inte veta. Människor som romarna 

kallade kelter tog tjänst i romerska armén och de kan då ha adopterat romarnas benämning på 

sig själva som kelter. Samtidigt måste de själva börjat fundera över sin egen identitet och vad 

som skiljer dem från romarna.  Romerska texter har ofta en stereotyp bild av kelterna som 

krigiska vilket även speglar det faktum att de ofta kom i kontakt med kelter genom krig. Ett 

stort problem enligt Wells är att Caesar benämner olika grupper av människor i Gaul utan att 

definiera vad han menar. Dessa grupper heter t.ex. belgae, helvetii, sequani och är för Caesars 

tid ett nytt fenomen som kommit till genom kontakter med Rom. Det finns inga bevis för att 

dessa grupper och beteckningar skulle funnits innan mer intensiva kontakter med Rom skedde 

under 200-talet f.vt. En orsak till detta är att Caesar och det romerska administrativa systemet 

måste definiera och sätta namn på människor. Deras administration kunde inte förstå eller 

fungera för att hantera de flytande identiteter och gränser som ständigt ändras mellan olika 

allianser bland folken i Gaul. De förstår inte heller det mer diffusa ledarskap och 

maktstrukturer som fanns hos de flesta av grupperna. Caesar skiljer framförallt på kelter och 

germaner i sina texter och han drar en skarp gräns mellan dem. Kelter levde på västra sidan av 

floden Rhen medan germanerna levde på den östra. Germaner var ännu mer ociviliserade än 

kelterna och hade inga städer (oppida). Floder var naturliga gränser för romarna men inte för 

människorna i området och arkeologin stöder inte den skillnaden. Uppdelningen är snarare en 

konstruktion av Caesar så att han kan säga till makteliten i Rom att han erövrat ett helt folk. 

Dock blev det en skillnad när Rom vaktade gränsen och människorna i området adopterade 

det synsättet, men det blev en senare etnisk konstruktion som inte fanns före romarna kom till 

området (Wells 2004: 80-82, 108-118).  

Min användning av termen kelt kommer i denna uppsats vara vid. Kelter blir ett förenklat 

samlingsnamn för de människor som bodde innan, under och efter det att Rom hade 

koloniserat deras område i det som kom att bli de romerska provinserna Gaul och Britannien.   

Jag tror inte att alla dessa människor själva identifierade och kände sig som kelter. Det är inte 

heller av avgörande betydelse för min uppsats. Med Gaul menas områdena som idag är 
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Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och stora delar av Tyskland (ungefär öster ut 

till floden Rhen) (Woolf 2004:x) och Britannien är i huvudsak området som idag är England. 

 

2. TEORI 

Min teoridel består av tre delar, först tittar jag närmare på vad religionsarkeologi är och hur 

man bör se på religion i förhistorien där jag avslutar med en kort redogörelse för den keltiska 

religionen före Roms invasion. Därefter ser jag närmare på hur kulturer (och därmed forntida 

religion), etnicitet och identitet fungerar och konstrueras. Det stycket avslutas med en kort 

allmän diskussion om hur forskarna ser på etnicitet i Gaul och Britannien. Sist redogör jag för 

postkolonial teori, vad det innebär och hur den kan användas i studiet av relationen mellan 

romare och kelter. Därefter kommer en redogörelse för hur romarna förhöll sig till den 

keltiska religionen. Dessa tre delar kommer att bli huvudspåren i min uppsats.  

 

2. 1 Religionsarkeologi 

Cahokians, like other American Indians, danced their religion. They constructed it, played it, held it in 

their hands, and gave it away (Emerson & Pauketat 2008:184). 

För en arkeolog handlar religionsarkeologi lika mycket om att vara uppmärksam på egna 

förutfattade meningar om vad religion är som uppmärksamhet på de platser och föremål man 

gräver fram och tolkar. Arkeologen Neil S. Price menar att arkeologer idag måste tänka över 

sina egna förutfattade meningar om religion som till mycket baseras på dagens 

världsreligioner där det finns skriftliga bestämmelser om vad som anses vara rätt tro. Letar 

arkeologer efter fasta bestämmelser, regler och mönster i det forntida materialet kommer inga 

spår efter religion hittas eftersom forntida skriftlösa religioner inte fungerade på det sättet. 

Price exemplifierar med vikingarna som inte hade något ord för sin religion utan kallade den 

för forn sed. Forn sed var en blandning av tradition, kulturarv, andlighet och idéer om hur 

man skulle leva sitt liv (Price 2008:143-147). Forn sed började användas när kristendomen 

kom för att skilja ut den från nya seden som var kristendomen, innan kallades religionen bara 

sedvänja (Steinsland 2007:11-12). Det kan jämföras men samerna som kallade det vi skulle 

säga religion för noaid-evuohta dvs. saker som har med nåjden att göra.  Religionen består av 

olika anpassningsbara koncept och Price menar att man bör tänka beteende snarare än ritualer. 

Price menar vidare att religion framförallt är en kroppslig erfarenhet. Den kroppsliga 
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erfarenheten kan vara allt från en harmonisk, fridfull upplevelse till upplevelser av våld, 

smärta och skräck. Price exemplifierar med en vikingatida hövdingabegravning som kunde ta 

tio dagar att genomföra. Begravningen kan ses som en teater där dramat ger varje individ 

utrymme för spontanitet och improvisation. En vikingatida begravning kan ses som ett 

heroiskt poem där dramat speglar de berättelser och myter (t.ex. Beowulf) som de 

anhöriga/familjen levde sina liv i. Arkeologer ska därför vara uppmärksamma på lokala 

mönster av personlig tro, individuella reaktioner och se den sociala teatern. Först när vi förstår 

de forntida människornas förhållningssätt till religion kan vi förstå deras samhälle eftersom 

religionen i sina alla aspekter var en självklar del av livet (Price 2008:143–165). 

Arkeologerna Tomas E. Emerson och Timothy R. Pauketat delar Price syn på religion som en 

levd erfarenhet för alla individer. Författarna tar som exempel upp Cahokianfolket vid 

Mississippi på 1000-1400- talet. De bodde i en stad med en stor jordpyramid och med ett stort 

torg bredvid. Religion handlar inte bara om att en elit vill behålla och motivera sin makt, utan 

är en levd erfarenhet för alla individer i samhället. Därför ska inte bara elitens religion 

studeras. En religiös elit kan se på religionen på ett sätt medan andra samhällsklasser har ett 

helt annat förhållande till sin religion. I grunden är dock religionsupplevelsen en individuell 

erfarenhet. Studerar man religion arkeologiskt ska man vara uppmärksam på lokala, regionala 

och överregionala mönster. Men för att upptäcka dessa mönster måste man inse att religion 

kan uttryckas på så många olika sätt. Religionen hade inget utarbetat trosystem för folket utan 

religionen var en erfarenhet som utlevdes och ständigt förhandlades. En religiös mening 

existerade inte oförändrad i en struktur utanför själva stunden där dessa meningar levdes, 

erfardes och utövades. Vid religiösa festivaler verkar en idrott ha utförts på torget som hade 

en kosmisk symbolik. I utövandet av denna sport möts traditionen och det individuella i en 

kroppslig erfarenhet (Emerson & Pauketat 2008:167–188). 

Given the scale of the early Cahokian festivals- where thousands of people gathered to work on 

monuments, smoke tobacco, feast, sing, and dance- the disciplining of bodies via the chunkey game 

would have had profound historical implications.        

Similarly, we must acknowledge that the players would have brought their own rules, memories, and 

religious meanings to bear on the sporting events of the day. In this way, the movement of the hundreds to 

thousands of bodies- at once or in sequence, building up a genealogy of winners and losers- through the 

plaza spaces virtually created or re-created the cosmos (Emerson & Pauketat 2008:178).                                                                                                                                                                                                           

Det efterlämnade materialet, arkeologiska fynd och skrifter av kolonisatörerna visar också att 

dansen var mycket viktig i religionsutövandet. Religionen var i hög grad något som upplevdes 

(Emerson & Pauketat 2008:167–169)  
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Med dessa exempel vill jag visa på behovet av en bred förståelse av vad religion är. Att dra en 

gräns mellan kultur och religion är svårt och när vi studerar forntidens religioner är det inte 

relevant om man utgår från ovan förda resonemang. Religionen handlar inte bara om tro 

(snarare väldigt lite om tro) utan religionen är en självklar del av kulturen och innehåller 

föreställningar som de flesta i samhället delar på ett självklart sätt. Därför kommer jag i min 

uppsats inte att göra någon skillnad på religion och kultur. I de fall där det går kommer jag 

även att försöka se till skillnaderna som kan finnas mellan samhällets elit och de som inte hör 

dit. 

2.1.1 Den keltiska religionen 

Med begreppet keltisk religion menar jag religionen hos de olika folk som bodde i de 

områden som kom att bli Gaul och Britannien, både före tiden för Roms kolonisation och 

under kolonisationen. Religionen och det rituella beteendet hade vissa likheter över hela 

området men även regionala och lokala särdrag som också förändrades över tid. Att jag 

skriver keltisk religion är därmed en förenkling som görs för att göra materialet hanterbart.  

För att få kunskap om den keltiska religionen före den romerska erövringen får vi använda oss 

av arkeologiska källor och skrifter skrivna av greker och romare. Få tempel finns från tiden 

innan Rom, det rör sig om något enstaka som man hittat. De flesta har då varit enklare 

träbyggnader eller inhägnader utan tak. Den keltiska religionen utövades i huvudsak istället i 

naturen på platser som sågs som heliga. Till dessa platser kopplades oftast en gudom. Den 

folkgrupp man tillhörde hade också sin skyddsgud. Gudinnan Nemetona dyrkades av 

folkgruppen Nemetes och björngudinnan Artio av gruppen Muri (kopplades speciellt till 

området Berne i dagens Schweiz). Arduinna var en gudinna som hörde samman med vildsvin 

och hon ansågs höra hemma i skogarna i Ardennes. Att naturplatser eller speciella träd, 

skogar, källor, berg och floder dyrkades (eller gudarna som kopplades dit) beskrivs också av 

romerska författare. Caesar skriver att kelterna i Gaul var mycket religiösa och ansåg att gudar 

fanns överallt (Green 1997:7–23, 32). Skulpturer tolkade som gudar har hittats i både trä och 

sten. Dessa stod oftast ute i naturen på platser där vatten och land möts som t.ex. i mossar 

eller på öar (Aldhouse –Green 2004:102). Ett viktigt inslag i den keltiska religionen var de 

religiösa festerna där offer gavs till gudarna. Vid högtiderna offrades djur och köttet åts sedan 

av människorna. Genom offrandet och festerna visade hövdingen och druiderna sin gästfrihet 

genom att bjuda på köttet och de manifesterar därmed sin auktoritet. Djur som offrades var 
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tjuroffer (avbildas på Gunderstrupkitteln som hittats i Danmark), hästar, grisar, vildsvin, 

getter och hundar (Ross 1997:434–441).  

Romerska källor beskriver att innan Roms erövring sköttes den keltiska kulten i Gaul och 

Britannien av druider. Hur dessa religiösa riter har gått till och vilken rekvisita som användes 

är svårt och säga men masker, huvudbonader och kittlar har hittats och tolkats som rituella 

föremål (Green 1997:23–24). Den keltiska religionen var en skriftlös religion där en samlad 

kanon inte fanns. Den religiösa kunskapen memorerades av druider och vates. Druiderna 

sades ha haft en studietid på 20 år och deras uppgifter var att ta emot och förmedla gudarnas 

vilja, vara filosofer, astronomer, astrologer, medicinkunniga, magikunniga, lagmän och 

historiker. Det verkar som att även kvinnor kunde bli druider. Ibland verkar det som om 

kungen och druiden var densamma. Vates studerade en kortare tid än druider, 12 år och de var 

profeter, till viss del präster och poeter. Den muntliga kulturen upprätthölls också av barderna 

som sades studera i 7 år. De komponerade hyllningspoesi till härskarna vilket gav barden, 

hövdingen och samhället en hög status. De var kraftfulla eftersom de också behärskade satiren 

vilket ansågs leda till otur och i värsta fall död för den som utsattes. Caesar skriver att 

druiderna träffade varandra i fastställda möten i Gaul, men hur mycket man kan läsa ut av en 

organiserad religion ur detta är svårt att säga eller om alla områden hade just denna 

uppdelning av religiösa specialister (Ross 1997:424–433, 437). När den lokala eliten allierar 

sig eller ger upp kampen mot Rom tappar druiderna i inflytande och försvinner. De tilläts 

under kejsar Augustus så länge de inte störde romarna, motarbetades under Tiberius medan 

Claudius senare försökte eliminera dem (de hade uppenbarligen blivit ett problem för Rom) 

(Green 1997: 26). De angreps för att de utgjorde hjärtat av den keltiska religionen eftersom de 

upprätthöll riterna, kontrollerade andarna, folkgruppens minne och historia samt spådde i 

framtiden. Det var framförallt de som ifrågasatte den nya ordningen. Druiderna sades sig även 

få framtidsversioner att Rom skulle falla (Aldhouse –Green 2004:216-217). Genom att slå ut 

druiderna som var de som upprätthöll och kontrollerade den keltiska religionen kunde 

romarna (och en lokal elit) ta kontroll över kulten. Det betyder också att de slog ut och 

kontrollerade de personer som inte bara upprätthöll riter och religiösa frågor utan även 

kelternas historieskrivning. Kelternas religion var mycket mer än religion, det var deras kultur 

och förståelse av världen. Romarna och den lokala eliten kom att kontrollera den officiella 

kulturen. Det är svårt att säga hur pass mycket det påverkade de lägre klassernas förståelse av 

sitt sätt att leva. Kanske var de inte speciellt insatta i druidernas sätt att se på religion eller 

synsättet hos de nya prästerna som verkade i en Romersk tradition.  
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Människooffer förekom inom den keltiska religionen men i vilken utsträckning är svårt att 

säga.  En del av de mosslik som har hittats i norra Europa kan vara kvarlevorna av offrade 

människor i en keltisk tradition. Romarna reagerade starkt mot människooffer vilket var ett 

bruk de själva hade haft i sin egen religion för inte så länge sedan (Ross 1997:434–441). 

Förutom att offra människor hade det mänskliga huvudet en speciell innebörd i den keltiska 

religionen och man samlade på huvuden, både riktiga och i form av stenskulpturer. De 

huvuden man har hittat har suttit i nischer på stenpelare och har varit kranier från starka män i 

sin bästa ålder. Det verkar som de fallit offer i krig och antingen dödas i kriget eller efteråt 

som krigsfångar och därefter har man tagit deras huvuden. Huvudet har varit en stark symbol 

och människooffer och huvudjakt beskrivs mycket av Romarna. De koncentrerade sig ofta på 

det de såg som bisarrt och hemskt vilket kan ha spelat en viktig roll i propagandan. Det har 

också betytt att dessa företeelser har fått en omotiverat stor plats i Romarnas beskrivning av 

kelternas religion (Green 1997:14, 29–30).   

 

2.1.2 Keltiska gudar 

Vissa gudar i Gaul och Britannien var lokala och dyrkades på bara en plats, andra gudar var 

regionala och dyrkades t.ex. av en folkgrupp medan andra gudar (var överregionala och) 

dyrkades över stora områden. Det finns alltså lokala, regionala och överregionala mönster 

som även förändrades över tid. Även om en gud dyrkades över stora områden varierade sättet 

guden dyrkades på och vilka gudens funktioner var och ansågs som viktiga. Att det inte fanns 

en skriftlig kanon bidrar till att variationer kan finnas i ännu större utsträckning eftersom det 

inte finns några skriftliga bestämmelser för vad som är rätt. Samtidigt kan man se att även 

skriftliga religioner innehåller stora variationer beroende på tolkningar och kontext. Ett bra 

exempel på hur varierande bilderna av en gud och hur den dyrkades är gudinnan Epona.  

Ikonografiska bilder på Epona för de första 400 åren e.vt. visar en gudinna som var en av de 

mest populära gudarna. Hennes namn kommer från det galliska ordet epos som betyder häst 

och hon associeras oftast med hästar (se bilaga, bild 3-4). Men hon avbildas på olika sätt och 

associeras med olika funktioner: 

 I Burgund dyrkades hon vid små husaltaren.  

 Endast ett officiellt tempel till Epona har hittats i Gaul vid Entrains-sur-Nohain 

(Niéve) där två inskriptioner är dedikerade till Epona.  
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 I Gaul och Rhenlandet avbildas hon sittande i en sidosadel på en märr.  

 I Burgund finns en avbild på ett föl som sover bredvid sin mor, diar henne, följer 

henne eller så ger hon fölet mat att äta. Det visar på fruktbarhet, överflöd eller kraften 

i själva hästuppfödningen.  

 På en brittisk bronsgrupp från Wiltshire sitter hon mellan en manlig och en kvinnig 

ponny och matar dem med säd.  

 Vid ett stenmonument vid Beihingen nära Stuttgart och Seegraben nära Zurich är 

Epona i centrum av en stor grupp hästar som vänder sig mot henne i respektfull 

vördnad. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa symboliserar fruktbarhet och hästar.  

 Hon kopplas samman med heliga källor i Luxeuil och Allerey där hon avbildas som 

vattennymf. På en begravningsplats vid Agassac i sydvästra Gaul visar ikonografin 

Epona på en hästrygg följandes av havsmonster. Det kan tolkas som hon är ledsagare 

av själen efter döden och själen måste passera havet för att nå den andra världen.   

 Begravningsplatsen vid La Horgne-au-Sablon vid Mertz som var huvudstaden för 

området Mediomatrici har flera monument av Epona som visar henne ridande på en 

märr följd av människor. Vid Altner följs hon av en korp och en hund. Hon verkar 

också vara beskyddaren av livet och kopplas alltså ihop med liv, fruktbarhet, beskydd, 

helande och följandet av själen efter döden (Green 1995:184–187).  

Eponakultens centrum var Gaul och Rhenlandet men hon dyrkades även i Britannien, 

Bulgarien, Rom och i norra Afrika genom att tron på henne spreds av kelter i den romerska 

armén. Hon var en keltisk gudinna som romarna tog till sig och hon firades i romarriket den 

18 december som en dag i deras festkalender. Hon attraherade folk från alla samhällsklasser 

och kan ses som en modergudinna vilken framförallt dyrkades av officerare och krigare 

(framförallt de krigare som använde hästar). Hästen var viktig i det keltiska samhället, symbol 

för prestige, beundrad för sin skönhet och snabbhet samt dess mod i krig. Det keltiska 

kavalleriet var berömt i hela den kända världen och hade en central position i den romerska 

armén. Hon var en viktig gudinna i armén eftersom hon beskyddade både krigaren och hans 

hästar. Hon kan också vara skyddsgudinnan för ett folk och deras territorier. Hennes uppgift 

kan då vara beskydd och fredsbevarande så att fertiliteten och jordbrukandet inte störs. Det rör 

sig om en mycket mångsidig kult (Green 1995:184–187).   

Med Epona som exempel vill jag visa på hur mångsidig en kult av en överregional gudom kan 

vara, den har lokala drag men har samtidigt mycket lika drag i hela det romerska imperiet. 
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Exemplet visar även att det inte bara var Rom som påverkade kelterna inom religionen utan 

att kelternas religion även påverkade romarnas.  

För att avsluta styckena om vad religion är i muntliga samhällen och vad den keltiska 

religionen var tänker jag mig deras religion som dynamisk men ändå konservativ. Druiderna 

och hövdingarna upprätthöll de offentliga riterna och hur de skulle utföras, de stod även för 

samhällets historieskrivning och människornas världsbild. Därmed har de en stark kontroll 

över människorna i deras område. Samtidigt finns det en dynamik i religionen eftersom den 

inte kunde sätta upp skriftliga regler om vad som var rätt och den måste även anpassa sig 

eftersom samhället förändras. Det finns en stor variation av lokala traditioner samtidigt som 

det finns en övergripande likhet hos de olika samhällenas sätt att utöva sin kult. Med andra 

ord fanns det en kontinuitet men också en förändring i religionen samt en variation i det 

religiösa uttrycket beroende på plats och individuella uttryck.  

 

2.2 Förändring och kontinuitet 

In incorporating and reworking stone slabs and other elements that may already have been held 

significant by previous generations, these human- built monuments appropriated and reinterpreted the 

powers of natural places, creating new kinds of Neolithic meaning (Scarre 2008:223). 

Enligt religionsforskaren Charles T. Mathewes innehåller kultur tre koncept, universell- lokal, 

tillfällighet- kontinuitet och konflikt- konsensus. Universell- lokalitet betyder att kulturen är 

universell i sin olikhet. Alla tillhör en kultur, man kan inte välja att vara utan kultur och på det 

sättet är den universell, men alla tillhör inte samma kultur. Kultur är nödvändig för människor 

men de olika uttrycken beror på en rad tillfälligheter. Tillfällighet- kontinuitet betyder att en 

kultur innehåller både förändring och kontinuitet. Vissa företeelser i kulturen förändras och 

därmed är kulturen tillfällig medan andra företeelser kan ha en lång kontinuitet.  Eftersom en 

kultur innehåller både nytt och gammalt kan en kultur förändras men vi känner fortfarande 

igen den. En kultur kan därför förändras men ändå vara sig själv. Förändringarna består ofta 

av många små omedvetna beslut. I min uppsats pratar jag inte så mycket om tillfällighet utan 

har valt termen förändring. Anledningen är att jag tycker den passar bättre i mitt arbete där 

jag vill studera en förändringsprocess som består av flera tillfälligheter efter varandra. 

Konflikt- konsensus betyder att kulturen innehåller en konflikt mellan gammalt och nytt. Det 

nya och det gamla kan motsäga varandra men kan ändå ingå i samma kultur. En kultur är inte 

en samling företeelser i ett statiskt system utan är flytande och bör ses som en process och 
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diskussion som ständigt pågår. Det är konflikten mellan det nya och det gamla som gör 

kulturen dynamisk. Det nya och det gamla bildar en ny helhet, konsensus, som sedan utsätts 

för nya förändringar och en ny diskussion uppstår för att skapa en ny konsensus. 

Kulturförändringarna ska ses som en komplex diskussion som beror på individen, samhället 

och kontroll. Kultur och makt står ofta varandra nära (Mathewes 2007:50–54). 

Ett exempel på förändring och kontinuitet ger arkeologen Chris Scarre när han beskriver 

förändringen som ägde rum i Västeuropa under perioden Neolitikum (sen stenålder ca 4500-

4000 f.vt.) när människorna började gå från att vara jägare och samlare till att bli bofasta 

bönder. Vid denna tid skapar människorna stora monument i landskapet och det hela kan till 

en början ses som att en helt ny kultur har dykt upp och att jordbruket har inneburit ett stort 

avbrott för den gamla kulturen och sättet att leva. Scarre menar dock att så inte är fallet utan 

att det finns en kontinuitet men samtidigt ett nyskapande. När människorna var jägare och 

samlare var vissa platser heliga och det är framförallt från dessa platser människorna hämtar 

material till sina nya monument. Byggmaterialet är lika viktigt och heligt som själva 

monumentet (Scarre 2008:209–226). Och genom denna process fortsatte människornas kultur 

att innehålla tillfällighet- kontinuitet och konflikt- konsensus.   

Sannolikt har det aldrig funnits några isolerade kulturer utan alla kulturer har kontakt och 

interaktion med andra kulturer samt utvecklas även i sig själv. Kultur och etnicitet ligger nära 

varandra, men etnicitet blir först aktuellt när människor som upplevs som de andra finns. 

 

2.2.1 Etnicitet 

Vi lägger oftast inte ner så stor tid på att tänka på vår etnicitet, det gör vi bara när det behövs. 

Etnisk identitet utrycks bara i kontakter där andra grupper förekommer, de uttrycks därför 

oftast mer i urbaniserade miljöer där många olika människor möts än vad den görs på 

landsbygden. Enligt James är etnicitet alltid beroende av andra grupper eftersom det är genom 

dem som den egna gruppen identifierar sig. Det gör också att den förändras när de andra 

grupperna ändrar sig (James 1999:72, 75).  

because, if it appears at all, ethnic identity is constantly generated and regenerated at the points of contact 

between more than one society, and because the societies involved, and the patterns of their interaction, 

are constantly changing through time, then the manifestations of ethnicity are constantly shifting too 

(James 1999:72).   
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Kultur är något som levs och som tas för given, det är så världen är. Människor reflekterar 

inte över sin kultur om de inte på olika sätt kommer i kontakt med människor som de upplever 

lever på ett radikalt annorlunda sätt. Det kan handla om fredliga kontakter eller mer 

konfliktfulla. Kontakten med det annorlunda blir en chock för båda grupperna och de 

koncentrerar sig då på det som upplevs som annorlunda och bisarrt hos den andra. Det kan 

handla om att språket låter annorlunda, de äter konstiga saker eller andra företeelser som 

upplevs som annorlunda. Genom att grupperna börjar definiera vem den andra gruppen är blir 

de medvetna om sig själva, ett vi skapas, och gruppen ställer sig då frågan vilka vi är och vad 

som skiljer oss från de andra. Koncentrationen ligger alltså på det som skiljer grupperna åt. 

Det leder till en ständigt pågående diskussion om vad som är vårt sätt att göra saker på vilket 

blir till symboler som markerar gruppernas förhållande till varandra. Symbolerna kan vara 

språk, kläder eller religiöst beteende och symbolernas mening varierar efter omständigheterna 

och hur grupperna reagerar på varandra. Symbolerna är viktiga för att representera det som 

upplevs som vi men det är genom handlingar som gruppidentiteten levs ut. Den levs ut och 

måste ständigt återbekräftas och uppdateras av människorna i gruppen. Människans etnicitet 

hittas inte i någon slags ursprung, själ eller essens utan är en social konstruktion som ständigt 

förändras. Grupperna definierar också sig själva genom att välja ett namn som representerar 

gruppen. Ofta legitimerar gruppen sig genom att hänvisa till historien i en ofta mytologiserad 

historieskapelse. Som exempel kan nämnas staden Rom som i sin ursprungsmyt ansåg sig gå 

tillbaka på Romulus och Remus. Rom var tvungen att ha en ursprungsmyt för att få tillhöra 

klubben av trovärdiga medelhavscivilisationer. En människa kan ha flera etniska identiteter 

t.ex. platsen man är född på, där man bor, vilken region man kommer från, land eller 

världsdel. Individen har också identiteter inom gruppen som kan spela en mycket större roll 

för individens självförståelse som genus, klass eller tillhörande en subgrupp (James 1999:68–

74). En etnicitet är i ständig förändring och kan även försvinna medvetet genom folkmord, 

omedvetet genom spridandet av sjukdomar eller omintetgöras i naturkatastrofer. Den kan 

också dö ut för att den inte behövs längre eller också lever den vidare genom att ständigt 

förändras och omdefinieras (James 1999:77).  

Eftersom etnicitet är i ständig förändring och sällan har skarpa gränser är det svårdefinierat. 

Men genom att gruppen ger sig ett namn känner de att de är enhetliga och har samma 

identitet. Grupper som utomstående upplever som lika behöver inte själva uppleva sig som 

samma utan anse sig vara olika. Därför är det en svårighet för arkeologer att tolka vilka 

föremål som är symboler för gruppenighet och vilka föremål som inte är det. Eftersom 
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etnicitet är beroende av de andra för att existera existerar den endast så länge som gruppen 

behöver den och anstränger sig för att bevara den. Om en ny grupp av de andra dyker upp kan 

tidigare grupper som uttryckt sin identitet olika gå samman i en ny etnicitet och bli ett nytt vi. 

Om det andra inte upplevs som så hotfullt längre kan gruppens etnicitet bli svagare och 

konflikter och orättvisor inom gruppen lyfts fram och tar större plats i offentliga diskussioner 

(James 1999:72–74). Samhällsledare kan därför använda de andra och skylla på dem eller 

lyfta fram det hotet (det kan vara ett verkligt hot eller ett påhittat hot). Genom att göra det 

försvinner gruppens diskussioner om interna orättvisor och individerna i samhället 

koncentrerar sig på att skapa enighet mot hotet. Samhällsledare behöver då inte själva ställas 

till svars för sitt eget maktmissbruk om ett sådant förekommer utan kan lugnt fortsätta som 

vanligt. Det var en taktik som Caesar använde sig av internt i Rom för att stärka sin egen 

position samtidigt som han rättfärdigade en kolonisation av Gaul, men också en taktik som på 

olika sätt användes av de olika keltiska ledarna beroende på om de var för eller emot Rom.  

 

2.2.2 Identitet 

Etnicitet är en del av identiteten, om etnicitet betecknar hur en grupp ser på sig själv handlar 

en identitet om hur individen ser på sig själv. Om sitt förhållande till personer inom gruppen 

den tillhör men även hur individen ser sig gentemot andra grupper och till vilken etnicitet man 

anser sig tillhöra. Precis som etnicitet är identitet enligt min mening beroende av de andra för 

att individen ska kunna definiera sig själv. Wells beskriver identitet som följande: 

Identity is the ever- changing feeling and knowledge people have about their similarity to and difference 

from others. The aspect of relation is critical – without an “other” there can be no “self”. All human 

action must be understood within a context of the individual´s perception of the self´s identity. In order 

for the individual to function as a member of a group – family, community, nation – he or she must have a 

sense of how he/she fits into the group and of how that group differs from others. Identity provides the 

individual with the knowledge of how to treat others in contexts of interaction.                                             

Identity may be defined and examined on any level- the individual in relation to another individual, in 

relation to the family, to the neighborhood, to the community, to the region, to the ethnicity or to the 

nation, to use some common categories  (Wells 2004:22).  

Eftersom identitet är beroende av det andra för att definiera sig själv är den ständigt 

föränderlig beroende på att det andra ändras och bör därför ses som en ständigt pågående 

process. Identitet är något som uppstår i en relation med något som ses som någonting annat 

än en själv. En individs identitet blir mer komplex beroende på hur många de andra man har 

en relation till. Synen på vilken identitet man har påverkas av uppfostran men är också 
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ständigt under konstruktion och omkonstruktion beroende på omständighet (Wells 2004:7-8, 

22).  

Identitet uttrycks och kommuniceras genom föremål och kläder som berättar vilka vi är. Wells 

påpekar att järnåldern och tiden för Roms kolonisation var ett samhälle där man 

kommunicerade framförallt genom att mötas. Området var i huvudsak ett muntligt samhälle 

utan skriftlig kommunikation innan romarna kom till området. Därför kommunicerar man inte 

bara genom ord utan även genom föremål. Identitet uttrycks genom frisyr, tatueringar, kläder 

smycken, vapen osv. Individer interagerar med varandra genom ett materiellt språk. Ett 

föremåls betydelse ändrar mening beroende på i vilket sammanhang den används och ett 

föremåls betydelse är liksom identitet under ständig förändring och en del av det sociala 

spelet. Individen har alltid till en viss gräns möjlighet att påverka eller att välja hur hon 

kommunicerar med föremål på olika sätt. Wells menar att individerna på järnåldern troligtvis 

inte såg på identitet som en samling känslor eller beteende som vi ofta gör idag. Troligtvis var 

identitet för dem snarare inflätat i deras sätt att se på världen, interagera med andra och hur de 

levde sitt vardagsliv. I icke-skriftliga samhällen blir minnet viktigt för att skapa en identitet 

och bevara traditionen och dessa samhällen är inte så standardiserade som skriftliga. 

Variationer förekommer i högre grad mellan grupper i hur man utför ritualer, bygger hus och 

anlägger sin bosättning. Föremål och materialet blir i högre grad föremål för minnen (Wells 

2004: 15-30).  

2.2.3 Etnicitet i Gaul och Britannien 

Det är svårt att säga utefter det arkeologiska materialet hur människorna i områdena såg på sig 

själva och uttryckte sin identitet genom sina föremål, eftersom etnicitet uttrycks på så många 

olika sätt. Vissa föremål kan identifiera en grupp människor men lika mycket visa på ålder, 

status eller genus. En storskalig tanke och självmedvetenhet har inte funnits i de Brittiska 

områdena före den romerska perioden menar James. Det beror på att det krävs en stor 

representation av det andra som skapar ett behov hos befolkningen att skilja ut sig från. Och 

det stora hotet dyker först upp med den romerska invasionen. Då först fanns en stor och tydlig 

det andra. Innan och även till stor del under det romerska styret är det kungar och dynastier 

(lokala eliten) som har militärisk och politisk makt i området som skapar idén om ett folk. 

Den idén behöver inte alls ha delats av befolkningen de styrde över. I slutet av Romarriket är 

identiteten och etniciteten framförallt av regional karaktär och inte som en del av ett stort 

romerskt rike eller något land. Människorna identifierar sig med platsen man bor på och den 
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omgivning man har kontakt med. James menar att det arkeologiska materialet före den 

romerska kolonisationen inte ska ses som ett enhetligt folk som fördes samman och såg sig 

som en enhet (som vi kallar kelter). Utan det arkeologiska materialet speglar en mångfald av 

olika traditioner som fördes samman genom olika kontakter och sammanflätande mellan olika 

människor, vilket tillsammans bildar det vi kallar keltisk järnålderskultur (James 1999:77–

80).  

Wells menar att infödda, icke-nationella samhällen ofta har en mer flytande syn på deras 

territoriegränser och deras politiska system har en mindre formell och hierarkisk politisk 

styrning. Gränser mellan grupperna är mer flytande och ändras genom giftermål, allianser och 

ledarskap. Det är oftast först vid kontakt med en komplex stat som en större makthierarki och 

sociala skillnader uppstår. Nu uppstår också en självmedvetenhet som gruppen inte haft innan 

där man får en känsla för sitt territorium, gruppidentitet och en politisk struktur med en ensam 

ledare som benämns hövding eller kung. Wells menar att denna modell stämmer bra in på de 

keltiska samhällen och hur de förändras med kontakterna med Rom. De flesta samhällen i 

Gaul och Britannien hade dock innan Roms invasion utvecklat en hierarki med en hövding 

som ledare (Wells 2004:35-53). Det var framförallt genom förhandlingar med den lokala 

eliten eller erövrande av centralområden som Rom kunde erövra och kontrollera områdena. 

När ingen lokal elit eller centralområde tydligt fanns blev det svårare vilket var anledningen 

till att man inte lyckades erövra det som idag är Scotland. Det var ett mer småskaligt samhälle 

än södra Britannien (återkommer till det längre fram) (James 1999:100).  

För att sammanfatta ovanstående stycken kan det konstateras att dynamiken i kulturen består 

av att den innehåller både gammalt och nytt som tillsammans skapar nya betydelser. Dessa 

betydelser används när grupper skapar en etnicitet och när individer skapar sig en identitet. 

Etnicitet skapas genom att man diskuterar vad som skiljer gruppen/sig själv från de andra. 

Med Roms invasion möts folket av det andra på hemmaplan vilket skapade ett behov av att 

definiera sig själva som både individ och grupp. Vilka är vi och vad betyder det att vara vi? 
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2.3 Postkolonial teori 

Indigenous peoples came to think of themselves, to some extent, the way outsiders thought and 

represented them (Wells 2004:129).  

Postkolonial teori används för att förstå samhällen som blivit eller varit koloniserade. 

Analogier kan aldrig göras rakt av mellan olika koloniserade områden varken i tid eller i rum. 

Men genom postkolonial teori kan man få verktyg till hjälp för att undersöka den plats och tid 

man är intresserad av. Arkeologen Jane Webster menar att den tidigare forskningen har 

framställt romaniseringen (påverkan av romersk kultur) som något naturligt som var tvunget 

att hända. För att anlägga en mer kritisk syn på skeendet måste vi använda oss av post-

kolonial teori vilket kan bidra till en ökad förståelse (Webster 1997:324–338). Wells påpekar 

att det har betydelse hur kolonisatörerna ser på dem de erövrar. Människor reagerar på hur 

andra framställer dem och vill veta hur andra grupper definierar dem vilket påverkar deras syn 

på sig själva. I det arkeologiska materialet i gravar kan man se att människorna tog till sig det 

romerska på olika sätt. Krigare som krigat i romerska armén fick en identitet i den armén som 

till stor del byggde på hur de blev bemötta av officerare och andra soldater. Eliten som var i 

allians med Rom fick romerskt medlemskap och i deras gravar kan man ofta se att de hade två 

identiteter, dels en romersk dels en inhemsk. Även de som var emot Rom inspirerades av det 

romerska. Den stora motståndsledaren i Gaul, Vercingetorix lät göra guldmynt i romersk stil 

med latinska bokstäver runt en bild på sig själv. Motstånd kan visas på mer subtila sätt än 

genom uppror. Det kan visa sig i hur individer väljer att använda den materiella kulturen i 

olika sammanhang som att hålla fast vid äldre formspråk eller skapa nya symboler (Wells 

2004:9, 120-125).  

Jag tänkte i mitt arbete framförallt använda språk och litteraturforskaren Mary Louise Pratt 

teori om kolonialism. Hon använder termen contact zones som hon definierar som följande : 

“that is, social space where disparate cultures meet, clash, and grapple with each other, often 

in highly asymmetrical relations of domination and subordination- such as colonialism and 

slavery, or their aftermaths as they are lived out across the globe today” (Pratt 2008:7). 

Contact betyder att det rör sig om två aktiva parter men det är inte en jämlik relation utan den 

ena parten har mer makt än den andra (oftast mycket mer). Det handlar om interaktion, 

samnärvaro, förståelse och praktiskt levt liv under dessa förhållanden mellan de båda 

kulturerna. Zone är det område där geografiskt och historiskt skilda kulturer kommer i kontakt 

med varandra och skapar en pågående relation. Den relationen innehåller ofta tvång, orättvisa 

och konflikt. De koloniserade är dock inte passiva, de kan inte kontrollera den koloniserade 
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makten men de kan påverka i vilken utsträckning de tar in det nya och hur de skapar det till 

sitt eget, hur de använder det och vilken mening de själva ger det. Detta kallas 

transculturation och med det menas hur underordnade eller marginaliserade grupper väljer 

och skapar utifrån de material som vidarebefordras till dem av den dominerande eller den 

centrala kulturen (Pratt 2008:7-8). Pratts teori har utarbetas efter de koloniseringar som 

skedde under 1700-talet e.vt. och framåt. Jag tycker dock att den fungerar bra på tiden när 

romarna koloniserade kelterna men med ett undantag. Romarna och kelterna var inte två 

kulturer som var historiskt skilda från varandra utan grannar som handlade med varandra. 

Kelterna importerade romerska varor och en del i den keltiska eliten hade besökt Rom och 

kunde även ha tagit tjänst i den romerska armén. Eliten i keltiska samhället kände till Rom 

medan Roms kännedom om kelterna var mer begränsad och de sågs ofta som ociviliserade 

barbarer i norr. Det är först när Rom ockuperar och koloniserar kelterna som deras kunskap 

om kelterna ökar (Wells 2001:64).  

Även Webster har en användbar teori hur en arkeolog kan närma sig och tolka materialet 

utifrån ett postkolonialt synsätt. Forskaren kan utgå från olika teman: 

 En projicering från de i det imperialistiska centrumet av de koloniserade som de 

andra. Därmed tystar man en självrepresentation från dessa människor. 

 Se de koloniserade människorna som aktiva och hålla utkik efter former av motstånd 

som kan vara både uppenbara och mer dolda.  

 Dekonstruera de modeller som kolonisatörerna satte upp för att skapa de andra och 

därmed också konstruera sig själva. Titta efter tecken på idéer om sig själv- andra 

och centrum- periferi. Att sätta marginalerna i centrum. 

 Kritik av imperialismen som representation för de koloniserade. Se relationen 

mellan makt och kunskap, produktionen och de koloniala andra. Göra en 

diskursanalys och se hur makten representeras i koloniala bilder och språk (Webster 

1996 a:7-9).  

2.3.1 Makthierarkier  

Dock är det sällan så enkelt att en makt koloniserar och förtrycker ett samhälle av totalt fria 

människor. De samhällen som koloniseras har redan en maktstruktur som måste studeras för 

att få en mer rättvis bild av hur samhället kan ha sett ut tillsammans med koloniseringen. Det 
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måste finnas i tanken när man tittar på den materiella kultur som bevarats. Problematiken 

tycker jag sammanfattas bra av arkeologen Richard Hingley: 

Most individuals within society are able to dominate someone else, and all individuals are themselves 

dominated. Therefore, the native tribal elite would not only have adopted new concepts in order to 

symbolize their relations with those who they dominated or wished to dominate: they may also have 

reacted in opposition to others by whom they were dominated. Likewise, even the poor may wish to 

demonstrate their power over others by adopting new ideas and materials. We should not replace a simple 

model by which material culture spread throughout society through emulation with one in which the 

creation and adoption of material culture by the non-elite was simply the result of opposition to the pro-

Roman rulers. We may actually expect the situation to have been far more complex, with emulation and 

opposition working in a variable manner (Hingley 1996:44). 

Hingley menar att arkeologerna måste acceptera två teorier för att förstå makten i de 

koloniserade områdena. Acceptera att individer och samhällen aktivt adopterar nya symboler 

och idéer för att skapa eller behålla makten i relationer. Men samtidigt tänka på att individer 

och samhällen reagerar på försök att dominera dem genom opposition som tar sig uttryck i 

handlingar men även genom materiella uttryck. Då måste man även studera de fattiga och inte 

bara elitens hus som mest har gjorts. Ett uttryck för att visa motstånd kan vara att gå tillbaka 

till äldre identiteter som uttrycks genom att man tar upp gamla sätt att utforma sina föremål. 

Folks identitet kommer aldrig att vara ett standardiserat koncept som uttrycks likadant 

överallt. Det utvecklades inte heller i det keltiska fallet en standardiserad romersk image i det 

keltiska området (Hingley 1996:42–44).  

Wells menar att dagens forskning inte fokuserar på att beskriva hur de koloniserade blev 

romare utan hur de tog till sig skapelsen och i interaktion och konstruktion med Rom skapade 

det nya samhället som skapades i provinserna. Fokus läggs inte bara på det militära utan nu 

studeras även det politiska, diplomatiska och sociala spelet. Det Rom klarade att bygga upp i 

de keltiska områdena var endast genomförbart med allianser mellan keltiska grupper och i 

förhandlingar med den keltiska eliten. I många fall välkomnade den lokala eliten romarna 

eftersom en allians med dem ökade deras egen status och styrka. Med erövringen blev 

kelterna politiskt och ekonomiskt del i en medelhavscivilisation men deras språk, livsstil och 

materiella kultur förblev väldigt keltisk (Wells 2001:94–95). Historikern Greg Woolf menar 

att vi måste förstå att ett tredje, något nytt, skapas i de erövrade områdena och han betonar att 

kelterna deltog i den processen (Woolf 1997:347). ”Roman power in Gaul was from the start 

most often the power of Gauls over Gauls” (Woolf 2004:40).  

Jag tycker dock att det är viktigt att ha i åtanke att den lokala eliten hade att välja på att kämpa 

mot Rom och förmodligen i längden förlora eller att gå i allians med Rom och rädda det som 
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räddas kan. Alliansen ingicks inte av två likvärdiga och starka parter (som forskarna Webster, 

Wells och Woolf visar). Man bör också tänka på att motståndsgrupper i sin tur även kan 

förtrycka andra grupper.  

 

2.3.2 Romarnas kolonialdiskurs 

Genom att undersöka vilka ord Romarna använde för att beskriva kelterna och om orden är 

negativt eller positivt laddade kan man se och studera Roms maktanspråk över kelterna. Det 

kallas diskursanalys och är ett sätt att studera hur språket används av en aktör för att utöva 

makt genom att definiera de andra. Webster har gjort en diskursanalys på hur de keltiska 

samhällena beskrivs av Romarriket. Hon har kommit fram till att romarna genom 

beteckningen barbarism och tidlös primitivism rättfärdigade sin kolonisation. Genom idén om 

barbarism skapade Rom den andre, det som inte romarna var. Här odlades framförallt myten 

om kelterna som ett krigarfolk som var krigiska i sin natur. De klassiska författarna tog inte 

hänsyn till att dessa krig skapades i konflikter framförallt med Rom. Tidlös primitivism 

förnekar omständigheterna som krigen uppstod i och gör dem historiskt obundna. Man ser 

inte vilka orsaker som startade krigen. Krig förekom med Rom och även mellan olika keltiska 

folk men genom att göra dem tidlösa kan bilden skapas av det krigiska folket som är våldsamt 

till sin natur. Dessa texter tillkom till stor del under den tidpunkt när romarna började 

ockupera keltiskt territorium (ca 120 f.vt.) och med Caesars erövring (58-50 f.vt.). Webster 

menar att mycket av det vi ser som litterära bevis för keltiskt krigande kan ses som en del i 

Roms koloniala diskurs och denna diskurs som beskrev kelterna som barbariska vildar blev 

nyckelargumentet för att rättfärdiga kolonisationen (Webster 1996 b:111–117). ”The literature 

of Celtic warrior society is the literature of Roman territorial ambition, aggression, and 

conquest, which has far more to say regarding Graeco- Roman attitudes to Celtic peoples, and 

Rome´s need to justify territorial expansion, than it does regarding Celtic warfare” (Webster 

1996 b:120).  

Wells menar att när greker och romare som tillhörde ett komplext litterärt samhälle börjar 

beskriva den i huvudsak muntliga och de mer småskaliga keltiska samhällena följer de ett 

mönster som nästan alltid upprepas i liknande situationer. Samma beskrivningar av icke-

litterära samhällen finns av andra litterära komplexa samhällen genom historien som 

Mesopotamien, Kina, Mesoamerika och av europeiska kolonisatörer på 15-1800-talet. I dessa 

sammanhang blir det de utomstående som kategoriserar folket och inte folket som 



25 
 

kategoriserar sig själva. Kelterna beskrivs från grekisk/romsersk syn på världen och inte 

utifrån sin egen världsbild. De utomstående förstår sig ofta inte på eller ser inte de 

förändringar som sker i den studerande kulturen vilket därför tolkas som statiska. Men ofta 

har den studerande kulturen redan förändras när berättelsen om dem skrivs ner och då ofta på 

grund av den kontakt de haft med kolonisatörerna (Wells 2004:30-31). 

Redan innan Caesar och andra samtida romare skrev sina texter hade det runt kelterna skapats 

myter om dem som våldsamma och farliga. Det skedde efter att folk som romerska och 

grekiska historieskrivare hade bedömt som galler på 400-talet f.vt. emigrerat och bosatte sig i 

Podalen i Italien. Det fanns alltså redan en keltskräck som författarna och ledningen i Rom 

kunde spela på (Webster 1996 b:117). De flyttade då dit på grund av överbefolkning och på 

grund av att den sociala ordningen destabiliserades. Vid denna emigration uppstod konflikter 

(Cunliffe 2001:358). Kelterna hade sökt sig allt längre söder ut och kom allt närmare själva 

staden Rom och år 390 f.vt. bränner de och plundrar Rom (James 1999:37). Efter det förekom 

räder in på romerskt territorium under 60 år men vid 330 f.vt. hade de slutat. Därefter började 

romarna expandera norrut och många kelter flyttar då norr om Alperna igen (Cunliffe 

2001:358–365). Collis menar att arkeologin stöder de antika skrifterna om att kelterna 

invaderade delar av norra Italien under 300-talet f.vt. Det sker en ökning av föremål från 

Centraleuropa (La Téne stil) men områden visar också på en kontinuitet. Keltiska föremål 

förekommer även på platser som inte invaderats (Collis 2003:193).  

 

2.3.3 Roms förhållande till den keltiska religionen 

Som framhållits ovan så var bland det första som skedde på den religiösa fronten att druiderna 

förbjöds och de präster som i fortsättningen skötte den offentliga kulten i de koloniserade 

områdena kontrollerades av den lojala lokala eliten och därmed av romarna. Förändringar 

skedde även hur gudarna framställdes. Innan Rom hade kelterna oftast avbildat sina gudar 

som djur medan romarna framställde sina i mänsklig form. Med Roms erövring börjar 

kelterna avbilda sina gudar i mänsklig form men de kopierar inte den klassiska romerska 

stilen rakt av utan skapar en egen variant som även hade influenser från lokala traditioner (en 

transculturation). Kelternas gudar var ofta kopplade till en plats och de hade mer lokala gudar 

än romarna, romarnas religion var mer universellt med ett fastställt panteon (Green 1997: 36-

38). Den romerska religionen var en polyteistisk religion och öppen för andra gudar, de fick 

existera. De andra folkens gudar hanterades på två sätt genom interpretato romana eller så 
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inlemmades guden tillsammans bland de romerska vilket t.ex. gjordes med gudinnan Epona. 

Interpretato romana betyder att associationer gjordes mellan den lokala guden och en 

romersk gud som därmed ansågs vara samma. De har samma uppgifter och kan därmed kallas 

samma, ofta sattes det keltiska namnet samman med det romerska t.ex. Sulis Minerva (Woolf 

2004: 206-237). Webster betonar att interpretato romana var en ensidig monolog, ett 

bestämmande från Roms sida. Att ge namn och bestämma vilken romersk gud som var lik den 

keltiska är en maktdemonstration och all diskurs som denna handlar om makt. Den romerska 

guden kopplades inte alltid till samma keltiska. Interpretato romana berättar hur en 

latinläsande, icke-keltisk (oftast) elit karaktäriserade de keltiska gudarna. De gudar som 

jämförs med romerska är till stor utsträckning de som dyrkades av eliten. Interpretato romana 

är därför något som till stor del rör samhällseliten. Genom detta sätt förstördes inte de keltiska 

gudarna men de förändrades. Roms militära seger sågs av dem själva som att de främmande 

gudarna hade kapitulerat för dem och deras religiösa tolerans var en tolerans från den 

vinnande sidan över förlorarna (Webster 1995:153–161). 

Alla individer var teoretiskt fria att tillhöra vilka religiösa kulter de ville men hur riterna gick 

till (både de offentliga och privata) styrdes av Rom på det sätt att det som sågs som 

främmande element i utövandet förlöjligades eller straffades. De som inte passade in kallades 

superstitio. Rom gillade inte att gudarna avbildades som blandningar av människor och djur 

eller sedvänjor med människooffer. Rom såg det som en civilisationsprocess som de utförde i 

provinserna, de spred en rituell tradition och inte en kosmologi eller teologi. De reformerade 

religionerna i provinserna istället för att förbjuda dem. Det var viktigt att gudarna dyrkades 

som den romerska eliten ville och gjorde. Religiös makt i Rom styrdes av senaten, 

aristokraterna och ledaren. I provinserna var det framförallt den lokala eliten som stod i 

allians med Rom som styrde den lokala kulten men den romerska guvernören kunde lägga sig 

i och ha synpunkter om något inte passade. Lokala eliten måste lära sig att inse att Roms 

gudomliga mandat (enligt dem själva) berodde på en bra relation till gudarna och den 

relationen och civilisationsprocessen var starkt beroende av att riterna utövades rätt. 

Civilisationsprocessen var en central del i det romerska tänkandet. Rom såg det som det var 

gudarnas vilja att sprida civilisationsprocessen ut i världen. För den lokala eliten betydde det 

ett sätt att rättfärdiga romarnas erövring och göra den förstålig. Genom att inlemma romarnas 

idéer om civilisation i den keltiska kulturen blev erövringen logisk och gav en historisk 

förklaring (Woolf 2004: 206-237). Men vad som var romerskt var en ständig pågående 

process:”Becoming Roman was not a matter of acquiring a ready-made cultural package, 
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then, so much as joining the insiders debate about what that package did or ought to consist of 

at that particular time” (Woolf 2004:11).  

Den nya religiösa ordningen uttrycktes framförallt fysiskt i landskapet genom byggandet av 

tempel och altaren i romersk stil, vilket i sin tur bidrog till en urbanisering och gjorde det 

lättare för Rom och lokala eliten att styra kulten och därmed undersåtarna. Woolf menar att 

den romerska rituella synen på religionsutövandet spreds väldigt fort och bör därför på något 

sätt ha tilltalat en del av människorna. Han menar att religionsutövandet inte skulle spridits så 

fort och fått så stort genomslag om det endast spreds genom tvång. Att tempelbyggandet 

skedde på redan heliga platser, gudarnas keltiska namn fick finnas kvar tillsammans med den 

nya romerska konsten som avbildade gudarna, var enligt Woolf bidragande orsaker till 

spridandet av det nya kultutövandet. Men för att sprida nya idéer måste de som försvarar och 

har kunskapen om de gamla sederna raderas ut och det första romarna och den lokala eliten 

eliminerade var druiderna. Efter det fick den lokala eliten och de nya prästerna monopol på 

den religiösa kunskapen. Den nya religiösa ordningen var dock inte statisk. Woolf betonar att 

alla religioner endast överlever om de kan återskapa sig själva så de blir angelägna för de 

människor som lever där och då. Under det första århundradet e.vt. var religionen en källa till 

assimilation till Rom men också en källa till motstånd (Woolf 2004: 206-237). Hela tiden 

omtolkas religionerna beroende på situationen,”Gallo-Roman had practiced Roman religion 

since the formative period, but that religion was itself changing, and the Gauls, like other 

Romans, changed with it.”(Woolf 2001:237). Green menar dock att vi bör komma ihåg att 

människor som levde på Britanniens landsbygd långt från militära områden och inte talade 

latin knappast påverkades av de religiösa förändringarna i någon större utsträckning (Green 

1997:38). En pågående kontinuitet som jag tycker man kan se från tiden före kolonisationen 

och efter är att både före och efter är det samhällets lokala elit som styr den officiella kulten. 

Ur den aspekten förändrades ingenting för de lägre samhällsklasserna. Hur mycket det 

förändrade deras egen syn på religion är dock svårt att säga. Men eftersom alla grupper har 

sina hierarkier kan det romerska sättet att utöva religionen varit eftertraktat även inom de 

mindre rika grupperna för att markera sin status inom sin egen grupp precis som arkeologen 

Hingley menade att spridningen av romerska föremål fungerade (som jag redogjorde för 

under stycket Makthierarkier). Religionen skulle då ha spridits till de lägre klasserna för att de 

ville visa sin status gentemot de med lägre status än de själva.  Det nya sättet att närma sig 

kulten kan också som Woolf menar ha svarat bättre på människornas egna behov och därför 

tog man till sig den.  
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För att sammanfatta är post-kolonial teori ett sätt att närma sig och förstå koloniserade 

områden. Samtidigt får man inte glömma bort att de erövrade områdena har en egen 

makthierarki som fanns i området före invasionen. Även fattiga människor kan förtrycka de 

som är mer maktlösa och motståndsgrupper mot kolonisationen kan förtrycka andra grupper. 

Under hela perioden sker en process som alla är delaktiga i på olika sätt, dock med olika 

möjligheter till makt och inflytande. Det är en ojämlik process dels för olika grupper dels för 

olika individer. 

 

3. UNDERSÖKNING AV PLATSER 

Jag kommer nu att undersöka fem platser/områden i de områden som kom att bli de romerska 

provinserna Gaul och Britannien. Platserna i Gaul är Trier som idag ligger i västra Tyskland, 

Vosages som idag ligger i östra Frankrike samt Gournay-sur-Aronde som idag ligger i norra 

Frankrike. I Britannien ska jag titta på två platser/områden i sydöstra England, Bath och 

området Gloucestershire. Att jag avslutningsvis tittar på ett område är för jag vill studera 

skillnaden mellan stad och landsbygd inom ett och samma område. Staden jag valt att titta på 

är Clochester och de två platserna på landet Lower Slaughter och Uley. 

Först kommer en kort introduktion till Roms erövring av provinsen som den heliga platsen 

ligger i och därefter berättar jag om de heliga platser jag tänkt undersöka. Efter varje plats 

kommer en diskussion där jag tolkar platsen efter de teorier jag redogjort för i teoridelen. När 

alla fem platser/områden har tolkats avslutar jag med en slutdiskussion där jag besvarar mina 

frågeställningar utifrån de platser jag undersökt. 

 

3.1 Gaul 

Under Caesars tid beskrivs Gaul ha bestått av ett antal folkgrupper/stater (civitas). Dessa är 

väldokumenterade därför att under den romerska kolonisationen blev de romerska 

administrativa områden. I norra och västra Frankrike blir det de olika gruppernas namn som 

blir namnet på de administrativa center som finns kvar än idag: Paris (Parisii), Arras 

(Atrebates), Trier (Treveri) och Bourges (Bituriges Cubi). Efter kolonisationen blev dessa 

områden under medeltiden biskopsområden (Collis 2003:105–107).  
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Gaul var innan romerska erövringen ett dynamiskt samhälle i ständig utveckling. De hade 

sedan länge handlat med Rom och hade romerska varor tillsammans med de i sin egen stil. En 

urbanisering hade skett och runt år 100 f.vt. dyker s.k. oppida upp i det arkeologiska 

materialet.  Varje oppida är unik men gemensamt är att de har brukats som handelsplats, 

hantverksplats och försvarsplats. Mynt hittas här och mellan flera oppida förekom handel 

liksom varje oppida var en handelsplats för varje lokal region. Kelterna hade tagit upp 

skriftspråket och mycket av den teknik som romarna ansågs sig införa med kolonisationen 

fanns redan i området (Wells 2001:32–33, 49-52). Wells skriver: 

The essential point I shall be making is that these peoples were dynamic and creative, and when the 

Roman armies arrived on the scene, they represented one more- albeit a powerful and persuasive one- in 

the overall pattern of change that the societies were undergoing (Wells 2001:33).  

I Gaul rådde rivalitet mellan olika grupper där vissa var för Rom och andra var emot. Denna 

spänning mellan grupperna ökades av Roms militära och politiska aktivitet i södra Gaul. 

Wells listar ett antal anledningar till att Rom och Caesar valde att invadera och kolonisera 

Gaul år 58-51 f.vt.: 

 Rom hade politiska och militära intressen i Gaul redan 100 f.vt. 

 Migration och plötsliga anfall i de delar av Gaul som var vänligt inställda till Rom. 

 Anländandet av grupperna ariosvistus och suebi till Gaul. 

 Politisk rivalitet i Rom mellan Caesar, Pompey och Crassus. Området erövras av 

Caesar för att öka sin makt och prestige i Rom. Han behövde en politisk bragd för att 

slå ut sina motståndare. Erövringen var en noga kalkylering från Caesars sida och han 

anspelade manipulativt och subtilt på Roms rädsla för invaderande grupper från norr. 

Han fick då stöd för sina erövringshandlingar som han framställde som ett defensivt 

försvar istället för ett offensivt anfall.  

 Rom kallas till Gaul av allierade människor för att ta hand om oroligheter och plötsligt 

anfall av två grupper som kallades cimbri och teutones från norra Europa (ev. kom de 

från området som är dagens Danmark). Dessa anfall fick till följd att en keltisk grupp 

kallad helveti flydde från centrala Europa väster ut för att få nytt land och enligt 

Caesar bad gallerna i detta område om hjälp (Wells 2001:70–75). 

Militära erövringen av Gaul var ett stort åtagande för romerska armén vilket resulterade i ett 

stort lidande för kelterna (och för romerska soldater). Tiotusentals kelter dog i slagen och i 

vedergällningsaktioner av romarna. Många dog även i sjukdomar och svält vilket var ett 

direkt resultat av kriget där en taktik från Caesars sida var att bränna åkrarna. Handeln 
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minskade och handelssystemen kraschade. Vid år 54 f.vt. hade Caesar erövrat områdena ända 

upp till södra Britannien. Därefter slog han ner uppror som uppkom i olika delar av Gaul. Det 

största upproret leddes av Vercingetorix som ledde en armé innehållande krigare från flera 

keltiska grupper som gått samman. Ett slag stod mellan hans armé och Caesars i Alesia i 

centrala Gaul år 52 f.vt. Caesars trupper vann och året efter slogs de sista upproren ner (Wells 

2001:72–78).  Vercingetorix blev efter slaget tillfångatagen och togs till Rom där han 

tvingades delta i Caesars triumftåg in i staden och senare dödades han i en offentlig avrättning 

(Aldhouse- Green 2004:33).  

 

3.1.1 Trier  

Trier är folkgruppen Treveris område som låg mellan floden Meusei i väster och Rhein i öster 

och mellan floden Saar i söder och området Eifel i norr. De beskrivs av Caesar som ett 

krigiskt folk duktiga på att strida med hästar. Treveri var i huvudsak keltisktalande vilket 

inskriptioner från den romerska tiden, platsnamn och vissa ord i språket visar (som levde kvar 

under medeltiden och in i modern tid). Treveris beskrivs av arkeologen Edith Mary Wightman 

som en grupp av människor med olika ursprung som vid en tidpunkt adopterar det keltiska 

språket och en keltisk materiell kultur och går samman med den lokala traditionen under en 

period på 4-500 år (Wightman 1970:11–23). ”With time, through what ever series of disputes 

with neighbours and quarrels amoung the ruling houses, they were welded into some kind of 

unity, recognizable to outsiders including Caesar as a distinct tribe” (Wightman 1970:20). 

Folkgruppen hölls ihop genom att människorna gav en hövding sin lojalitet (Wightman 

1970:21). 

Under Caesars andra erövringståg 57 f.vt. sände treveri delar av sitt kavalleri för att hjälpa 

honom, antingen på befallning eller av god vilja. De fick då strida mot sina grannar, de 

belgiska folkgrupperna. Efter den erövringen började Caesar fundera över sin erövring av 

Britannien. Men under den planeringen hör han rykten som säger att det råder oro och 

antiromerska stämningar bland treveri och han marscherar då in i Treverans område med fyra 

legioner med kavalleri. Treveris hade då två ledare, Indutiomarus, och Cingetrix som var gift 

med hans dotter. Mellan dem råder uppenbarligen rivalitet och Cingetorix visar sin lojalitet 

med Caesar som då inte har något annat val än att ge honom sitt stöd. Samma år blir skörden 

dålig och romerska armén måste sprida ut sig på mindre grupper. Indutiomarus och hans 

anhängare belägrar en legion med dess ledare Lebienus och därefter proklamerar 
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Indutiomarus att Cingetrix är en fiende och konfiskerar hans egendom. Han dödas dock men 

hans släktingar fortsätter kampen. Caesar lyckas vinna ett avgörande slag genom att 

tillsammans med sin armé lämna sitt läger i vad som såg ut att vara panik men istället var en 

manöver för att välja plats till romarnas fördel i ett avslutande slag. Cingetrix blir klientkung 

och ska hålla området lugnt mot att Rom lovar att ge honom deras stöd (Wightman 1970:25–

27). 

3.1.1.1 Tempelområdet i staden Trier 

Staden Trier var innan erövringen inte en stad utan i området fanns enkel och spridd 

bebyggelse. Vid år 100 e.vt. var staden ganska stor och blir under 1-200-talet en fullt 

utvecklad romersk provinsstad med monumentala byggnader för nöje med amfiteater, 

administrationsbyggnader och affärshus i romersk byggnadsstil (Wightman 1970:71–81).  

Staden hade ett stort tempelområde där flera tempel och mindre kapell var belägna. 

Tempelområdet är av romersk-keltisk typ. På höjden av tempelområdet fanns en staty av 

Jupiter till häst (keltisk-romersk Jupiter avbildades så, förekom inte i Rom). En bronsstatyett 

av den romerska guden Merkurius har också hittats. Området verkar ha använts av människor 

från alla samhällsskikt. Ett tempel till modergudinnan Aveta har hittats och den var full med 

terakottastatyetter visande gudinnan sitta med en korg med frukt, eller med en liten hund eller 

ett barn i sitt knä. Utanför ett annat tempel finns en staty av en gudinna som håller i frukt 

medan en hund finns vid hennes sida. Statyn har blivit halshuggen, förmodligen under 300-

talet av kristna enligt Wightman men den fick stå kvar huvudlös. På en relief finns gudinnan 

Epona sittande i en sidosadel på en ponny och hon har en typisk keltisk hårfrisyr. En 

terrakottastaty av björngudinnan Artio har hittats. Artio beskyddade det vanliga folket (de 

mindre rika) och hon är en keltisk gudom som troligen har sina rötter i den förkeltiska tiden 

och blev sedan en del av den keltiska traditionen. Ett tempel till vattengudinnan 

Ritona/Pritona har hittats och det templet hade en liten veranda. En mycket speciell staty har 

hittats föreställande en tjur och en man som står mellan dess framben. Mannens händer är 

bundna runt nacken och det kan visa på ett människooffer eller ett rituellt straff. En till 

människa fanns med på figuren men den är nu borta. Längst ner på statyn finns två fiskar. 

Statyn stod utanför ett litet kapell och tjuren har senare halshuggits (eventuellt av kristna) 

(Wightman 1970:215–218).  

Under 100-talet övergavs den teaterbyggnad som funnits på tempelområdet och det hus som 

fanns vid sidan om teatern kom under 200-talet att bli ett Mithraeum, en lokal där guden 
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Mithra dyrkades. Mithraskulten var en av många mysteriekulter som var populära i hela 

romarriket och utövandet av mysteriereligionerna byggde på en personlig tro om befrielse. 

Mithraskulten var en soldatreligion och spreds i armén och av handelsmän och kom att bli en 

huvudkonkurrent till kristendomen (mer än vad de lokala gudarna blev) (Wightman 1970: 

218). 

3.1.1.2 Lenus Mars 

Mitt emot staden på den västra stranden av floden Mosel finns en liten träddunge i en dal. 

Området lutar ner mot floden och platsen är vacker. Här fanns templet till Lenus Mars. Lenus 

Mars verkar varit en gud starkt kopplad till Treveri för inskriptioner med gudens namn 

förekommer nästan bara inom deras område. Lenus är den keltiska guden och Mars är en 

romersk gudom som ansågs vara samma av romarna. Lenus namn sätts dock alltid före Mars 

och guden skyddade sitt folk i strid, gav god hälsa och lycka (Wightman 1970:211). 

Fynd av keramik och förromerska mynt visar att platsen var helig och användes innan 

romarna koloniserade området. Ett enkelt inhägnat område med enkla byggnader byggdes på 

platsen och senare byggdes ett större tempel. Det stora templet byggdes på 100-talet e.vt. och 

dess grund har hittats. Den var massivt och noggrant byggd för att klara av lutningen och de 

vatten och jordmassor som rann ner. Utöver det har fragment av templet hittats som var byggt 

i vit marmor. Delar av kolonner visar att den var byggd i klassisk romersk stil. På framsidan 

av templet fanns ett stort altare. Under den första perioden fanns ingången till templet på den 

norra sidan och följde markens lutning. När det stora templet byggdes anlades ingången i 

öster och en trapp upp till ingångens dubbeldörrar anlades. Längs trappan från flodbanken 

fanns små altare och bänkar att sitta på. Lutningen upp mot templet bör ha gett den ett 

storslaget och pampigt intryck. Lämningar norr om templet tyder på att där legat en teater och 

var enligt Wightman snarare gjord för rituella skådespel än de klassiska dramerna. Vid 

templet fanns även en källa vars vatten leddes till några mindre bad där pilgrimerna kunde 

bada. I ett av de mindre sidokapellen finns många små altare med dedikationer och Lenus 

dyrkades här tillsammans med en kvinnlig gudom som hette Xulsigiae. Hon kan vara en lokal 

gudom för templets källa. Hennes namn sätts även i samband med gudinnan av jordbruksdjur 

Suleviae. Suleviae dyrkades i ett stort område och även av romerska kejsarens livvakt som 

bl.a. bestod av Treveri och andra gauls. Dedikationer finns även till Mars Iovantucarus, det 

sistnämnda är Lenus namn när han beskyddar barn. Många statyetter har hittats av barn som 
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ofta bär en fågel för att offra till gudens ära. Dessa statyetter är utförda i klassiskromersk stil. 

Andra figurer visar dvärgar som håller frukt eller pengapåsar (Wightman 1970:211–214).  

 Wightman menar att helhetsbilden av platsen tyder på en organiserad kult med ceremonier 

vilket skiljer den från den mer enkla och spontana dyrkan som hon menar finns på andra 

ställen. Prästen bör ha varit en person med hög rang. Hon menar vidare att en centralisering 

som en helgedom som denna utgör ett led i romarnas politik för att göra Trier till ett centrum. 

Wightman menar att templet troligen var rest av trierna för att ära deras lokala gudom 

(Wightman 1970:214). 

 

3.1.1.3 Diskussion 

Med Roms erövring och därmed deras närvaro på platsen som de radikalt annorlunda, de 

andra, kan vi anta att människorna i Trier ha börjat fundera på vilka de var (det vi kallar 

etnicitet). De som krigat i Romerska armén eller rest i romerska riket kanske redan hade 

funderat på det men nu berörs områdets hela befolkning och inte bara en resvan elit. Eliten 

måste dock än tydligare fundera på sin identitet nu när förändringarna kommer på en 

genomgripande nivå på deras egen hemmaplan. Denna fundering kan vi se uttryck för i de 

föremål och platser som byggs och konstrueras. Som jag beskriver i texten är platserna inga 

kopior av Romerska platser utan platserna visar att kelterna har tagit till sig det romerska på 

sitt eget sätt och gjort det till sitt eget. Romarna sprider interpretatio romana där deras 

definierande av kelternas gudar styr vilken romersk gud de kopplas samman med. Gudarna 

försvinner inte men kulten förändras för att passa det som romarna anser vara civiliserat. Rom 

bestämmer vad som är civiliserat och vad som är superstitio. Men detta ideal har troligen 

innan till en viss grad importerats av stora delar av eliten och även de lägre klasserna kan ha 

tagit till sig dessa idéer. Människorna vill vara civiliserade och inte barbarer och vad som är 

vad styrs av vilka ideal individen och gruppen har. Liksom mycket handlar ideal ofta om makt 

men också om hur man anser att ett bra liv ska levas.   

Palatsområdet i Trier och gudabilderna är utformade i en romersk-keltisk stil vilket visar på 

en transculturation, en stil som uppkommit i contact zone. Det visar sig tydligt i hur den 

romerska guden Jupiter avbildas sittande på en häst. Detta sätt att avbilda honom förekommer 

inte i Rom och kan spegla hästens betydelse för kelterna. Denna betydelse har en obruten 

kontinuitet in i den romerska tiden. Med avbildningarna på den förkeltiska gudinnan Artio ser 
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vi en ännu längre kontinuitet där en förkeltisk gudinna blir en del av det keltiska för att senare 

i detta tempelområde bli en del av den romersk-keltiska. Artio dyrkades av vanligt folk och 

ger en bild av att människor från de lägre samhällsklasserna var mer konservativa när det 

gällde gudarna eller också är det ett resultat av att Artio var mycket älskad och populär i 

området. Palatsområdet visar även på förändringar inom den romerska religionen där 

mysteriereligionerna fick en allt större popularitet och spreds genom armén. Den romerska 

religionen förändras ständigt i sig själv men även genom mötet med andra kulturer precis som 

den keltiska. Mysteriereligionerna blir därmed också en del i den keltiska kulturen.  

Templet till Lenus Mars visar på en platskontinuitet från den förromerska tiden där Lenus 

dyrkades på platsen. Med romarna byggs ett tempel och kulten blir mer organiserad och kan 

ses som att Rom tar kontroll över kulten. Rom tjänar på en centralisering av kulten eftersom 

den blir lättare att hantera då. Templet byggs i klassisk romersk stil vilket förändrar platsens 

intryck och vid den andra ombyggnaden blir templet större och pampigare. Intrycket av 

templet blir mer storslaget och därmed mer auktoritärt i sin påverkan på människorna. 

Platsens upplevelse förändras vilket även den kroppsliga upplevelsen av platsen görs. Det har 

faktiskt ganska stor kroppslig betydelse hur en plats upplevs om man går ner till den eller går 

upp till den. Platser högt upp signalerar auktoritet. Lenus var en gud specifikt för treveris och 

genom att kontrollera kulten av honom (eller ha stort inflytande på den) kan Rom och deras 

allierade kontrollera eller hålla uppsikt på hela folkgruppen, ett oerhört stark maktmedel. 

Lenus dyrkades på platsen tillsammans med den lokala gudinnan Xulsigiae som kopplas till 

källan. Här förekommer alltså ett gudapar där den ena står för en lokal tradition och den andra 

för en regional. Jordbrukets gudinna Suleviae kopplades även till platsen och genom Roms 

erövring spreds kulten av henne (förekom i romerska armén där även kelterna ingick). En 

påverkan från kelterna på Rom som förekom i områdena utanför Gaul.   

Vi kan se att båda templen visar på konflikt och konsensus där nytt och främmande (romerskt) 

blandas med det keltiska och tillsammans uppkommer något nytt, en ny helhet, en konsensus. 

Jag skulle inte säga att det är en hybrid (en blandning av två konstanta/statiska helheter) utan 

människorna tar här aktivt (både under tvång och frivilligt) till sig av det nya samtidigt som 

de funderar över det gamla. Genom denna process skapas en ny helhet (konsensus) som 

bygger på förändring och kontinuitet. En transculturation har skapats.  
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3.1.2 Hægen Wasserwald 

Jag kommer nu att titta närmare på en plats som ligger i ett mer marginaliserat område som 

inte varit tättbefolkat (marginaliserat för alla utom de som bodde där förstås). Genom att se 

till mindre tättbefolkade platser hoppas jag kunna ge en bättre och mer heltäckande bild av 

hur den romerska kolonisationen påverkade Gaul. Först kommer en platsbeskrivning som 

därefter följt av en diskussion.  

 

3.1.2.1 Platsbeskrivning 

Hægen ligger i området Vosges (ligger idag i östra Frankrike mellan Mulhouse och 

Strasbourg) och är ett bergsområde. Liksom andra liknande områden som ligger i marginalen 

från de mera tätbeboende områdena finns här sällan tempel av keltiskt-romersk typ. 

Människorna i bergsregionerna har tagit till sig det romerska på ett helt annat sätt än de i de 

rikare och mer tättbefolkade jordbruksbygderna. Andra områden liknande Vosges är 

Ardennes, Hinsrück och Eifel. Bosättningen vid Hægen ligger på en bergstopp i mitten av 

bergskedjan. Här har 15 tomter funnits med hus byggda i ett lokalt stenmaterial och i en lokal 

tradition. Inhägnade gårdsplaner och fägator visar att jordbruket mest bestod av 

boskapsuppfödning. Vid en tomt har en Jupiterkolonn hittats (Derks 1998:161- 162).  

Den heliga platsen ligger bredvid en av vägarna som går igenom bosättningen. Den består av 

ett inhägnat område 30 x 40 m och innanför dessa vallar finns ett rektangulärt tempel 6,60 x 5, 

50 m. Flera votivoffer (föremål som getts till gudarna) har hittats på platsen och de består av 

reliefer föreställande den romerska guden Merkurius men är utförda i en lokal konsttradition. 

Här har även hittats två enkla altare i sten, en terracottastatyett, två romerska broscher, två 

keltiska mynt och 330 romerska mynt. Två mindre lokalproducerade krukor har hittats som 

troligen innehållit mat och dryck till guden/gudarna. Arkeologen Ton Derks menar att hela 

platsen med de enkla altaren och votivrelieferna ger ett intryck av en traditionell förromersk 

religiös plats. Stenmaterialet till templet är gjort i det lokala stenmaterialet som funnits i 

närheten och trädkonstruktioner bör även funnits på platsen. Materialet var lokalt men 

platsens utförande och gudabilderna visar att romerska idéer hade spridits till platsen men 

invånarna ger uttryck för en mycket traditionell livsstil (förromersk). De verkar dock inte ha 

haft något större behov av att uppföra en stor monumental byggnad trots att de haft goda 

möjligheter att göra det med så mycket byggmaterial nära. Likaså är byns gravfält enkelt med 
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få tydliga gravar markerade och endast en med enkel inskription. De flesta kremerades 

(variation förekommer) och kvarlevorna läggs sedan i jorden. I vissa fall har benen lagts i 

enkla romerska krukor. Derks påpekar att de har haft goda möjligheter att skapa stora 

monumentala gravar men intresset eller viljan har inte funnits (Derks 1998:162).  

 

3.1.2.2 Diskussion 

Platsen ligger i ett bergsområde och verkar inte ha någon stark, rik lokal elit. Här verkar alla 

vara mer jämlika även om det inte var en helt jämlik by. Ingen har känt behov av att 

manifestera sin makt genom monumentala gravar eller sponsring av ett större tempel. 

Befolkningen har i större utsträckning än de rikare bygderna själva kunnat bestämma över 

templets och platsens utformning och hur de har velat ta till sig det romerska. Denna 

inställning bidrar till förändring. Vi kan se att man till stor del har valt att vara traditionella 

och fortsatt med en tidigare tradition som har en stark kontinuitet. Eftersom man i hög grad 

har påverkat utvecklingen själv bör konflikten mellan gammalt och nytt inte upplevts som så 

stor utan en konsensus har upplevts och skapas av befolkningen själva. Platsen var en helig 

plats innan romartiden så kontinuiteten på platsen fortsätter utan avbrott in i den romerska 

tiden. De romerska mynten och influensen visar att man hade goda kontakter med områdena i 

mer bördig jordbruksbygd som i ännu högre grad tagit till sig det romerska, men man väljer 

själv att i hög grad fortsätta vara traditionell. Om det är ett uttryck för motstånd eller 

självhävdelse tycker jag är svårtolkat eftersom de ändå tar till sig en del romerskt. 

Människorna i byn bör dock inte själva känt något större hot från Rom utan man fortsätter 

troligen den traditionella livsstilen för att man trivdes med den. Människorna i byn bör ha 

känt sig fria att göra som de vill, vilket de också verkar ha gjort.  

 

3.1.3 Gournay-sur-Aronde  

Gornay-sur-Aronde är en spännande plats eftersom den vid tiden för Roms kolonisation redan 

hade en så lång historia. Det gör att man får en lång tidsperiod att studera och kan sätta 

förändringarna som kom i kulten med den romerska kolonisationen i ett tidssammanhang och 

kan jämföra den med andra förändringar som tidigare skett på platsen. Först kommer en 

beskrivning av platsen som följs av en diskussion.  



37 
 

3.1.3.1 Platsbeskrivning 

Området låg i norra Gaul (idag norra Frankrike) och är ett exempel på en plats med lång 

historia innan ett keltisk-romerskt tempel byggs. Platsen var en rituell plats innan romarna 

kom och slutar vara en helig plats i slutet av den romerska tiden. Platsen har sex 

byggnadsfaser. Den började byggas i början av 200-talet f.vt. då ett rektangulärt område 38 x 

45 m anlades vilket omgavs av ett dike. På den östra sidan fanns en ingång (inget dike där). 

Lite senare ställs några stolpar upp inom området. Under den andra byggnadsfasen i mitten på 

200-talet grävs en oval grop på västra sidan samt nio mindre gropar.  Väggar runt groparna 

och diket består förmodligen av träplankor. Groparna används för en tillfällig deposition av 

votivoffer där man bland annat offrade vapen och djur. De togs sedan därifrån och lades i 

diket. En vägg av uppresta träpålar reses nu på dikesbanken för att skilja av den heliga platsen 

ännu tydligare. I början av det första århundradet f.vt. börjar den tredje fasen och en 

timmerkonstruktion anläggs inne i området (se bilaga, bild 5). Det är en öppen byggnad med 

stolpar runt en central grop (byggnaden kan eventuellt haft ett tak). Stolparna grävdes ner i de 

tidigare offergroparna som nu fyllts igen vilket visar på en kontinuitet i tänkandet från 

föregående byggnadsfas. Nu grävs ett dike på utsidan av inhägnaden. Den fjärde fasen börjar i 

den andra halvan av 100-talet f.vt. Nu byggs en rektangulär timmerbyggnad inne på området, 

en ren kultbyggnad. Tunga stolpar i hörnen håller upp taket medan lättare stolpar håller uppe 

väggarna längs sidorna. Ingången ändras och läggs i samma riktning som ingången till hela 

området. Fasen slutar vid 125 f.vt. då hela anläggningen och palissaden bränns ner och 

interiörerna jämnas med marken. Mittengropen och två andra gropar fylls igen. Därefter har 

platsen inte används under flera decennier.  Under den femte byggnadsperioden sker en 

rekonstruktion av platsen under andra halvan av första århundradet f.vt. och nu byggs en 

byggnad av sten och trä där stolphål (färgningar i jorden efter uppresta stolpar) har hittats runt 

byggnaden (se bilaga, bild 6). I byggnaden finns en eldstad på samma plats som den centrala 

gropen förut låg. Pallisader med dikent omringar templet som avskiljer platsen men dikena 

finns nu bara på norra och södra sidan. Efter den femte fasen verkar platsen inte använts på ett 

tag och en lucka finns i det arkeologiska materialet. Under den sjätte och sista fasen anläggs 

här ett keltiskt-romerskt tempel i sten. Derks menar att det troligen sker i mitten av första 

århundradet e.vt. om man tittar på när andra liknande tempel anläggs i området, men själva 

templet är svårt att datera (Derks 1998:170–174).  
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3.1.3.2 Diskussion 

Som vi kan se finns på platsen där templet byggs en lång kontinuitet och det keltisk-romerska 

templet är endast en tillfällighet (förändring) i ett långt händelseförlopp. Det är först efter den 

romerska perioden som kontinuiteten upphör. Platsen har genomgått flera förändringar och 

den mest dramatiska händelsen på platsen är inte när det keltisk-romerska templet byggs utan 

snarare vid tiden 125 f.vt. då hela platsen bränns och jämnas med marken. Därefter byggs en 

keltisk stenbyggnad och senare det keltisk-romerska templet. Med stenbyggnaderna fortsätter 

kontinuiteten som för några decennier varit bruten. Exemplet visar tydligt att heliga platser 

under den keltiska tiden var under ständig utveckling och inte statiskt. De nya sederna och 

uttrycken under den romerska perioden är endast en förändring bland många. Förändringar 

som beror på att tiderna och samhällets politik förändras, människan och samhället har fått 

nya behov i uttryckandet av sin religion och sitt organiserande av platsen. På platsen offrade 

man till gudarna som förr men hur området organiserades förändrades.  

 

3.2 Britannien 

Caesars två expeditioner till Britannien misslyckades (James 1999: 99). Det är istället kejsar 

Claudius som invaderade Britannien nästan hundra år senare, år 43 e.vt. och guvernören 

Gnaeus Julius Agricola nådde senare upp till Scottland (Green 1995:10). Där blev det svårare 

eftersom samhällena där var småskaligare och svårare att erövra eftersom det inte fanns en 

lokal elit att bilda allians med på samma sätt. Det fanns inte heller några tydliga centrum att 

erövra och kontrollera. Därför byggde romarna muren Hadrians Wall i norra England för att 

markera och skydda gränsen mot norr. Rom ville inte helst inte förstöra erövrade samhällen 

utan ville bevara lugnet genom allianser med eliten (James 1999:100).  I Britannien fanns 

lokala härskare som Rom gick i allians med men alla lokala härskare gillade inte Rom och 

ville inte stå under deras beskydd. Konflikten och olikheterna som fanns inom samhället kan 

illustreras på ett bra sätt genom drottningarna Cartimandua och Boudica. De flesta ledarna i 

de keltiska samhällena var män men det förekom att kvinnorna var ledare och det sågs inte 

som något konstigt. Antika författare skriver om keltiska kvinnliga härskare vilket var en stor 

skillnad från Rom där kvinnor inte fick delta i den officiella politiken. Cartimandua beskrivs 

av den romerska historikern Tacitus. Hon härskade i Brigantes i Britannien i 12 år (norra 

England). Hon var klienthärskare till Rom vilket betydde att om hon höll sitt folk lugnt skulle 
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Rom skydda hennes position. Hennes lojalitet med romarna visar sig i att hon överlämnade 

frihetskämpen Caratacus. Cartimandua visar att det i Britannien var möjligt för en kvinna att 

styra över ett folk, äga egendom, leda arméer och ingå förhandlingar och avtal med Rom trots 

att romarna själva var intoleranta mot kvinnor i politiken (Green 1995:20).  

Det var alltså inga problem för kvinnor att härska i Britannien så länge de liksom alla andra 

härskare var allierade med Rom och följde deras regler, vilket drottning Boudica inte gjorde. 

Boudica var en upprorsledare mot Romerska styret i Britannien (nästan samtida med 

Cartimandua), hennes namn betyder seger bouda. Upproret ägde rum 60 e.vt. och beskrivs av 

de romerska historikerna Tacitus och Dio Cassius. När hennes make klientkungen Prasutagus 

ledare av Iceni i Norfolk dog kom Neros finansiella representant för att göra en inventering av 

Prasutagus kvarlåtenskap. Han gick dock så hårt fram att han riskerade hela provinsen 

Britanniens lugn. Boudica utropar då sig själv som ledare vilket sågs som illegalt av romarna 

då hon inte nämns som legitim arvtagare. Hennes utropande av sig själv som härskare 

utmanar imperiets auktoritet och Rom straffar henne genom att prygla henne, våldta hennes 

döttrar och konfiskera Icenians egendom. Människorna som tillhör Iceni tar till vapen 

tillsammans med folket Trinovantes som var missnöjda med skatterna och misskötseln av 

deras territorium. De var även arga och provocerande av det dyra templet som romarna 

byggde till Claudius ära i staden Camulodunum (Colchester, återkommer till platsen längre 

fram). Boudica blir ledare för armén och upproret (Green 1995:20–22, 31-33). Tacitus skriver 

i sitt romerska historieverk Agricola från år 98 e.vt.: 

With Boudicca, from royal stock, a woman, as their leader- for they do not distinguish between sexes 

when choosing commanders- the whole people launched a war. Hunting out the soldiers dispersed among 

the forts and taking their defences by storm, they burst into the colonia itself, which they saw as the seat 

of their enslavement. No form of the savagery common to barbarians was omitted: they were enraged, 

and they had conquered. Had not Paulinus rapidly come to the rescue as soon as he heard of the uprising 

in the province, Britain would have been lost (Tacitus 1999:13). 

Boudica och hennes trupper plundrar och bränner de romerska städerna Camulodunom, 

London och Verulamium (Saint Albans) och arkeologin kan bekräfta brännandet av städerna. 

Det berättas i de antika texterna att Boudica samlar ihop romerska kvinnor efter bränningen 

av London och de dödas i krigsgudinnans Andrastes skogsdunge. Deras bröst skärs av och 

stoppas i deras munnar och därefter spetsas de på pålar. Det verkar vara en form av offer till 

krigsgudinnan men kan samtidigt vara en hämnd för våldtäkterna på Boudicas döttrar samt 

symboliskt visa Romarnas övergrepp på hennes folk. Antika författarna nämner att romarna 

kände sig extra förnedrade av att det var en kvinna som ledde upproret och att de till en början 
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inte kunde stå emot det (Green 1995:20–22, 31-33). Tacitus skriver att innan det sista slaget 

åkte Boudica i sin stridsvagn tillsammans med sina två döttrar. Hon talar till sin armé för att 

gjuta mod i dem. De blir dock besegrade av romarna. Boudica överlevde slaget men valde att 

begå självmord genom att ta gift (Tacitus 2006:340-341).  

Med upproret kan de första tankarna på ett vi utanför det lokala området mycket väl uppstått: 

They were not ”unpatriotic”: patriotism as we understand it, and mass emotional identification with a 

national or ethnic ideal are phenomena of a much later and utterly different world. However, the mass 

uprising of the Iceni and their neighbours under Boudica shows that common ethnic and apparently 

religious feeling could be stirred up in the face of an Other (James 1999:103).  

James ser erövringen och romaniseringen mest som något samhällseliten ägnade sig åt precis 

som det hade tidigare med de keltiska föremålen (La Téne konst) och de idéer som spreds 

med den. Samhällets lägre klasser fortsatte i stort att leva som förut med att bruka sin jord och 

bodde fortfarande i runda hus (romarna inför de rektangulära husen). Det är bara när det gäller 

keramik och broscher som det romerska modet når de lägre klasserna liksom handeln med 

romerska mynt (James 1999:107). Livet i städerna bör dock ha påverkats av den romerska 

armén (människor från hela imperiet). Rom hade i Britannien en militär styrka på 50 000 man 

i en provins med ca 3 miljoner människor (James 1999:104). 

 

 3.2.1 Bath 

Bath ligger vid floden Avon i södra Britannien. Under år 43 e.vt. etablerade den romerska 

armén under Aúlus Plautius den militära fronten i Britannien. Ett militärt kommunikations-

nätverk skapades, Fosseway, och denna väg gick över floden Avon vid Bath. Här möttes de 

militära vägarna från London- Midenhall och vägen genom Wessex- Poole Harbour. Det 

gjorde Bath till en knutpunkt och viktig strategisk plats. Bath var dock mindre än andra 

typiskt romerska städer. Dock måste templet och badanläggningen dragit till sig turister och 

pilgrimer vilka i sin tur krävde hotell och värdshus. Staden bör ha dominerats av militärer och 

tillfälliga besökare, vilket ledde till att Bath också blev en ekonomisk viktig plats med 

marknad. Området runt om var rikt på jordbruksmark, mineraler och byggnadssten. Runt 

staden på landet byggdes romerska villor rikt utrustade med vacker mosaik. Detta sker 

troligen under 200-talet e.vt. och samtidigt verkar klasskillnaderna ha ökat i samhället och de 

fattiga blev alltmer beroende av de stora landägarna (Cunliffe 1995:11–15, 100-101, 108-

109). Vem som finansierade byggandet är oklart, det har menats att det kan vara provinsens 
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guvernör och därmed finansierats från officiellt håll. Andra menar att det kan vara 

klientkungen Togidubnus som genom att bekosta bygget visar sin lojalitet mot Rom under 

tiden för Boudicas uppror (Revell 2007:215). 

 

3.2.1.1 Tempelkomplexet 

Under åren 60-70 e.vt. börjar romerska ingenjörer bygga ett klassiskt romerskt tempel på 

platsen. Själva templet byggs till den keltiska gudinnan Sulis ära medan badet tillägnas 

romerska Minerva. Sulis var gudinnan av den heliga källan medan Minerva var gudinna för 

krig, visdom och hantverk. Till Bath kan hon ha kopplats som gudinna av hantverk och 

medicin. Som krigsgudinna kan hon också ha setts som beskyddarinna mot sjukdomar (Green 

1995:93–98). Minerva var en gudinna som romarna hade tagit till sig från etruskerna som 

kallade henne Menrva (Näsström 2005:51). Interpretatio romana förekommer endast på 

inskriptioner gjorda av samhällseliten (där Sulis namn skrivs tillsammans med Minerva). Det 

visar i sin tur att samhällseliten övertog romarnas syn på deras egen religion. Vid inskriptioner 

från de lägre samhällsklasserna förekommer endast Sulis namn (Webster 1995: 159). Templet 

ligger i öst-västlig riktning i centrum av ett område som omringades av kolonner inåt 

tempelplatsen och en vägg ut mot samhället utanför. Framför templet låg ett altare och i syd-

östra hörnet låg källan som byggts in i en reservoar och bredvid anläggs en badanläggning. 

Dessa fyra delar utgör grunden i tempelområdet som förutom detta även innehöll statyer, 

monument och sidoaltare (se bilaga, bild 7) (Cunliffe 1984:38, 1995:65). 

 

3.2.1.2 Källan 

Vid Bath finns en källa med varmt vatten. Platsen var en helig plats långt innan romarna 

erövrade Britannien. En gångväg av sten och grus hade byggts över den sanka marken fram 

till källan vilket är en förromersk konstruktion. Keltiska mynt daterade till tiden innan den 

romerska kolonisationen har hittats vid platsen, det är dock osäkert vid vilken tid dessa lades i 

källan. Platsen var vigd till gudinnan Sulis och inskriptioner med hennes namn finns från den 

romerska tiden där hon jämförs med Minerva. Ett bronshuvud i naturlig stolek av Sulis 

Minerva har hittats vid Bath (se bilaga, bild 8). Bronshuvudet har hackats bort från kroppen 

och ansiktet har hackmärken. Enligt Green kan det vara ett verk av medlemmar från en 

rivaliserande kult men det vet man inte (Green 1995:93, 95).  
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Källan byggs in i en reservoar samtidigt som templet byggs. Vattnet sprutar upp i källan (42 

grader varmt) vilket måste gjort det svårt att bygga. Men reservoaren är ett exempel på de 

romerska ingenjörernas skicklighet. Under reservoarbygget måste källan ha dränerats och när 

bygget var färdigt släpptes dräneringen och reservoaren fylldes. Källan var en helig plats och 

Cunliffe tolkar det som att här ansåg man sig få kontakt med underjordens gudar. Först låg 

källan öppen och omgärdades av en balustrad (fint räcke/staket i sten). På södra sidan fanns 

en hall för bad där det fanns två öppningar så att de badande kunde se källan. I slutet av 100-

talet sker stora förändringar och reservoaren byggs in i en rektangulär kammare som får ett 

valvtak. Inbyggnaden sker troligen samtidigt som templet byggs ut.  Nu kan man endast nå 

källan genom en dörr i norra väggen (direkt söder om altaret) och det är förmodligen den 

vägen offerprästen går till altaret. Inbyggnaden måste dock ha haft öppningar så att den varma 

vattenångan kan komma ut vilket bör ha skapat en grottkänsla. Cunliffe menar att 

inbyggnaden troligen byggdes för att skapa en mystik som skulle imponera på de troende. De 

tillbedjande kunde genom öppna fönster slänga in offergåvor i källan. Över dörren fanns en 

relief föreställande två nymfer som håller upp en rundel som troligen föreställde en 

solsymbol. För att skapa balans i bygget anlades en fasad på andra sidan om källans hus. På 

denna fasad fanns troligen den relief som hittats på mångudinnan Luna (Cunliffe 1984:58–

73). 

Offer till gudinnan har hittats som lagts i källan vilket var det enklaste sättet för en tillbedjare 

att kommunicera med Sulis Minerva. Det skedde under hela perioden på 400 år som templet 

användes. Några av de fynd man hittat: 

 Guld och silvermynt 20 000 st. 

 En påse med 33 små konstverk gjorda av ädelsten. På varje sten finns en bild.  

 En ceremoniell mask i tenn som troligen används i templet men sedan offrats. 

 Krukor (Cunliffe 1984:74–77). 

 Förbannelser skrivna på läder. Följs ofta av en lista på personer man misstänker som 

ska hjälpa gudinnan att hämnas. På en står ”Whether pagan or Christian, whosoever, 

man or woman,  whether boy or girl, whether slave or free, has stolen from me, 

Annianus, in the morning six silver pieces from my purse, you, lady Goddess, are to 

extract (them) from him. If through some deceit he has given me (…), and do not give 

thus to him, but (…) his blood who has invoked this on me” (Cunliffe 1984:80). På 

andra sidan om lappen finns en lista på 18 stycken misstänkta. Texten visar också att 
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det på 300-talet fanns en etablerad kristen tro i Bath. Utefter förbannelsernas 

namnlistor verkar det som att familjer som är underordnade eliten fortsätter döpa sina 

barn till keltiska namn medan eliten föredrar romerska namn.  

 Brosch. 

 En amulett i form av ett bröst utskuret i elfenben.  

 Kannor, koppar och tallrikar (Cunliffe 1984:77, 1995:108).  

 

3.2.1.3 Templet 

Templet hade två byggnadsperioder, orginaltemplet blev färdigt i slutet av det första 

århundradet och i mitten av hundratalets andra hälft byggs templet ut till den dubbla stoleken.  

Den första tempelbyggnaden var byggd på en upphöjning 1,5 m över marken och en trappa 

ledde upp till templet. Templet var 14 m långt och 9 m brett och dess framsida bestod av 4 

kolonner som var 8 m höga i korintisk stil. Kolonnerna håller upp taket till en förhall/entré in 

till templet. Kolonnerna håller också upp en relief i vars mitt två Viktorior (bevingade 

kvinnliga varelser) håller upp en sköld i vars mitt ett manligt gorgonansikte finns med ormar 

som hår (se bilaga, bild 9). I romersk och grekisk mytologi är gorgonerna kvinnliga varelser, 

Cunliffe menar att det manliga gorgonansiktet visar på en sammanflätning av romersk och 

keltisk konststil och idéuppfattning där gorgonen har smält samman med en keltisk gudom. 

Under skölden finns två hjälmar där den ena har formen av ett delfinhuvud medan den andra 

har en uggla. Både dessa djur kan kopplas till Minerva. Reliefen har likheter med skulpturala 

verk i Gaul vilket kan tyda på att hantverkarna kom därifrån. Vid utbyggnaden bevaras 

framsidan och templet byggs ut på sidorna. Utbyggnaden bör enligt Cunliffe förvandlat 

templet i romerskklassisk stil till att bli en blandning av romerskt och keltiskt. Han menar att 

templet byggdes under officiellt romerskt stöd men ändras senare för att passa den lokala 

smaken och dess ritualer. Detta sker en eller två generationer senare då lokalbefolkningen 

uppnått en viss säkerhet och tillförsikt under det romerska styret och bör ha skapats av en 

romersk-brittisk arkitekt (Cunliffe 1984:39–50). En inskription på en sten finns och är rest 

över prästen Gaius Calpurnius Receptus som dog 75 år gammal. Stenen är rest av hans fru 

Calpurnia Trifosa som först hade varit hans slav men sedan frigetts (förmodligen innan 

bröllopet) (Cunliffe 1995:102). En annan inskription som fanns på en sten berättar DEAE 

SVLI (till gudinnan Sulis) L: MARCIVS MEMOR (Lucius Marcius Menor) HARVSP 

(Haruspex) D.D (gav denna gåva). En haruspex var en högaktad spåman som spådde i 
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inälvorna på offerdjuren eller i fåglars flykt. Dessa högt aktade män finns endast i imperiets 

största religiösa center vilket säger en del om Bath status (Cunliffe 1984:54).  

 

3.2.1.4 Altaret 

Altaret stod 15 m framför templet där tempelområdets två axlar möttes V-Ö riktningen från 

templet och S-N riktningen från källan. Altaret har stått på en plattform 2.8 m och var 

förmodligen 2.4 m bred/lång fyrkant. Tre dekorerade altarhörn har hittats som har gemensamt 

att ena sidan visar en naken gudom medan andra sidan visar en påklädd. En visar en naken 

man som troligen är Bacchus som håller en kanna i ena handen och häller en vätska till en 

panter som sitter vid hans fötter. Den andra sidan av hörnet visar en påklädd gudinna som 

häller vätska från en kruka och i hennes högra hand håller hon ett ymnighetshorn. Ett annat 

hörn visar en påklädd man med treudd i ena handen och en örn sitter vid hans fötter och 

guden tolkas vara Jupiter. Den nakna mannen på andra sidan har ett lejonskinn som mantel 

och håller en klubba i sin vänstra hand. I högra handen håller han en kruka och han tolkas som 

Herkules. Ett tredje hörn hittades inbyggd i en kyrkovägg 13 km från Bath i Compton Dando. 

Den är skadad av regn och blåst men två figurer kan ses, den påklädda står med ena foten på 

en sten och håller upp ett musikinstrument vilket gör att det kan vara Apollo eller Orpheus 

(Cunliffe 1984:50–54).  

 

3.2.1.5 Badet 

Badet anlades under det första århundradet och användes till 3-400-talet och betecknas av 

Cunliffe som ett mästerverk. Vattnet togs från källan i olika vattenledningar. Badet hade ett 

stort tempererat bad i centrum 33.2 m långt och 20.4 m brett. Därutöver fanns flera mindre 

bad med både kallvatten, tempererat vatten, ångbad samt bastu. Badet genomgår fem 

byggnadsfaser och i dess andra fas byggs badet ut. Vid den tredje fasen tas trätaket bort och 

ett stenvalvstak byggs. Under 400-talet sker den sista ombyggnaden och därefter används 

badet tills det förfaller (Cunliffe 109-147).  
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3.2.1.6 Diskussion 

Med den romerska kolonisationen blir Britannien en contact zone. Vi ser att vissa kelter 

frivilligt tar till sig den romerska kulturen och religionen medan andra gör motstånd. När 

befolkningen och vissa lokala ledare anser att romarna går för långt uppstår uppror. Tanken på 

ett vi utanför den egna gruppen (familjen och folkgruppen) kan nu ha skapats. Upproren når 

störst framgång när den lokala eliten går samman med lokalbefolkningen. I områden där den 

lokala eliten stöder Rom är uppror svårare att göra men det kan mycket väl vara så att de lägre 

klasserna inte bryr sig så mycket. Det spelar inte så stor roll vem som styr eftersom det är 

samma sak i alla fall.  I många fall kan även de fattiga i samhället tjäna på kolonisationen ifall 

den ger arbete och lön. De nya sederna kan tas efter även av de med lägre status för att visa 

sin status gentemot de som man anser står under en själv. Även lågstatusgrupper har sina 

hierarkier som de markerar på olika sätt.  

När det kommer till Bath verkar området varit lugnt utan uppror. Det kan bero på att eliten var 

vänligt inställd till Rom och såg möjligheterna med den teknik och ingenjörskonst som Rom 

kunde bidra med. Bath var en viktig militär plats och det fanns fullt med romerska soldater i 

området vilket gjorde det omöjligt att göra uppror. Militären bidrog också till områdets 

ekonomi och det betyder troligen även att de fattiga blev beroende av romarna. Att de mindre 

välställda fortsatte att ge sina barn keltiska namn är dock en markering att man höll fast vid 

det gamla. Det kan signalera att man inte kände sig delaktig i elitens kultur och det blir 

därmed en markering inte bara mot Rom utan kanske i ännu större grad mot den lokala eliten. 

Det gamla får därmed en ny mening i detta nya sammanhang och är inte något oföränderligt 

utan ett aktivt val från samhällets nedre klasser. Det gamla är en lika aktiv del i det förändrade 

samhället som förändringarna är och får nya betydelser beroende på sammanhang.  

Hur religionen och offerplatsen vid källan fungerade innan romarna kom kan vi inte veta. 

Men rent fysiskt var den mer tillgänglig eftersom den inte var inbyggd men vi vet inte om 

vägen var öppen för alla eller kontrollerades av någon. När romerska ingenjörer kommer och 

ett stort tempelkomplex byggs sker en stor förändring av platsen, nu anpassas platsen efter 

romarnas synsätt interpretatio romana där kulten anpassas efter det som romarna anser vara 

civiliserat. Det betyder också att vi kan anta att den lokala eliten anpassat sig efter Rom och 

övertagit deras synsätt på sig själva till en viss gräns och vill nu själva bli civiliserade. De 

som är lojala med Rom och makten kontrollerar nu kulten. Templet byggs i en ny stil, den 

romerska, och kan tolkas som en tydlig maktdemonstration från Rom. Men templet hade 
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förmodligen aldrig byggds utan stöd från den lokala eliten eller kanske det sker på uppmanig 

från dem. De vill ha lika storslagna tempel som de har sett på kontinenten. Den avancerade 

byggteknik som används är ny och visar på den senaste tekniken. Nu blir Bath en modern 

romersk stad med ett modernt tempel.  Dock finns redan i det första templet som byggs 

keltiska inslag och påverkan vilket visar att eliten redan nu tog till sig den romerska kulturen 

på sitt sätt. Samtidigt tar det vanliga folket till sig seder från eliten på sitt sätt och lägger det 

till sina egna föreställningar. Med templet kommer präster som sköter området och kulten. 

Troligen hade kelterna redan innan vissa personer som var religiösa specialister. Präster och 

elitens tro kan dock som oftast skilja sig från folkets religion.  

När templet byggs ut blir det i ännu högre grad en blandning av keltiskt och romerskt och 

anpassas ännu mer till de lokala sederna. Det visar att eliten nu har tagit till sig det romerska 

och gjort det till sitt eget. Jag tolkar det som att om man förut ville signalera att man tillhörde 

Rom och behärskade dess överklasskultur fullt ut vill man nu istället signalera sin unika 

ställning inom imperiet och lyfter fram sitt eget värde. Samtidigt byggs reservoaren in och 

kontrollen och mystiken runt källan ökar vilket också indikerar att lokala eliten/prästerna har 

större kontroll över undersåtarna. Templet är ett bra exempel på hur contact zone fungerar. 

Den lokala eliten måste ta emot Roms ingenjörer som bygger i romersk stil. Men när de börjar 

behärska tekniken i högre grad själva kan de påverka byggnaden i sin egen stil. En 

transculturation har uppstått. Precis som det förmodligen gjorde hos de lägre klasserna som 

tog till sig överklassens idéer på sitt sätt eller ibland valde att inte göra det. 

Med templet förändrades den religiösa kroppsliga upplevelsen. Nu kunde man bada i 

gudinnans vatten i olika sorters tempererade bad. Det blir ett helt nytt sätt att förhålla sig till 

gudinnan och religionen. Den imponerande tempelbyggnaden bidrog även till att helt förändra 

platsens utseende och därmed varje individs upplevelse av platsen. Nu kopplades Minerva till 

platsen och flera bilder på olika romerska gudar fanns på tempelområdet. Jag tycker att 

platsen är ett bra exempel på kontinuitet- förändring och konflikt- konsensus. Kontinuitet-

förändring ligger i det faktum att Sulis fortfarande dyrkas på platsen och källan är 

anledningen till att templet och badet finns här. Källan är tempelkomplexets nav och därför 

bör de kulturella religiösa idéerna om källan och dess gudinna kunnat leva kvar och 

utvecklats. Här finns kontinuiteten liksom i bruket att offra föremål i källan. Själva platsen har 

en kontinuitet men dess utseende förändras på ett genomgripande sätt. Kontinuiteten kan ha 

bidragit till att tempelbygget inte provocerade eftersom den keltiska gudinnan nu fick ett av 

de vackraste och mest avancerade templet i Britannien. Det kan jämföras med det dyra 
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templet som byggdes till Claudius ära på Trinovantes område och var en av anledningarna till 

att de anslöt sig till Boudicas uppror. Det templet hade ingen förankring i den lokala 

traditionen och templet blev därmed en symbol för förtryck (framförallt eftersom det var ett 

tempel över en romersk kejsare). Konflikt- konsensus betyder att gammalt och nytt möts i den 

keltiska kulturen, det romerska och keltiska möts och bildar en ny helhet. Det kan här ses 

genom att Sulis som gudinna fortfarande dyrkas men att den romerska gudinnan Minerva 

också nu kopplas till platsen. Tillsammans skapas en ny helhet och en transculturation har 

uppstått. 

 

3.2.2 Cloucestershire 

Jag tänker nu titta närmare på ett område (istället för bara en plats), Cloucestershire, för att 

kunna jämföra hur heliga platser har sett ut i staden och på landsbygden i ett och samma 

område. Platserna som studeras är staden Clochester och landsbygdsplatserna Lower 

Slaughter och Uley. 

 

3.2.2.1 Platsbeskrivning 

Gloucestershire är ett område som ligger i sydvästra England och är ett exempel på hur tempel 

såg ut i städer som Clochester men även hur tempel på landsbygden i städernas omgivningar 

svarade på romaniseringen. Arkeologen Geoff W. Adams menar att det i städerna i huvudsak 

var den inhemska eliten som stod för tempelbyggnaderna i provinsstäderna. Det är även den 

lokala eliten som ligger bakom byggandet av de keltisk- romerska templen på landsbygden. 

När tempel byggs på landsbygden är det ofta på en plats som sedan tidigare varit rituell under 

järnåldern (före romarna). Den lokala eliten har bott i romerska villor på landsbygden och har 

därmed velat uppdatera de lokala religiösa platserna och gett dem en mer romersk karaktär. 

Det finns tre tempeltyper i området: klassiska tempel, lokala heliga platser och romersk-

keltiska tempel. De klassiska templen byggs i städerna och är mestadels romerska i stilen 

medan romersk- keltiska tempel byggs på landsbygden (Adams 2009:71–74). 

Staden Clochester hade varit ett stort oppidium innan romarna anlade och byggde 

provinsstaden. Bland det första tempel som anlades var ett tillägnat kejsar Claudius vilket är 

det tydligaste exemplet för imperiekulten och den byggdes runt år 50 e.vt. Templet mottogs 
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med mycket blandade känslor och blev en stark symbol för Roms imperialism för de som 

anslöt sig till Boudicas uppror. Staden hade även flera tempel vid stadens forum (torg). Dessa 

tempel byggdes under de två första århundradena e.vt. Två byggnadsreliefer av Merkurius har 

hittats och med honom avbildas den inhemska gudinnan Rosmerta. Ett tempel till deras ära 

har troligen funnits på platsen. Annars har få tempel hittats i staden av arkeologerna (Adams 

2009:74–75). Angående Boudicas uppror som spreds till staden skriver Tacitus: 

It was against the veterans that their hatred was most intense. For these new settlers in the colony of 

Camulodunum drove people out of their houses, ejected them from their farms, called them captives and 

slaves, and the lawlessness of the veterans was encouraged by the soldiers, who lived a similar life and 

hoped for similar licence. A temple also erected to the Divine Claudius was ever before their eyes, a 

citadel, as it seemed, of perpetual tyranny (Tacitus 2006:337-338). 

 

På landsbygden byggs tempel i romersk-keltisk stil senare framförallt under 2-300-talet. Här 

byggs till skillnad från i städerna ofta tempelbyggnader på redan tidigare heliga platser. Dessa 

platser var sedan länge viktiga mötes och handelsplatser för de olikafolken. Platserna fortsatte 

att ha samma viktiga betydelse i den romerska perioden. Rom var toleranta mot lokal religion 

på landsbygden, det viktiga för dem var att städerna upprätthöll och garanterade den officiella 

kulten. Därför är romaniseringen av landsbygdens helgedomar ett verk i huvudsak av den 

lokala eliten. Platsens utseende ändras men det är själva platsen som är viktig och den har ofta 

en kontinuitet från järnåldern. I området är 60 % av landsbygdens helgedomar uppförda på en 

förromersk helig plats. Att eliten kan driva igenom detta på landsbygden är en följd av att 

deras ekonomiska, politiska och sociala makt ökade under de första tvåhundra åren e.vt. 

(Adams 2009:75–79).  

Jag tänkte exemplifiera med två helgedomar på landsbygden, Lower Slaughter och Uley. 

Lower Slaughter ligger två km från Bourton-on-water längs den romerska  Fosseway. Platsen 

har används för religiösa ändamål på 100-talet e.vt. innan templet byggdes. Här låg en liten 

förromersk bosättning och templet som byggdes här är ganska stort för bosättningens stolek. 

Templet byggdes ungefär år 350 e.vt. och är en rektangulär byggnad med sex rum. Fragment 

visar att den haft kolonner vilket är speciellt för ett tempel för en sådan liten bygd. Templet 

har troligen varit tillägnat Mars och Minerva. Ett altare till Merkurius har även hittats vilket 

daterades till tiden innan templet byggdes. Det troliga är att en mängd lokala gudar även 

dyrkats på platsen trots den romerska utformningen på templet. Fragment av små altare har 

hittats liksom statyetter och votivoffer vilket var en förromerk tradition som fortsatte in i den 

romerska tiden (Adams 2009:79–80).  
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Uley är en av de största och mest imponerande av landsbygdstemplen. Platsen har används för 

rituella aktiviteter sedan neolitikum (sena stenåldern ca 4000 f.vt.) och fortsatte att användas 

ända fram till 400-talet e.vt. Under järnåldern innan den romerska tiden fanns här en 

enclousure (inhägnad) som var 48 x 25 m och platsen har flera deponeringar av föremål. Den 

första romersk-keltiska byggnaden byggdes under det första århundradet och var 14 x 12 m 

och uppfördes i sten. Byggnadens struktur liknar den som fanns på järnåldern genom att den 

pekar i samma östliga riktning. Mycket rester har hittats som troligen offrats från får och get. 

Under den romerska tiden har förmodligen Merkurius dyrkats vid platsen. Ett stort antal mynt 

har deponerats vid platsen mellan åren 350-60. Även läderplattor med förbannelser har hittats 

(liksom de i Bath) där någon som blivit bestulen vänder sig till gudarna för att få rättvisa 

(Adams 2009:83–85). Adams menar att templet troligen är bekostat av en rik inhemsk elit 

som förvandlat platsen till den romerska traditionen men ändå haft en förromersk känsla för 

platsen: ”Yet despite their eager desire for Roman culture and protection, their adherence to 

native beliefs continued” (Adams 2009:84). Ett huvud från en staty av Merkurius har hittats 

nogsamt begravt vilket enligt Adams kan visa på den förromerska (keltiska) respekten och 

symboliken för huvudet. Huvudet begravdes i slutet av den romerska perioden när 

kristendomen kom till området. Det kan visa att huvudsymboliken levt kvar igenom hela den 

romerska perioden och i början av den kristna tiden (Adams 2009:84). Det kan kanske även 

förklara varför gudastatyetter halshöggs av människor, då förmodligen kristna. Ett sätt för 

kristna att manifestera deras guds styrka över andra gudar. På det sättet verkade de kristna i en 

månghundraårig keltisk tradition utan att de tänkte närmare på det.  

 

3.2.2.2 Diskussion 

Clochester var centralorten och här var det viktigt för Romarna att den officiella kulten 

garanterades och sköttes riktigt. Här dominerar även de romerska gudarna (utifrån föremålen 

man hittat) även om de keltiska också tilläts. Imperiekulten visas i templet som byggdes till 

Claudius ära och var det tempel som provocerade folk mest. Kejsartemplet byggs tidigt, 

förmodligen bekostat av Rom för att markera sin makt och att det var de som bestämde. Det 

kan tolkas som ett symboliskt sätt att trycka ner de som var emot dem. Vi kan se att templet 

för de erövrade folken blir en symbol för de andra, och symboliserar därmed allt det negativa 

som Rom anses stå för. Genom den symbolen utkristalliserar sig ett vi. De individer som är 

emot Rom bildar en ny gemenskap och upplever sig vara samma. Ett nytt vi har därmed 
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skapats. Templet blev en symbol för de som kände sig förtryckta av Rom och kulten var helt 

främmande utan en inhemsk grund. I de andra templen förekom keltiska gudar tillsammans 

med romerska och de romerska gudarna var lättare att ta till sig än kejsarkulten som var 

betydligt mer politisk. 

 I Low Slaughter byggs templet mycket senare än vad templen i städerna gjorde. Romarna 

bryr sig inte alltför mycket om kulten på landsbygden. Här är det istället den lokala eliten som 

bor i villor som vill uppdatera de gamla platserna. De vill inte utradera den gamla kulten utan 

har en stark känsla för platsen. Snarare vill de utforma platserna på ett sätt som de tycker är 

fint. Byn är liten men templet är stort för en så liten by. Kanske vill den lokala eliten göra ett 

extra stort och fint tempel eftersom den ligger längs Fosseway och därmed även kan ha 

besökts av de förbipasserande, framförallt militärer. På platsen dyrkas också de romerska 

gudarna som kan kopplas till krig Mars, Minerva och Merkurius.  

Uley är en plats med flertusenårig kontinuitet där det keltisk-romerska templet bara är en liten 

del av platsens hela historia. Kontinuiteten bryts först efter den romerska perioden med 

kristendomens införande som därmed bryter en lång tradition. Platsen står för kontinuitet men 

kulten på platsen har förändrat sig hela tiden genom de ca 4400 åren. Romerska tiden visar 

inte på något radikalt nytt utan är en del av den ständiga förändring som sker på platsen.  

 

4. SLUTDISKUSSION 

Jag kommer nu i en avslutande diskussion besvara mina frågeställningar som jag ställde i 

början av mitt arbete. För att besvara frågeställningarna kommer jag använda mig av det jag 

genom litteraturstudier kom fram till i min teoridel och i mina undersökningar av de fem 

platserna/områdena. Det är framförallt det jag kom fram till i mina egna diskussioner efter 

varje plats som jag kommer att använda mig av.  

 

4.1 På vilket sätt påverkades kelternas religion/kultur av den romerska 

kolonisationen?  

Som vi kan se skapas i områdena som koloniserades av romarna en contact zone i Gaul och 

Britannien. Det handlar om relationerna som finns i vardagslivet och hur dessa relationer 

påverkar människornas tankar om sig själva och samhället vilket uttrycks i den materiella 
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kulturen. Relationen är en ojämlik relation där romarna bestämmer men kelterna är inte 

passiva mottagare av det romerska. De kan påverka vad och hur de tar till sig det. De skapar 

tillsammans i denna relation något nytt, en transculturation, där det keltiska och romerska 

möts och tillsammans skapar en ny helhet.  

Romarna påverkar kulten genom att reformera den i den riktning de önskar. Detta sker utifrån 

deras utifrånperspektiv där de bestämmer vilka keltiska gudar som är de samma som de 

romerska, det s.k. interpretatio romana. Det är nu romarna bestämmer att Sulis vid Bath är 

den samma som romerska Minerva. Som kultplatsen vid Bath visar är det inte bara Minerva 

som finns på platsen utan andra romerska gudar och hjältar finns representerade i form av 

skulpturer. Sulis och platsen med dess källa står för kontinuiteten medan de romerska 

gudarna, arkitekturen och konsten är en förändring. Den keltiska religionen påverkade även 

den romerska utanför de keltiska områdena om än inte i så hög grad som romarna påverkade 

kelternas religion. Den keltiska gudinnan Epona tas upp som en av de romerska gudarna och 

hennes kult sprids över det romerska riket. Romarna driver vad de kallar civilisationsprocess 

där vissa sätt att utföra religiösa ceremonier och traditioner förbjuds, man får t.ex. inte offra 

människor eller avbilda gudarna i form av djur.  

Som ett exempel på hur kulten och kultplatsen förändrades tänkte jag exemplifiera med staden 

Trier där tempelområdet byggdes på en ny plats när staden anlades. Den gamla kultplatsen vid 

vattnet till Lenus Mars utanför staden slutade dock inte att användas utan även här byggdes ett 

tempel. Platsen är den samma och har en kontinuitet men själva platsen genomgår stora 

förändringar. Det är en maktdemonstration från Rom och eliten att de kontrollerar kulten 

vilket här gäller en gud starkt kopplad till sitt folk. Genom att kontrollera kulten runt guden 

för folkgruppen kontrollerar man hela gruppen. Tempel till keltiska gudar och till de romerska 

gudar (som romarna kopplade samman med de keltiska enligt interpretatio romana) verkar 

inte ha provocerat utan människorna har tagit till sig den nya kultutövningen. Även mer 

avlägsna områden som bergsområdet Hægen Wasserwald har tagit till sig det romerska fast 

helt på sitt eget sätt. Här fanns ingen rik elit och romarna brydde sig inte om platsen. Kulten 

har haft en lång kontinuitet men har även varit öppen för att ta till sig det nya och accepterat 

förändring. I fallet Gournay-sur-Aronde kan vi se genom den arkeologiska utgrävningen att 

större förändringar i kultutövandet hade skett på platsen långt innan Rom kom dit. På denna 

plats fortsatte det romerska templet att representera en lång tradition av riter på platsen och 

först med den kristna tiden upphör platsen att användas. Platsen är ett bra exempel på att den 

religiösa kulten kan förändras på ett mer genomgripande sätt i sig själv än de förändringar 
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som den romerska kolonisationen senare åstadkommer. På platsen Uley i Britannien pågick 

rituella aktiviteter under 4400 år. Här har riterna och kulten genomgått oerhörda förändringar 

över tid. Samhällena har skiljt sig åt rörande religion, teknik, influenser från omvärlden och 

materiell kultur. Men de har alla valt denna plats. 

Som vi kan se sker de första och största förändringarna och anpassningen till romarna i 

städerna där oppidorna eller (i vissa fall en by) i många fall utvidgas till romerska städer. 

Platser som därmed står för både kontinuitet och förändring. I städerna är det Rom och den 

lokala eliten som tillsammans står för tempelbyggandet. För Rom var det viktigt att kulten i 

städerna sköttesenligt romersk sed. Det verkar som templen och kulten i dem accepterades av 

folket med ett undantag. Tempel till Kejsarkulten var provocerande och sågs som symboler 

för förtryck. Kulten leddes nu av präster som är lojala med kultförändringarna och som 

samarbetar med Rom. Druiderna motarbetas politiskt och blir viktiga att kontrollera och få 

bort, eftersom de bär på kunskapen om den gamla kulten och dess riter. Den kunskapen gav 

förut druiderna oerhörd makt och inflytande, en makt som nu utmanas. Druiderna bär också 

på folkens historieskrivning vilket jag anser ger dem en extra stor makt att delta i det politiska 

spelet. Att kontrollera ett samhälles historieskrivning handlar om makt. Vår idé om vår 

historia styr vår syn på det samhälle vi lever i. Därför kan vi se att historieskrivning då som nu 

är en viktig ingrediens i maktkamper och därför lätt blir känsliga och omdiskuterade frågor. 

Romarna måste därför tillsammans med den lojala eliten kontrollera historien för att 

legitimera sin makt och rättfärdiga kolonisationen.  

 

4.2 Vilka aktörer i samhället låg bakom förändringarna? 

Det är mycket troligt att delar av civilisationstanken redan kan ha funnits i det keltiska 

området hos människor som besökt Rom. De har tagit dessa tankar till sig och de kan ha setts 

som något bra och framåtskridande även hos vissa kelter. Bara för att man tar till sig de nya 

idéerna behöver det inte betyda att man vill bli koloniserad. Detta tycker jag är viktigt att 

poängtera. Jag menar att man som kelt på den tiden mycket väl kan ha uppskattat det 

romerska sättet, tankarna (t.ex. förbud för människooffer) och kulturen. Man kan ha velat ta 

till sig det och använda det i sitt eget samhälle utan att koloniseras. Det är två helt skilda saker 

som är viktigt att notera. Vercingetorix tog till sig det romerska och lät prägla mynt i romersk 

stil med latinska bokstäver men det betydde inte att han ville att Roms skulle styra över 

honom och hans folk. Det är först när Rom koloniserar områden som romerska föremål och 
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tankar under vissa omständigheter kan bli symboler för förtryck. Motstånd blir då att inte 

använda dessa föremål, stilar och tankar. Eftersom motståndssymbolerna bygger på vad Rom 

inte är blir dessa symboler beroende av den Romerska kulturen. Men något enhetligt mönster 

av motståndssymboler kan inte ses i det arkeologiska materialet. I vissa fall kan spänningen 

varit mycket större mellan den lokala eliten (vars makt växte) och dess undersåtar. I Bath 

fortsätter de lägre klasserna att ge sina barn keltiska namn medan eliten ger sina barn 

romerska. Det kan ses som en markering från de lägre klasserna mot den lokala eliten och 

Rom. Man kände sig inte delaktiga i deras värld och höll på sitt. I fallet med Boudicas uppror 

är hennes grupp Iceni eniga och går tillsammans med Trinovantes ut i krig mot Rom. Här 

övervann motståndet mot Rom de interna konflikterna. Mot ett tydligt de andra som här 

utgjorde ett reellt hot kunde de enas och en idé om ett gemensamt vi formades.  

Med contact zone skapas en ny konststil, en transculturation. En ny helhet skapas av de 

lokala traditionerna, det keltiska och romerska. I denna process är den keltiska eliten och de 

keltiska hantverkarna delaktiga och det är de som skapar det nya. I början är man beroende av 

de romerska ingenjörerna, arkitekterna och hantverkarna. Men trots det finns redan från 

början en transculturation mellan keltiskt och romerskt. Ju mer makt den lokala eliten får och 

ju mer de och deras hantverkare tar till sig av kunskapen hos de romerska ingenjörerna, 

arkitekterna och hantverkarna, desto mer lyfter man fram sin särart inom det romerska 

imperiet. Först vill man visa att man behärskar den romerska kulturen fullt ut och är 

civiliserad. När den lokala eliten har gjort det samtidigt som den egna makten har ökat på 

hemmaplan lyfter man fram sin särart inom imperiet. Den nya stilen visar att man kände starkt 

för det lokala samtidigt som man behärskade och uppskattade den romerska livsstilen.  

Vi kan se att kulten förändrades av romarna i samarbete med den lokala eliten som de stod i 

allians med och som var lojala med Rom. Med denna reformering byggs tempel till gudarna 

där kulten kontrolleras och den officiella kulten sker inte i naturen som den oftast gjorde 

innan. Templet blir en tydlig maktdemonstration för Rom men även för den lokala eliten. I 

städerna byggs ofta templen på nya platser medan det på landet oftast byggs på platser som 

redan var heliga. På landsbygden finns ofta en lång kontinuitet vilket t.ex. området 

Cloucestershire i Britannien visar. 
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4.3 Under vilka omständigheter skedde förändringarna? 

Förändringarna skedde i en tid med omvälvande samhällsförändringar. De keltiska områdena 

var redan inne i ett skede med stora förändringar när Rom invaderade. En urbanisering var 

igång och flera oppida hade bildats. Man hade sedan länge handlat och rest till Rom samt tagit 

värvning i den romerska armén. Många från den lokala eliten, i alla fall i Gaul, hade en nära 

relation till Rom och tog till sig romarnas tankar och idéer som man sedan till viss del införde 

på sitt eget sätt i sitt eget samhälle och liv. Området i Gaul var oroligt med strider mellan 

olika grupper och utsatt för folkförflyttningar. Dessa spänningar förstärktes med Roms 

militära aktiviteter i södra Gaul. Senare bestämmer sig Caesar för att invadera hela Gaul för 

att stärka sin egen position i Rom. Det rättfärdigade han i Rom bl.a. genom att anspela på att 

kelterna var farliga krigiska vildar. Caesar skapar ett tydligt de andra som var farligt och som 

endast han i sin tur kunde göra ofarligt. Samtidigt framställde han det så att vissa grupper som 

var lojala med Rom bad om hans hjälp (vilket mycket väl kan ha varit fallet). På det sättet 

gjorde han sig till hjälten som kan skydda Rom samtidigt som han hjälpte de kelter som var 

lojala med Rom från sina farliga grannar. En stereotyp bild av kelterna som redan fanns hos 

romarna blåstes till liv igen. Denna stereotypa bild bör kelter rimligtvis ha reagerat på när de 

kom i kontakt med den. Jag håller det även för troligt att det samtidigt hos kelterna bör ha 

skapats en stereotyp bild av romaren vid tiden för och under kolonisationen. Hur den bilden 

såg ut kan vi inte veta, men nog skulle det varit intressant att få studera den!  

Roms kolonisation fungerade genom att skapa allianser med en lojal lokal elit. Eliten hade 

som val att antingen gå i allians med Rom eller kämpa militäriskt mot dem.  Om den lokala 

eliten inte gjorde det som romarna ville straffades de som i fallet med Boudica. Alliansen var 

inget som två jämbördiga parter ingick utan en ojämlik relation där Rom satt på den egentliga 

makten. Samtidigt pågick lokala maktkamper mellan och inom de olika keltiska grupperna 

som framkommer i exemplet Trier. En allians med Rom blir en bricka i det lokala maktspelet. 

Många lokala eliter välkomnade även Rom eftersom en allians med dem stärkte deras egen 

makt. För dem var det då ingen påtvingad allians utan en möjlighet att stärka sin egen 

position. De kan också sett andra fördelar med alliansen som en tillgång till romarnas 

ingenjörskunskaper och andra vetenskapliga vinningar. Med alliansen med Rom och genom 

samhällets centralisering ökar den lokala eliten sin makt över sina undersåtar och det är de 

som i sin tur sprider de religiösa förändringarna till landsbygden.  
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Kelterna hade ingen idé om något vi som var större än den lokala och kanske i vissa fall med 

det regionala området. Därför var det inte alls självklart att de olika grupperna skulle gå 

samman mot Rom. Men med Roms invasion uppstod hos vissa grupper en idé om något större 

vi än den egna gruppen. Det kan ha skett under upproren ledda av Vercingetorix och Boudica. 

Frågan som människor nu bör ha ställt sig när Rom dyker upp är vilka är vi och vad skiljer oss 

från romarna? När den inhemska eliten stärker sin makt blir identitetsfrågorna ännu viktigare 

inom gruppen. Eliten skiljde sig innan från de lägre klasserna genom kostbara föremål i La 

Téne stil och de idéer som spreds med den. Nu är det istället det romerska och 

romerskinspirerade föremål de använder. De bor nu i bekväma romerska villor med vacker 

mosaik som t.ex. de som har hittats utanför Bath. Gravarna visar att de verkar haft både en 

romersk identitet och en lokal identitet som tillsammans bildat en elitkultur i samhället. Vi 

kan även utgå från att de lägre klasserna i sin tur måste ha frågat sig vilka de var och vad som 

skiljde dem från romarna och den lokala eliten. Samtidigt ställer sig alla individer frågan 

vilken deras identitet är inom sin samhällsklass. Det finns en vilja att markera sin ställning 

och status inom den egna gruppen. 
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5. SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen är att studera hur den keltiska religionen/kulturen förändrades under den 

romerska kolonisationen. Jag gör ingen skillnad på religion och kultur i min uppsats vilket 

motiveras i min teoridel. Mina frågeställningar lyder: 

 På vilket sätt påverkades kelternas religion/kultur av den romerska kolonisationen? 

 Vilka aktörer i samhället låg bakom förändringarna? 

 Under vilka omständigheter skedde förändringarna? 

För att besvara mina frågeställningar använder jag mig av litteraturstudier. Mitt bidrag 

kommer att bli att undersöka fem platser/områden utifrån de teoretiska perspektiv jag redogör 

för i min teoridel. Först definierar jag dock vilka kelterna är enligt dagens forskningsdebatt. 

För att kunna tala om kelterna måste forskarna definiera vilka kelterna är. I min uppsats 

betecknar kelterna endast de människorna som bodde i det som kom att bli de romerska 

provinserna Gaul och Britannien före och under den romerska kolonisationen. Därefter 

diskuterar jag vad religion är och kommer fram till att religion och kultur i forntiden var 

samma sak och inte kan delas upp som så ofta sker idag. Religion var ett självklart rituellt 

beteende för de flesta och inte en fråga om tro. Jag tar även upp hur kulturer förändras men 

samtidigt har en kontinuitet. Kulturen är självklar för alla men när en grupp som delar samma 

kultur möter grupper som lever radikalt annorlunda börjar grupperna fundera på vem vi är och 

en etnicitet börjar skapas av gruppen. Min teoridel avslutas med en redogörelse av 

postkolonial teori. Vad händer när grupper av människor blir koloniserade av en makt som är 

mycket starkare än de själva? Hur påverkar denna ojämlika relation samhället människorna 

lever i? De platser jag undersöker är staden Trier, landsbygdsplatserna Hægen Wasserwald 

och Gournay-sur-Aronde i östra och norra Gaul. I Britannien undersöker jag platsen Bath och 

området Cloucestershire. Anledningen till att jag valt att ha med ett område är att det visar på 

skillnaderna som finns mellan stad och landsbygd. I mina slutsatser kommer jag fram till att 

den keltiska religionen och gudarna inte bytts ut utan kulten reformerades på ett sätt som 

romarna ansåg vara civiliserat. Bakom de religiösa förändringarna ligger Rom och den lokala 

eliten som är lojala och i allians med romarna. Den alliansen är dock en allians mellan två 

ojämlika parter där Rom straffar dem som inte gör som Rom vill. Förändringarna skedde i en 

tid av stora samhällsförändringar. Dessa förändringar hade redan börjat innan Rom 

invaderade området. Förändringarna förstärktes och tog en av romarna önskvärd inriktning 

efter det att kolonisationen inletts. 
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Bild 1 och 2. Exempel på La Téne konst. En spegel funnen i Desborough, Northants i 

England. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Romano-Celtic_mirror_(Desborough).jpg                    

Hämtad 2010-05-18 

Paradhjälm i La Téne stil funnen i Agris i Frankrike daterad till 350 f.vt. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parade_helmet.jpg Hämtad 2010-05-18   

 

Bild 3 och 4.  

Skulptur och relief av Epona. Skulpturen är från Wiltshire , England och reliefen från Kastel, 

Tyskland. Båda är utförda i keltisk-romersk stil (Green 1994:30, 60) 
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Bild 5. Rekonstruktion av den första timmerbyggnaden (byggnadsfas 3) i Gournay-sur-

Aronde. (Derks 1998:174 efter Brunaux 1985:fig. 51).  

 

 

 

Bild 6. Rekonstruktion av den första stenbyggnaden (byggnadsfas 5) i Gournay-sur-Aronde. 

(Derks 1998:175 efter Brunaux 1985:fig. 47).  

 

 

 



 

Bild 7. Generell plan över templet och källan vid Bath (Cunliffe 1995:30) 

 

 

 

Bild 8. Huvudet av en staty föreställande Sulis Minerva funnen vid Bath (Green 1995:95). 

 

 



 

Bild 9. Teckning över ingången till templet i Bath med gorgonansiktet i mitten. Bilden är 

beskuren (Cunliffe 1995:32).  
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