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ABSTRACT  
 

Syftet med undersökningen är att lyfta fram kulturen i maya- och aztekriket, med fokusering på 

deras gudomligheter samt offerkultur. Det är ett ämne som inte berörs alltför djup i 

skolundervisningen och centrala begrepp som exempelvis människooffer, kan genom just 

kunskapsbrist tolkas felaktigt. Utgångspunkten i undersökningen är att det går att finna både 

likheter och skillnader mellan maya och azteker, kanske dyrkan av samma gudomligheter och 

likvärdiga ceremonier. Det är en deskriptiv samt komparativ studie där empirin bygger på 

tidigare forskning gjord av kända maya- och aztekforskare. En jämförelsemall konstruerades för 

att underlätta processen. Resultatet i undersökningen visar att det finns likheter och skillnader 

mellan maya och azteker gällande gudsbilden och offerkulturen. Genom inflytande från andra 

indianfolk i Mesoamerika har både maya och azteker infört dyrkan av samma gudomligheter, 

dock under skilda namn. Likaså har symboler och ceremonier införts och de båda kulturerna utför 

likartade människooffer.    



 

 

 

 

Förord 
 

I mars 2010 var jag och min sambo på en resa i Mexiko, i Yucatanhalvön. Innan resan var min 

kunskap om Mexiko rent generellt väldigt begränsad. Större platser så som Chichen Itzá, ett av 

världens sju nya underverk, eller att Yucatanhalvön var de gamla mayaindianernas centrum, 

kändes till. I resebroschyrer gick det på många ställen att läsa hur maya med stolthet 

återspeglades i det mesta. Mayaindianernas historia och kultur är väldigt spännande och 

presenterade för mig något helt okänt. Religionen var en stor del av deras vardag och på många 

platser gick det att se symboler och lämningar av religiös betydelse. Ett av mina bästa minnen 

från resan var besöket i Chichen Itzá, som var på en alldeles speciell dag. Två gånger om året kan 

en orm, Kukulcan, skådas på den stora pyramiden, krälandes ner från toppen mot den heliga 

cenoten. Tusentals med människor besöker platsen denna dag för att få se gudomligheten 

uppenbaras med solens och skuggans hjälp.  

   De många och imponerande intrycken satt kvar efter hemkomsten och det blev för mig en 

självklarhet att fortsätta undersöka den gamla indiankulturen. Eventuellt kan denna undersökning 

ge andra inspiration till egen utforskning av området. Trevlig läsning!      

 

        Camilla Johnsson 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

 

Människooffer var en central ritual vid många av tempelpyramiderna i det 

Mesoamerikanska området, en ritual som utfördes för indianernas välfärds skull 

(Soustelle, 119, 1988). Offrade människor har fått sina bröst uppskurna och sina 

bankande hjärtan utdragna av speciella präster, en ritual som skedde framför en stor 

publik som vittnade om den brutala gåvan till gudarna. (Soustelle, s.117, 1988). 

Människooffer är ett begrepp som oftast kopplas samman med azteker, som då anses 

vara hänsynslösa och blodstörstiga. Men även maya har ägnat sig åt denna ritual.  

   Maya (250-1520e.kr.) är det mest kända riket i Mesoamerika och var regionens första 

verkliga stormakt och en av de största indianska någonsin. Astronomi, matematik och 

tideräkning kopplas många gånger ihop med maya och mayakalendern har praktiskt 

taget blivit ett begrepp. Mayaskriften, hieroglyfer som målades på bland annat väggar 

och barkblad, sägs ha varit i bruk fram till spanjorernas ankomst och har försökt tydas av 

en rad olika forskare. (Alvarsson, s.29f, 1997).    

   I aztekisk kultur (1200-1521) är det lätt att finna inflytande från tidigare 

Mesoamerikanska områden. Även aztekerna hade utvecklat ett avancerat kalendersystem 

och flera av gudarna går att känna igen, religionen var den drivande kraften i samhället 

och var troligtvis det som tvingade fram människooffer (Alvarsson, s32, 1997).   

Aztekernas Stora tempel var ett tempel där människooffer ägde rum och gamla inristade 

symboler vittnar om ett speciellt tillfälle där det sägs att 20 000 människor offrades 

(Soustelle, s.38, 1988).    

   Det var Cortés som påbörjade den spanska erövringen i området 1519, vilket bland 

annat resulterade i en kraftig minskning av indianbefolkningen i Mesoamerika som vid 

spanjorernas ankomst omfattade cirka 25 miljoner indianer. Befolkningen sjönk till 

ungefär 1 miljon omkring år 1600. Spanjorerna införde nya regler gällande indianernas 

klädsel, de förändrade jordbruket och boskapsskötseln, social och politisk organisation, 

introducerade nya grödor och nötkreatur. Katolicismen infördes och tvingade folket till 



 

2 

 

omvändelse. Dock levde vissa exempelvis förkolumbiska trosföreställningar kvar, ibland 

i synkretistisk form. (Alvarsson, s.122f, 1997).    

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Amerikas indiankulturer är ett ämne som enligt min mening inte berörs allt för djupt 

inom skolundervisningen och blir därför lite av ett mysterium. Syftet med 

undersökningen är att lyfta fram kulturen i maya- och aztekriket, med fokusering på 

deras gudar och offerkultur. Beskrivningen jämförs sedan i ett försök att få fram likheter 

och skillnader.  

 Frågorna som ställs är:  

 Till vem och varför offrade maya och azteker?  

 Hur ska maya och aztekers syn på människooffer tolkas? 

 Vad beror eventuella likheter och skillnader mellan maya och azteker på?  

   För att kunna förstå svaren på frågorna krävs en kortare presentation av gudsbilden. 

Eftersom ämnet inte är nämnvärt berört i skolundervisningen krävs också en kortfattad 

presentation kring deras område och historia.  

 

1.3 Material 

 

Bakgrundsmaterialet till undersökningen utgår från tidigare forskningsmaterial skrivet i 

ämnet och kommer vidare att presenteras (Se Bakgrund). En viktig källa inom 

forskningen kring azteker är antropologen och etnologen Jaques Soustelle, vars verk 

beskriver alltifrån geografiska områden till kläder och måltider.  

   En forskare inom både aztekisk- och mayakultur är Karl Taube, som både själv och 

tillsammans med andra har gett oss viktig information kring religion och konst i ett 

flertal böcker och ett större antal artiklar. Jan-Åke Alvarsson och Bodil Liljefors är två 

svenska forskare som själva har rest i området och kan därmed ge oss en övergripande 

bild av Mesoamerika samt detaljer kring maya och aztekernas religiösa liv. Ytterligare 

en viktig mayakälla är Popol Vuh, skapelseeposen, som innehåller bland annat myter, 
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kalendrar och beskrivningar av ceremonier. Verket översattes för första gången under 

mitten av 1500-talet av en mayansk adelsman till latinska bokstäver och för andra 

gången på början av 1700- talet av en Quiché-talande (en av mayas alla dialekter, egen 

anm.) spansk munk, Francisco Ximénez, som kopierade verket och skrev en spansk 

parallell text som är en av det tidigaste överlevande versionerna av Popol Vuh (Miller & 

Taube, s.134, 1997).        

   Viktiga källor är även de många arkeologiska utgrävningar som har ägt rum i området 

samt tillgången till de fyra hieroglyfmanuskripten, codex (Liljefors, i Alvarsson, s.195, 

1997). Codex är i korta drag inhemska böcker innehållande rikligt med information om 

gudar och ritualer, mytologi, historia, flora och fauna och till och med handel och 

avgifter (Miller & Taube, s.65, 1997). 

   Chilam Balam, är mayamanuskript transkriberade i en modifierad form av alfabetet 

som även de utgör en viktig källa för forskarna. Mayathan var språket för mayafolket på 

Yucatánhalvön, men missionärer i området efter 1545 utvecklade ett Latinbaserat alfabet 

anpassat efter mayathan, som dessa manuskript är skrivna på. Chilam Balam utgör en 

stor samling texter som överför ett kulturellt arv. (Liljefors, s.18, 2002).        

 

1.4 Avgränsning  

 

Då både den aztekiska och mayanska gudsbilden samt offerkulturen är bred och 

djupgående, medför det vissa avgränsningar. Rörande gudsbilden dras avgränsningen till 

att enbart röra sig om centrala gudomligheter. Att i denna undersökning göra en utförlig 

beskrivning av varje väsen var inte möjligt.  

   Riter och ceremonier byggde till stor del på det utvecklade kalendersystemet som 

fanns hos både maya och azteker. Utifrån dessa kalendrar kunde präster avgöra när det 

exempelvis var rätt tid för offer. I undersökningen är en avgränsning kring antalet 

beskrivna ceremonier och riter nödvändig. De ceremonier som ger en bred och utförlig 

bild får i uppsatsen vara representanter för övriga.   

   Även kring materialet som ligger till grund för undersökningen får avgränsningar 

göras med tanke på tidsaspekten. Undersökningens bakgrund baseras på litteratur från 

några av de mest framstående forskarna, samt litteratur skrivet på svenska.    
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1.5 Undersökningsmetod 

 

I undersökningen används en deskriptiv samt en komparativ metod. Den deskriptiva 

metoden går ut på att beskriva gudsbilden samt offerkulturen hos azteker och maya. Den 

komparativa metoden används för att sedan kunna jämföra maya och aztekerna samt för 

att se om undersökningens hypotes går att bekräfta eller ej.     

   För att kunna genomföra den planerade jämförelsen konstrueras en modell som ska 

underlätta processen. Ett schema uträttas med azteker och maya som utgångspunkt med 

varsin kolumn. Till vänster i schemat skrivs de punkter ner som ska jämföras. I schemat 

skrivs sedan kortfattade svar med utgångspunkt från bakgrundsteorierna. Därefter går 

dessa svar enkelt att jämföra, ett resultat framkommer som sedan kan analyseras. (Se 

bilaga 4.)     

    

1.5.1 Validitet och Reliabilitet  
 

De centrala huvudkategorierna i jämförelsens instrument utgår från undersökningens 

syfte och frågeställning. De framkomna svaren i instrumentet överensstämde till en hög 

grad med undersökningens syfte. Undersökningens pålitlighet går dock att diskuteras, då 

det valda bakgrundsmaterialet endast utgjorde en snäv del av allt befintligt material i 

ämnet. På grund av tidsbrist valdes ett fåtal av de framstående forskarnas litteratur som 

bakgrundsmaterial. Detta medför en viss osäkerhet gällande undersökningens resultat. 

Resultatet hade eventuellt kunnat vara mer utförligt och beskrivande om 

bakgrundsmaterialet hade varit mer djupgående på specifika detaljer. 

   Tilläggas bör också att mycket av bakgrundsmaterialet var skrivet på engelska. 

Översättningsprocessen kan ha medfört någon mindre felaktighet kring begrepp och 

händelser. Tänkas kan också att begreppens innebörd skiljer sig åt beroende på var vi 

befinner oss geografiskt.       
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1.6 Begreppsförklaringar 

 

Termen Mesoamerika används framför allt inom arkeologi och antropologi och 

betecknar ett kulturområde mellan sydöstra Centralamerika och ”Sydvästområdet” i 

Nordamerika (Alvarsson, s.121, 1997). Idag betecknar termen även det folk som är av 

mesoamerikanskt ursprung. För att tydliggöra är det dagens centrala, södra och sydöstra 

Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador och västra Honduras som ingår i Mesoamerika. 

Från 900 - talet e.v.t. och fram till spanjorernas ankomst ingick även Nicoyahalvön i 

Costa Rica (Alvarsson, s.121, 1997).  

   Beckningen Mayaindianer, eller Maya, syftar på det folk som talade mayaspråken och 

tillsammans utgjorde mayakulturen i östra delen av Mesoamerika. Det är alltså en rad 

olika folk med närbesläktade språk, samma religion och kultur (Alvarsson, s.29, 1997). 

Aztekerna var ett folk som kom norrifrån och på 1300–talet grundade en boplats på den 

plats som idag utgör centrum av Mexiko City, en plats som växte kraftigt och som så 

småningom blev huvudstad i aztekriket, kallad Tenochtitlán (Alvarsson, s31f, 1997) (se 

bilaga 1, bild 1). 

   Det som många gånger associeras med indianerna i Mesoamerika är offerkulturen, 

eller just människooffer. Begreppet Offerkultur är i denna undersökning ett 

samlingsbegrepp och avser alla former av offer. Offer ses som något utav värde som 

gavs till gudarna för att behaga dessa och garantera sin egen välfärd. Gudsbilden är ett 

samlingsbegrepp över det antalet gudar som Maya och Azteker la sin tro på och som 

genomsyrade deras vardag. Bilaga 2 och 3 ger en övergripande bild på de mest centrala 

gudomligheterna.  



 

6 

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Aztekernas historia och område 

 

Mexica var namnet på folket i riket, även kallade azteker efter Aztla, den mytomspunna 

utgångspunkten (Soustelle, s.11, 1988). Med beteckning azteker menas just ”människor 

från Aztlan”, även om aztekerna själva sällan använde denna term (Miller & Taube, 

s.42, 1997). Aztekerna kom norrifrån på 1100-talet och grundade 1325 en boplats på öar 

i Texcoco-sjön, samma plats som idag utgör centrum av Mexiko City men som då 

beskrevs vara av sand, gyttja och träskmarker (Alvarsson, s.31, 1997). Platsen blev 

huvudstaden i aztekriket och fick namnet Tenochtitlán som fram till spanjorernas 

ankomst 1519 växte och kom att härska över större delen av det som idag är Mexiko 

(Smith, 44ff, 2003).  

    Forskare är överens om att det första templet aztekerna byggde uppfördes på 1400-

talet åt Huitzilopochtli, aztekernas högste gudom, på ungefär samma plats som den 

nuvarande katedralen i Mexiko city ligger. Då var det endast ett enkelt bönehus som 

senare expanderade då härskare ofta byggde extra lager på redan befintliga 

byggnadsverk. (se vidare under ”Aztekernas stora tempel”). Kring detta religiösa 

centrum byggdes palats åt kejsare, men det var också härifrån som huvudgatorna anlades 

och bidrog till stadens expansion. Aztekerna reste en beundransvärd stad med välgjorda 

skulpturer samt ett nätverk av kanaler och jordvallar som vittnade om deras 

uppfinningsrikedom och ihärdighet. (Soustelle, s.25f, 1988).    

   Gällande antalet invånare har folkräkningssiffror inte bevarats. Familjerna var stora, 

mycket på grund av att de ledande klasserna levde i polygami. Vi kan rimligen anta att 

befolkningen översteg 500 000 och understeg 1 000 000, men dessa siffror berör endast 

den beskrivna huvudstaden. Vid denna tidpunkt var många städer och byar på fastlandet 

så kallade satellitstäder och helt och hållet beroende av huvudstaden. (Soustelle, s.30, 

1988). Två till tre miljoner azteker antas ha bott i de omgivande dalarna i Centrala 

Mexiko (Smith, s.57, 2003).   

   Förutom den betydelsefulla huvudstaden finns också aztekernas mystiska och heliga 

stad Teotihuacan, födelseplatsen för deras gudar. Staden är byggd enligt ett strikt 
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rutmönster, organiserat runt en central ”nord till syd aveny” kallad De dödas gata. Den 

massiva solpyramiden står intill den centrala avenyn, medan den mindre månpyramiden 

stod i norr vid slutet av gatan. Några aztekiska spår går att spåra tillbaka till Teotihuacan 

och bland dessa fanns ett antal religiösa funktioner, inklusive människooffer och dyrkan 

av vissa gudar. (Smith, s.29f, 2003).  

   

2.2 Aztekernas stora tempel 

 

Det största arbetet på templet i huvudstaden Tenochtitlán var troligen under Moctezuma 

I Ilhuicaminas regering (härskare 1440-1468) och pågick då i två år. Templet byggdes 

på en pyramid, vars tre trappor ledde upp till toppen. Varje trappa bestod av 120 

trappsteg, vilket tillsammans var 360, samma antal som årets dagar. De fem sista 

dagarna av årets 365 räknades bort då de ansågs vara olycksdigra. År 1455 invigdes 

helgedomen och det var också då som det första människooffret ägde rum i detta tempel. 

Hauxtekerna hade förlorat i en strid och fördes med till templet för att offras. 

Moctezumas efterträdare fortsatte utvidgningen och la till en speciell detalj på templet, 

en offersten kallad örnarnas stenskiva. Ytterligare utvidgningar gjordes på templet och 

1487 sägs det vara färdigbyggt och ha fått namnet det stora templet. På toppen av 

pyramiden byggdes två helgedomar sida vid sida. Den ena helgedomen var färgad röd 

kring port och tak, låg i söder och var byggd åt gudomen Huitzilopochtli. Den andra 

helgedomen var målad blå, låg åt norr och var byggd åt Tlalocs, regnguden. Båda två 

hade en stor port åt vänster framför offerstenen. Helgedomarna förenades med hjälp av 

streck och symboler. Inristade krigare var klädda i vita fjädrar och dun, vilket var den 

rituella klädnaden för de människor som skulle offras. Siffrorna 8000 * 2 samt 400 * 10 

visades och blir tillsammans 20 000 som sägs vara antalet på de krigare som vid ett 

tillfälle offrades i templet. (Soustelle, s.36ff, 1988).         

    

2.3 Mayarikets historia och område 

 

Mayariket är det mest kända riket och Mesoamerikas första verkliga stormakt 

(Alvarsson, s.29, 1997). Det går att dela in mayarikets historiska utveckling i tre 
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huvudperioder; Den förklassiska perioden mellan 1500 f.kr – 250 e.kr., den klassiska 

perioden mellan 250 – 900 e.kr och slutligen den efterklassiska perioden mellan 900 – 

1520 e.kr. (Liljefors, i Alvarsson, s.197, 1997).  

   Det var Mayas speciella skrift som skilde dem åt från övriga människor i Mesoamerika 

och troligtvis var det deras skrivteknik som möjliggjorde för Maya att bli vad de var. 

Deras förmåga att kommunicera över avstånd, minnas en särskild historia och att skriva 

ner den för eftervärlden, gjorde att dussintals städer och byar kunde ansluta sig till ett 

enda regerande trossystem. Maya spred sin religiösa ideologi och presenterade deras 

första offentliga bekräftelse av vissa gudar, skapelsemyten Popol Vuh samt vissa 

speciella koncept. (Miller & Taube, s17, 1997).  

     Det var under den klassiska perioden som kulturen utvecklades och i de större 

städerna började tempelpyramider, observatorier och bollspelsplaner växa fram 

(Liljefors, i Alvarsson, s.198, 1997). Den första blomstringstiden följdes av en 

kulturnedgång i början av 900 – talet då många städer övergavs och en del av 

befolkningen begav sig norrut, främst till Yucatánhalvön och Guatemalas högland 

(Alvarsson, s.30, 1997). Tidigare hade det centrala låglandet med Tikal som huvudsäte 

utgjort centrum för Mayariket, vilket ändrades till Yucatánhalvön och Chichen Itzá när 

den nya blomstringstiden inleddes (Liljefors, i Alvarsson, s.199, 1997). Chichen Itzá var 

ett av de viktigaste vallfärdsmålen i det antika Mesoamerika med den heliga cenoten (en 

naturlig brunn innehållande grundvatten, egen anm.) inom sitt område (Miller & Taube, 

s.23, 1997). Cenoten var en plats för att utföra offer, oftast i form av smycken och 

människor, vattenytan tros ha utgjort en stor spegel för divination (Miller & Taube, s.58, 

1997) (Se bilaga 1, bild 2).     

   Den centrala pyramiden i Chichen Itzá, El Castillo, även kallad Kukulcans pyramid, 

vittnar om betydelsen av solen, månen och planeterna. Pyramiden byggdes under den 

efterklassiska perioden. Pyramidens yttre väggar, som är ungefär 1000 år gamla, var 

byggda över mindre, äldre pyramider, alla byggda över varandra av olika perioders 

härskare. Varje sida av pyramiden innehåller 91 trappsteg, vilket tillsammans utgör 364 

steg. Templet på toppen av pyramiden utgör det sista trappsteget som då totalt sett blir 

365, samma antal som solårets dagar. Andra byggnader inom Chichen Itzás område är 
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Observatoriet, Krigarnas tempel, Tusen pelarna, Venus plattform, Klostret och 

Jaguarens tempel. (Gordon, s.53, 2002) (Se bilaga 1).       

    

2.4 Aztekernas skapelsemyt  

 

Den store skaparguden Ometeotl fick två barn, Quetzalcoatl och Tezcatlipoca, som i sin 

tur spelade en avgörande roll i skaparmytologin då dessa två gudomligheter skapade 

himmel och jord och var därmed även associerade med bland annat vatten, fruktbarhet, 

vinden, balans, harmoni och till och med livet självt (Taube, s.31, 1997).  

   Aztekerna trodde på en serie av skapelser som förklarar att solen och jordens 

befolkning hade genererats fem gånger, med den nuvarande solen och mänskligheten i 

den femte och sista skapelsen. Ursprungsskapelsen; eld, himmel, jord, hav, underjord, 

den första människan och den heliga kalendern skapades av skaparparets fyra söner. De 

fyra tidigare världarna är alla identifierade med en särskild gud och en människoras. 

Dessutom var solen i varje skapelse sammanlänkad med jorden, vinden, elden och 

vattnet. Varje element relaterade inte enbart till just den världen, utan även till hur den 

förstördes. Skapelsen Jordens sol, Nahui Ocelotl, förstördes av jaguarer, varelser som 

identifierades med jorden och underjorden. Tlaloc, var guden för regn, blixtar, jorden 

och fruktbarhet. Denna regngud var härskaren över den tredje skapelsen och hans 

kraftiga regn förvandlade magiskt människorna som levde här till kalkoner. (Miller & 

Taube, s.161f, 1997). Tlalocs fru, Chalchiuhtlicue, var härskare över den fjärde 

skapelsen och solen, även kallad vattensolen, lät sitt vatten förstöra skapelsen och 

förvandla människorna till fiskar (Taube, s.32ff, 1993).  

   Den slutgiltiga skapelsen av den femte solen tros ha ägt rum i Teotihuacan, som enligt 

vissa uppgifter också var födelseplatsen för gudarna själva. Människan skapades när 

vindens gud, Quetzalcoatl, gick ner till underjorden för att samla ihop ben från 

människorna som levde i den tidigare världen, rasen som förvandlades till fiskar. 

Underjorden, Mictlan, var en farofylld plats. Dödsguden gick efter en viss strid med på 

att överlämna benen och Quetzalcoatl kunde slutföra sin uppgift. Benen maldes till ett 

mjölliknande pulver som lades i en speciell behållare gjord av keramik. Gudarna 

samlades runt behållaren och droppade sitt blod ner på benpulvret och därmed skapades 



 

10 

 

den femte skapelsens människor. Människorna skapades för att kunna befolka jorden. 

(Taube, s.37f, 1993).  

   Därefter beskriver Florence codex den långa resan som människorna gjorde från 

Aztlan, som ledde till Tenochtitlán, där de gick från Tamoanchan till Teotihuacan för att 

bygga pyramider över härskarnas gravar för att få evigt liv (Miller & Taube, s.42, 1997).      

   Majs har en speciell roll i aztekernas skapelsemyt som presenterar hur gudarna letade 

efter en föda som skulle ge människorna näring och styrka. En röd myra ledde gudarna 

till platsen där majsen växte och som senare kom att vara människans föda (Taube, s.39, 

1993). Likaså är tvillingar allmänt förekommande inom den aztekiska skapelsemyten, 

den gravida gudomligheten Xquic flydde från underjorden för att föda hjältetvillingarna 

på jordens yta (Taube, s.30, 1993). 

       

2.5 Azteker: Religion och centrala gudar 

 

Gudar och det religiösa livet genomsyrade varje azteks vardag, oavsett ålder och 

ställning i samhället, och det sägs ha funnits en gud eller gudar för varje nivå på den 

sociala rangskalan, en för varje dag, arbete, bostadsområde, by och stad. (Soustelle, 

s.135f, 1988). Aztekernas centrala gudomligheter går grovt att dela in i tre kategorier; 

gudomligheter för himmelsk kreativitet, gudomligheter för regn, fuktighet och 

jordbruksfertilitet samt gudomligheter för krig, offer, blod och död (Smith, s.200, 2003). 

Varje gudomlighet hade ett speciell karakteristiskt attribut, så som hattar, kläder och 

smycken, men många av dessa delades med andra gudomligheter vilket resulterar i att 

gudomligheterna är svåra att identifiera (Smith, s.199, 2003) (Se bilaga 2).     

   Gudar som dyrkades i andra riken inkorporerades villigt av Aztekerna. De stora 

inspirationskällorna för utvecklingen av aztekiska gudar, myter och ritualer var de tidiga 

centralmexikanska civilisationernas traditioner, speciellt Teotihuacan (Smith, s.197, 

2003). Prästerna i Teotihuacan tog till sig all främmande kunskap och började själv 

utöva riter som kom från de erövrade områdena (Soustelle, s.135, 1988). Den 

fjäderprydda ormen Quetzalcoatl är ett exempel som i ett av sina tidigaste 

framträdanden uppenbarade sig på originalfasaden på Quetzalcoatls tempel i 

Teotihuacan, simmandes på fasad i ett snäckfyllt hav och avbildades därefter 
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tillsammans med symboler för regn och vatten (Miller & Taube, s.162, 1997). Guden 

Quetzalcoatls återfinns också inom mayakulturen, dock under namnet Kukulcan, och har 

införts under påverkan av toltekerna (Liljefors, s.199, 1997).   

   Toltekerna (900–1100-talet) hade sitt centrum nordväst om nuvarande Mexiko City 

och tros vara de som anföll Teotihuacan på 900-talet. Toltekerna enade ett antal 

småstater av olika ursprung till ett imperium och deras härskare Topiltzin var ansvarig 

för kulten av Quetzalcoatl. Genom Topiltzins omsorg fick denna gud en allt mer 

framstående position i Mesoamerika. Dessutom nådde toltekernas inflytande långt ner i 

mayaområdet, till exempel till Guatemalas högland och Chichen Itzá. (Alvarsson, s.31, 

1997). Toltekerna menade att Quetzalcoatl vägrade människooffer, då han älskade sina 

underståtar toltekerna och endast bad om offer i form av ormar, fåglar och fjärilar 

(Soustelle, s.117f, 1988). 

  I kontrast till den klassiska mayaperioden hade kvinnliga gudomligheter en 

framstående position hos aztekerna. Termen de framstående gudinnorna är allmänt 

använt i aktuell litteratur. En kvinnlig gudomlighet som ingår i denna kategori kallades 

för Teotihuacans spindelkvinna, mycket på grund av hennes utseende. Hon bar en mask 

försedd med huggtänder och uppenbarades tillsammans med spindlar. (Miller & Taube, 

s.162f, 1997). 

   Kontrasten mellan dag och natt utgör en av de mest centrala motsättningarna i 

Mesoamerikansk tanke. Inhemska redogörelser beskriver den första gryningen som 

ursprunget till den legendariska och historiska tiden för de dödliga, till skillnad från den 

mytomspunna perioden av skapelsen. Aztekisk mytologi beskriver hur gudomligheten 

Tlahuizcalpantecuhtli förvandlas till sten och kyla vid den första gryningen i 

Teotihuacan. Gudarna offrades också under gryningen i Teotihuacan. I den mayanska 

skapelsemyten beskrivs hur gudar och andra farliga djur förvandlas till sten vid solens 

första framträdande. (Taube, s.15f, 1993).   

       

2.6  Mayaindianernas skapelsemyt   

 

I skapelsemyten ingick tron på att världen hade föregåtts av flera världar tidigare, vilka 

hade förstörts genom en rad olika naturkatastrofer (Liljefors, i Alvarsson, s.200, 1997). 
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Popol Vuh beskriver skapelsemyten och förklarar att innan jorden skapades fanns endast 

himlen och vattnet. Skaparen och Beslutsfattaren, Tepew och Q´uk´umatz, existerade 

ovanför vattnet, omgivna av ljus och täckta av gröna och blåa fjädrar. De ansågs vara två 

smarta män då de var hjälparna till himlens hjärta, ett poetiskt namn för Gud. 

Tillsammans bestämde Tepew och Q´uk´umatz sig för att skapa träd och vinstockar. 

Genom himlens hjärta skapades plantor ur mörkret. Genom deras önskan framträdde 

jorden; berg växte fram ur haven och plötsligt hade också kullar och dalar uppstått. De 

två männen skapade små och stora djur till skogens alla träd och giftiga ormar för att 

vara vinstockarnas väktare. (Montejon & Garay, s.13f, 2009).  

   Den första människan skapades för att Skaparen och Beslutsfattaren ville försäkra sig 

om att de skulle bli omhändertagna och ihågkomna. Intelligenta och respektfulla 

skapelser skulle stödja de två männen och sjunga deras böner. Kroppen gjordes av lera, 

men kunde varken röra sig eller föröka sig och föll snabbt isär. Den andra människan 

skapades utav trä, men inte heller denna kunde prata eller få många barn. 

Trämänniskorna var skapta utan själ och kunde varken minnas sin Skapare eller 

Beslutsfattare. Genom en önskan av himlens hjärta kom en flod och förstörde alla 

trämänniskor. (Montejon & Garay, s.15fff, 2009).  

   Den tredje och sista skapelsen av människan skedde med hjälp utav majs. 

Människoköttet skapades av vita och gula majs, medan deras armar och ben skapades av 

majsmjöl. Människan kunde nu prata, höra och se, hade utvecklat känslor och var 

välsignade med intelligens. De hade blivit så pass välsignade att deras syn kunde se även 

de minsta händelserna på jorden och i himlen. Skaparna såg faran i detta då människan 

inte skulle besitta samma kraft och vishet som gudarna själv. Himlens hjärta kastade 

därför in en dimma i människans öga och skapade därigenom en suddig syn. Männen 

som hade skapats behövde fruar och medan de sov placerades vackra kvinnor bredvid 

dem vilket gav männen en enorm lycka. (Montejon & Garay, s.61fff, 2009).          

    

2.7 Maya: Religion och centrala gudar 

 

Mayaindianernas gudar kan i stora drag delas in i fyra huvudgrupper; himmelsgudarna, 

gudarna i underjorden, fruktbarhetsgudarna och skyddsgudomligheter. Förutom dessa 
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huvudgrupper fanns olika gudomligheter för olika dagar, händelser och tidsperioder, då 

just tid och kalendrar var mycket utbrett i mayakulturen (Se bilaga 2). Kalendersystemet 

utvecklades under den klassiska perioden med hjälp av observationer av solens, månens 

och Venus omloppsbanor och mayas tidsfilosofi anses vara det mest centrala i 

mayakulturen som helhet. Tzolkin, var kalendern som bestod av 260 dagar och utgjorde 

grunden för det ceremoniella året. Haab, kalendern för solåret, bestod av 365 dagar där 

den sista månad endast innehöll fem olycksbringande dagar. Varje dag ansågs vara 

gudomligt styrd av en speciell gud. Där av kunde varje dag karakteriseras beroende på 

guden. (Liljefors, i Alvarsson, 1997 s.200f, ). 

   Mayaindianerna såg världen vara indelad i tre skikt, förutom jorden fanns himlen och 

underjorden (Liljefors, i Alvarsson, s.200, 1997). Maya bodde i det mellersta skiktet 

medan gudarna bebodde alla tre, men huvudsakligen i himlen eller underjorden 

(Liljefors, s.96, 2002). Det går dessutom att identifiera samma gud men som 

förekommer i olika skepnader, exempelvis kan en himmelsk solgudomlighet förvandlas 

till en jaguargud när han kommer till underjorden (Liljefors, s.99, 2002). Livsträdet var 

en central tanke hos mayafolket kallad yaxché. Trädets rötter växte i underjorden och 

dess grenar i himlen, vilket gjorde att trädet kopplade samman himlen, jorden och 

underjorden. (Miller & Taube, s.17f, 1997).  

   Mexikanska arkeologer har länge utforskat och försökt kartlägga det underjordiska 

riket, Xibalba, och i Yucatánhalvön har man funnit en port. Porten leder ner till 14 

grottor i olika storlekar som binds samman med trånga gångar. Grottorna var fulla av 

människoben och kulturföremål efter mayafolkets ritualer. Döden var evigt närvarande 

och grottorna var öppningar till en underjord, befolkad av fasansfulla väsen. Som död 

fick mayaindianerna utkämpa en kamp mot dödsgudarna för att få själen frisläppt. En 

rad olika prövningar skulle den döde klara av i grottorna, exempelvis ta sig igenom 

floder av blod, var, spindlar och skorpioner. Om den döde inte klarade prövningarna var 

hon tvingad att stanna i tortyrkammaren Xibalba. I de nyupptäckta grottorna vet 

forskarna nu att präster och elitfolk utförde ritualer och blodsoffer för att försöka bryta 

barriärerna mellan gudar och människor. (Overbye, artikel i illustrerad vetenskap, 

2/2009)         
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   Jaguaren hade en framträdande religiös roll i hela Mesoamerika och var troligtvis den 

mest fruktade varelsen i området. Jaguaren, precis som människan, var högst upp i 

näringskedjan vilket gjorde att de identifierade sig själva med den stora katten. För att 

hävda sin makt bar hövdingar och kungar jaguarskinn, jaguarsandaler, huvudbonader 

formade som jaguarhuvuden och halsband tillverkade av jaguartänder. Jaguaren 

associerades med natt, grottor, underjord, jakt och list. Just maya, som delade herravälde 

över den tropiska regnskogen med jaguaren, hade fler jaguargudomligheter och 

gudomligheter associerade med jaguaren än de andra invånarna i Mesoamerika. Maya 

identifierade framförallt solen med jaguaren. Gamla mayaskrifter visade bland annat att 

regnguden Chac kopplades samman med jaguaren då han offrade en babyjaguar. (Miller 

& Taube, s.102f, 1997).     

   Även för azteker var jaguargudomligheter vanligt förekommande (Miller & Taube, 

s.102, 1997). Jaguaren var efter ormen det näst vanligaste skulpterade djuret, vilket 

också förmedlar den makt som jaguaren anstod i aztekisk tanke (Smith, s.257f, 2003).   

 

2.8 Ritualer och ceremonier hos azteker 

 

Gudomligheterna för krig, offer, blod och död, krävde offer för att bibehålla jorden, 

solen och livet självt (Smith, s.203, 2003). Offer omtalas redan i skapelsemyten och 

återfinns bland annat i den femte och sista skapelsen. Gudarna var tvungna att offra sig 

själva, så att människorna kunde försörja sina egna hjärtan och blod och se till att den 

femte solen fortsätter att röra sig i dess riktigt (Taube, s.44, 1993). 

   Den härskande klassens medlemmar ägnade en stor del av sin tid åt komplicerade riter 

och ceremonier. Ceremoniernas utformning var skiftande; Tlacaxipeualiztli var en ryslig 

tillställning där prästerna dansade iförda människohudar, medan Tlaxochimaco var en 

vänlig fest då blommor dekorerade templen. Det var inte enbart härskarna som deltog i 

riterna, utan beroende på ritualens art deltog olika grupper av befolkningen. (Soustelle, 

163, 1988).  

   Aztekernas offerkultur kan delas in i två kategorier; blodsoffer och människooffer. Den 

vanligaste typen av blodsoffer var att tränga igenom öronsnibbar eller den övre delen av 

örat med hjälp av en vass tagg. Ibland utförde aztekerna även blodsoffer på andra delar 
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av kroppen, exempelvis tungan, lår, överarm, bröst eller kön. De mest fromma utövarna 

(vanligtvis präster) kunde även genomtränga sitt kött med en tagg och sedan dra ihåliga 

strån eller vass genom hålet. Även om blodsoffer var en viktigt ritual, var det enbart ett 

substitut för de mer kraftfulla människooffren. Den vanligaste typen av människooffer 

var att offra fienders krigare som tillfångatogs i strider. Hjärtoffer, där prästen skar upp 

bröstet och offrade det bortplockade hjärtat, förekom hos aztekerna. När hjärtat väl var 

borttaget kastades kroppen ner för pyramidens trappsteg, vilka sägs ha varit dränkta i 

blod. Därefter skar prästen av huvudet från kroppen för att montera detta på ett räcke 

bredvid pyramiden. Att utföra denna typ av offer krävde långa förberedelser, ibland upp 

till ett år i förväg. Den människa som skulle offras blev utsedd till att själv bli en gud på 

ett utsatt framtida datum. Genom en serie av riter blev det mänskliga offret kroppsligt 

förvandlat till guden och spenderade sin sista tid genom att leva som en gud, innan offret 

ärofyllt mötte sin död genom att offras. (Smith, s.215fff, 2003).     

   Ytterligare en form av människooffer var den så kallade ”gladiator offer”, där en 

modig tillfångatagen krigare knöts till en stor, utskuren, rund sten där han blev tvingad 

att bekämpa en erfaren Mexica soldat. Aztekerna gav offret ett svärd som hade fått sitt 

blad utbytt mot fjädrar att kämpa med. Vid ”piloffer” blev offret fastknutet mot en 

träram och blev därefter beskjuten med pilar så att hans blod droppade ner på marken. 

De flesta gudarna krävde krigare som offer, men Tlaloc begärde barn, antingen köpta 

slavar eller de ädlas sekundära avkomma. Även kvinnor blev ibland offrade till 

kvinnliga gudomligheter. (Smith, s.217f, 2003).    

   Aztekernas år bestod av 18 månader och till varje månad knöts en speciell serie 

ceremonier. Den åttonde månaden inleddes av herrarnas stora fest. Vid solnedgången 

rörde sig krigare och kvinnor efter rytmiska sånger som pågick långt in på natten. På den 

tionde dagen började en rad ceremonier där kvinnan hade huvudrollen utklädd till den 

unga majsgudinnan Xilonen. Under natten föll hon offer till gudarna, vilket följdes av att 

majsbröd bakades och offrades till dem. I den femtonde månaden firades Huitzilopochtli 

och nio dagar före den stora festen började man i Tenochtitlán göra i ordning de fångar 

som skulle offras. Fångarna fick genomgå rituella bad för att sedan få dansa med sina 

tillfångatagare. På den tjugonde dagen doppade aztekerna sina händer i blått för att göra 

avtryck på dörrposterna. Därefter satte de på sig prydnader och i gryningen gick tåget 
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mot Tlatelolco och andra närliggande strandbyar. Processionen var helgad åt Paynal, 

budbäraren som representerar Huitzilopochtli. På vägen stannade aztekerna då och då 

och offrade fångar. Efter att ha återkommit till utgångspunkten och tempelområdet 

blåste man i snäcktrumpeter och de resterande fångarna offrades en efter en på 

offerstenen framför Huitzilopochtlis tempel. (Soustelle, s.160ff, 1988).  

    Det spekuleras i att vissa av aztekernas krig anordnades enbart för att få tag på 

krigsfångar för att offra till gudarna (Alvarsson, s.32, 1997). Det heliga kriget var en 

kosmisk plikt, genom att kriga utförde aztekerna gudarnas vilja och så hade fallet varit 

från begynnelsen (Soustelle, s.217f, 1988). En alkoholhaltig dryck kopplad till gudomen 

Pulque spelar en stor roll i aztekernas religiösa ceremonier, både som en ritualdryck och 

som ett offer till gudarna (Taube, s.40, 1993). 

   Offer skedde även i samband med död och begravning, då aztekerna 80 dagar efter 

begravningen, samt efter ett, två, tre och fyra år, brände offergåvor för att hjälpa den 

döde i underjorden Mictlans mörka välde. Efter fyra år ansågs den döde ha nått fram till 

den nedersta kretsen där hon skulle få evig vila, som uppnåddes efter att ha besegrat 

svåra hinder. Men det fanns undantag. Vissa döda valdes ut av gudarna till ett evigt liv 

efter detta där solpalatsets lysande glädje väntade. För Tlalocs utvalda väntade oändlig 

fredlig lycka, utan möda och sorger. (Soustelle, s.216, 1988).   

    

2.9 Ritualer och ceremonier hos maya 

 

Riter och ceremonier hade en viktig roll i mayakulturen och fungerade som en länk 

mellan människor och gudar, då de inte kunde existera utan varandra. Ceremonierna 

berörde både den enskilde människan men också samhället som helhet, exempelvis vid 

skörd. Dessutom hade varje yrkesgrupp sina speciella ceremonier och fester. 

Gemensamt för ceremonierna var det mönster för hur de utfördes; med hjälp av deras 

kalendersystem kunde ceremonidagarna urskiljas, noggranna förberedelser och 

utdrivande av onda andar, rökelser brändes och böner lästes innan själva offerceremonin 

utfördes som kunde bestå av både mat-, växt-, djur- och människooffer. (Liljefors, i 

Alvarsson, s.201, 1997) 
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    Rituella offer inom mayakulturen kan delas in i två typer, precis som för aztekerna; 

Blodsoffer samt människooffer. Vid blodsoffer tappas kroppsdelar på blod, vanligtvis 

tunga, öron eller penis. Gudarna hade stora krav på människorna för att fortsätta ge liv 

och växtlighet, därav var blodsoffer mycket vanligt vid de olika högtiderna. De som 

framför allt utförde blodsoffer för att få näring tillbaka av gudarna, var medlemmar ur 

elitskiktet. Blodsoffer var också ett sätt att få kontakt med förfäderna, vilket man fick 

genom den snabba blodförlusten som ledde till hallucinationer som gav visioner från de 

döda förfäderna. Mayaindianerna trodde att både gudar och förfäder fick tillfälligt 

förkroppsligande och blev närvarande i tid och rum genom denna process. Blodsoffer 

skedde också i samband med födelse, begravning eller vid en installation av en ny 

härskare. Genom att offra sitt blod visades att de var släkt med tidigare härskare. 

Härskarna sågs ha gudomlig makt och var gudarnas ställföreträdare på jorden och under 

offerritualen inkarnerades gudarna i härskaren.  (Liljefors, i Alvarsson, s.202f, 1997).  

   När det kom till det människooffret fanns det olika sätt att ta livet av den utvalde. Ett 

sätt sägs ha varit genom att slita ut hjärtat, som blev allt vanligare under den 

efterklassiska perioden genom inflytande från toltekerna. Offret målades blått och 

placerades på offerstenen där en särskild offerpräst kallad nacom utförde själva 

handlingen. Fyra medhjälpare, chacs, höll fast offrets armar och ben. Med ett snitt i 

vänstra delen av bröstet kunde prästen slita ut hjärtat. De vanligaste offren var 

krigsfångar, då de ansågs ha en speciell styrka och en hög näringshalt. Det var för det 

mesta till solguden, venusguden eller krigsguden som hjärtoffer skedde. Andra metoder 

för människooffer var bland annat genom halshuggning, att kasta offret ner för 

pyramidtrappor, eller pilbeskjutning där offret bands fast vid en speciell uppbyggd 

ställning som ibland påminde om ett kors (symbol för livsträdet) och besköts med pilar. 

(Liljefors, i Alvarsson, s.203fff, 1997). 

   Offer var också sammanlänkat med jakt för att skapa en god jaktlycka. I denna typ av 

ritual kläddes offret ut som en hjort, med hans hår format som hjortens horn. Runt 

midsommar, vilket vanligtvis var karakteriserat av en extrem torka, utfördes en annan 

speciell ritual kallad chha-chaac. En jakt efter hjortar inledde ceremonin som följdes av 

en bönceremoni, där fyra pojkar som uppförde sig som grodor blev knutna vid ett 

träaltare. Pojkarna imiterade grodornas läte medan personen som utförde ritualen gjorde 
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ljud liknande åska. Deras uppträdande betydde att ritualen var starkt sammanlänkad till 

fertilitet inom jordbruket. (Liljefors, s.130f, 2002).    

   Regn- och åskguden Chak hade inga begränsningar på sina offer. När sjukdomar 

härjade som ett resultat av dåliga skördar, kastades offer ner i den heliga Cenote 

Sagrado i Chichen Itzá (Liljefors, i Alvarsson, s.204, 1997). En undersökning av 127 

skelett från botten av cenoten visade att 100 stycken utav dessa skelett var från unga 

pojkar, offrade till Chaks ära. Tidigare forskning menade att offren vanligtvis var unga 

jungfrur, men nya undersökningar av skeletten visade att cirka 80 % av offren var pojkar 

mellan 3 och 11 år. De sista procenten var vuxna män. Att barn föredrogs var för att de 

besatt en livskraft som fortfarande var på sin höjdpunkt. Barnen flåddes troligtvis 

levande eller fick sina ben och armar avskurna innan de kastades i Cenote Sagrado. 

(Overbye, artikel i illustrerad vetenskap, 2/2009). 

 

2.10 Bollspel och offer  

 

Bollspelet tros vara uppdelat i två huvudtyper där en typ utövades som en ren sport av 

proffsspelare, medan den andra typen utgjorde ett substitut för krig där den förlorande 

bollspelaren offrades. En av huvuduppgifterna i krigsperioderna under klassisk tid antas 

ha varit att tillfångata andra stadsstaters härskare och elitkrigare, där syftet var att dessa 

fångar skulle offras i en ceremoni som följde på bollspelet. Spelet kan ses som ett led i 

en större offerritual och kan tolkas som rena fruktbarhetsoffer, men samtidigt ett sätt att 

avgöra både inre och yttre strider. (Liljefors, i Alvarsson, s.280fff, 1997).  

   Bollspelet tros härstamma från Olmekerna på 1500 – talet f.v.t. och därifrån har 

kringliggande städer tagit spelet som fick störst genomslagskraft bland azteker och 

mayaindianer (Liljefors, i Alvarsson, s.280, 1997).  

   Aztekernas bollspel Tlachtli har spelats i Mexiko sedan uråldriga tider men endast de 

härskande klasserna fick delta. Spelplanen beskrivs ofta ha haft formen av ett dubbelt T 

där två lag stod på varsin sida om mittlinje. Spelet gick ut på att få över en tung 

gummiboll på andra lagets halvsida, utan att röra bollen med händer eller fötter utan 

endast med knä och höfter. Det fanns två skulpterade stenringar på de längsgående 

murarna vilka laget skulle försöka stöta bollen igenom som då gav en omedelbar vinst. 
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Spelet hade en mytologisk och religiös innebörd då man föreställde sig att spelplanen 

var världen och bollen en himlakropp, solen och månen. På den gudomliga spelplanen 

spelade övernaturliga varelser boll med stjärnorna. (Soustelle, s.175f, 1988).  

     Bollspelet Pok-ta-pok spelades av mayaindianerna och de flesta ceremonistäder i 

området hade åtminstone en bollspelsplan (Liljefors, i Alvarsson, s.281, 1997). 

Bollspelsplanen i Chichen Itzá var den största hos maya och mätte 146 * 36 meter, hade 

en öppen rektangulär plan med lodräta murade väggar runt omkring och stenringar högt 

uppe på långsidorna där bollen skulle skjutas igenom (Liljefors, i Alvarsson, s.280f, 

1997). På den ena långsidans vägg finns det bland annat en inristad bild av två 

bollspelare: en inristad bollspelare står upp medans den andra står knäböjd framför 

honom. Spelbollen ligger mellan dem. Den stående bollspelaren har en kniv i ena 

handen och den knäböjde spelarens huvud i en andra. Ormar och träd kommer ur halsen 

på den halshuggne spelaren, vilket kunde tolkas som en fertilitetssymbol. Vid 

inristningen av spelarna fanns också en dödskalle, troligtvis symbolen för att spelet var 

på liv och död. (Liljefors, s.127, 2000) (Se bilaga 1, bild 6).    

   Avbildningar visar också att bollspelare kastades ner från tempel eller in på 

spelplanen. Efter spelet, när fångarna hade blivit offrade, ansågs vinnarna genererat liv, 

vitalitet och styrka till förmånen för överprästen och stadsstaten. (Liljefors, s.126, 2002). 

   Bollspelet nämns i Popol Vuh, där de två legendariska tvillingarna spelar boll. Deras 

bollspel förde så mycket oväsen att det väckte underjorden, Xibalba, som ropar ner 

tvillingarna för en duell. I underjorden var en rad olika skrämmande väsen redo för att 

straffa tvillingarna för deras spel och oväsen genom att utsätta dem för olika prövningar. 

Tvillingarna misslyckades med hindren och Xibalbas väsen förgjorde dem. Jun Junajpus 

huvud sattes på en pinne och placerades vid ett träd som aldrig tidigare hade burit frukt, 

men som då började blomstra för fullt. Xibalbas väsen förbjöd alla från att plocka trädets 

frukter. (Montejo & Garay, s.32fff, 2009).   
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3 RESULTAT    

 

Jämförelsen visar att det finns likheter och skillnader mellan Mayaindianer och azteker 

gällande deras gudsbild och offerkultur (Se bilaga 4).     

   Det religiösa livet genomsyrade varje människas vardagsliv och en rad olika 

ceremonier upptog mycket av deras tid. Aztekerna inkorporerade gudar som dyrkades i 

andra riken och tog till sig främmande kunskap och riter, vilket gör att mayakulturen 

bland annat speglas. De aztekiska prästerna tog till sig främmande kunskap och riter från 

andra kringliggande områden, särskilt från Teotihuacan. Men det går också att se hur 

utvandringen från Aztlan förde med sig egna gudar och ritualer, enade av blod, offer och 

återbetalning. Maya införde vissa gudomligheter och centrala teman efter inflytande från 

toltekerna.  

   Både maya- och aztekriket innehöll stora tempel och pyramider vigda åt religionen.  

Tenochtitlán var aztekernas huvudstad med det ståtliga stora tempel, till för bland annat 

offer. För aztekerna var Teotihuacan, födelseplatsen för gudarna, en helig plats och de 

två stora pyramiderna vittnar om solens och månens betydelse, precis som mayas 

pyramid El Castillo i huvudstaden Chichen Itzá. Chichen Itzás område innehåller också 

en helig cenote för tillbedjan och offer. Likheten i byggnadskonstruktionen sprider sig 

även till offerstenen. En utskuren sten efter människokroppen, till för att offra.   

 

3.1 Skapelse och gudar 

 

Både mayaindianer och azteker trodde på en serie av skapelser där naturkatastrofer hade 

förstört tidigare världar. Varje värld var befolkad av en människoras som av olika skäl 

förintades av gudarna genom exempelvis en flod eller massivt regn. I den aztekiska 

skapelsemyten omvandlades människorna till djur, medan människorna i den mayanska 

skapelsemyten förstördes helt. Den nuvarande aztekiska skapelsen är den femte 

skapelsen, medans mayas nuvarande människor är de tredje som skapats. Både azteker 

och maya talar om olika skikt, så som jorden och underjorden. Maya betonar dessutom 

himlen och deras begrepp yaxché (Livsträdet), är ett koncept som sammanlänkar skikten. 
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Även om begreppet yaxché inte återfinna hos aztekerna, är Livsträdet en central 

Mesoamerikansk tanke och aztekerna nämner gudomligheter för himmelsk kreativitet. 

Till underjorden kommer människan efter döden, där hon först utsätts för en rad olika 

prövningar av underjordens farliga gudomligheter, innan hon får en stillsam vila. Maya 

försökte genom ritualer sammanbinda länken mellan jorden och underjorden, mellan 

människorna och de farliga underjordiska gudarna.    

   Ursprungsskapelsen för både azteker och maya skapades genom viljan av Skaparens 

söner. I aztekisk skapelsemyt talas det om fyra söner, medan maya talar om två. De fyra 

sönerna skapade jorden, vatten, berg och människan. Mayas skapelsemyt är mer 

detaljerad och de två sönerna skapade jorden med berg och dalar, små och stora djur, 

träd samt en giftig orm till att vara vinstockarnas väktare. Skapelsen talar också om en 

förbjuden frukt som inte får ätas och hur kvinnan skapades för att vara vid mannens sida.    

   Båda skapelsemyterna innehåller berättelser om hur gudarna med hjälp av tillgängliga 

material skapade människan. I aztekisk skapelsemyt skapades den första människan för 

att kunna befolka världen som gudarna hade skapat. En central tanke var också att 

gudarna hade offrat sig själva till människans fördel, där av står människan nu i skuld till 

gudarna. I mayas skapelsemyt skapades den första människan för att gudarna skulle 

kunna bli dyrkade, men också för att de alltid skulle bli ihågkomna. Den nuvarande 

människan i båda skapelserna anses av gudarna vara precis så som det var tänkt. 

Kontrasten mellan dag och natt är en central tanke för både maya och azteker. Gudarna 

förvandlades till sten och kyla under gryningen och solens första framträdande. Majs har 

en central roll i båda skapelsemyterna. I den aztekiska var majs den perfekta födan för 

människorna som behöver näring och i mayas var den tredje och sista människan skapad 

av majskorn och majsmjöl. Tvillingar är allmänt presenterade i båda skapelserna och 

många av skapargudomligheterna var tvillingsyskon.   

   Både azteker och mayaindianer hade en vidsträckt gudsbild med speciella gudar för 

varje tillfälle och plats, yrkesområden, händelser, dagar med mera var alla kopplade till 

en speciell gud. Varje dag var en guds dag, likaså ceremonierna, och kunde avgöra om 

det var en god eller ond dag. Gudarna delades in i olika huvudgrupper, exempelvis 

himmelska, underjorden, skydd och krig.  
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   Med hjälp av kalendrar kunde präster avgöra när det var rätt tid för ceremonier och 

dyrkan. Det går att se hur vissa centrala gudar har olika namn men samma funktioner 

och användningsområden, exempelvis regnguden Tlaloc/Chac och ormguden 

Quetzalcoatls/Kukulcan. Kvinnliga gudomligheter hade en mer framträdande position 

hos aztekerna även om de också förekom hos maya. Ormen och jaguaren hade en central 

roll hos både azteker och maya. Jaguaren såg som stark varelse likställd med människan. 

Hövdingar och kungar bar bland annat jaguarskinn, jaguarsandaler och huvudbonader 

formade som jaguarhuvuden för att hävda sin makt.  

     

3.2 Offerkulturen 

 

Gudarna krävde offer för välfärd av både azteker och maya. Aztekerna stod i skuld till 

gudarna eftersom de en gång i tiden hade offrats för människans överlevnad. Offer 

krävdes av mayaindianerna för att få vitalitet och styrka. Att ge liv gav nya. De ville 

försäkra sig om gudarnas välvillighet för att få ett fortsatt bra och fruktbart liv. 

Aztekernas stora tempel vittnar om ett speciellt tillfälle när det sägs ha offrats 20 000 

människor.      

   Offerkulturen inom båda rikena kan delas in i två huvudtyper; blodsoffer och 

människooffer. Blodsoffer innebar att de tappade vissa delar av kroppen på blod. För 

maya handlade det vanligtvis om tunga, öron eller penis. För aztekerna var det vanligtvis 

örat, men ibland även tunga, lår, överarm, bröst eller kön. De aztekiska gudarna hade 

under skapelsen gett av sitt blod för att i sin tur kunna skapa människolivet. Människan 

står därför i skuld till gudarna. Mayapräster kunde under blodsoffer få kontakt med 

andliga väsen och få bland annat vägledning. De fick också näring tillbaka av gudarna. 

Av människooffer var hjärtoffer vanligast och ritualen var något som hade införts efter 

inflytande av toltekerna. Maya offrade vanligen hjärtat åt solguden, venusguden och 

krigsguden medan aztekerna hade krig, offer, blod och dödsgudomligheter som krävde 

offer. Fruktbarhet var en vanlig anledning till att offer utfördes, även jakt för maya. 

Ytterligare gemensamma tillvägagångssätt för offer var att fången knöts fast vid en 

ställning och besköts med pilar, eller att fången fick sitt huvud avhugget och kroppen 
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eller huvudet kastat ner för tempeltrappor. Både maya och azteker bar flådda 

människoskin från den offrade vid olika ceremonitillfällen.  

   Den blå färgen finns representerade hos både maya och azteker i samband med offer. 

För aztekerna rörde det sig om att de målade blå färg över dörrpostar innan de begav sig 

ut på en lång vandring, på vilken offer skedde. Maya målade sina offer blåa innan de 

offrades på offerstenen. Den vanligaste platsen för offer var i tempelpyramiderna, men 

maya offrade även i den heliga cenoten i Chichen Itzá. Azteker tros ha anordnat krig 

enbart för att kunna ta med sig krigsfångar hem och offra dessa, vilket sågs som en 

kosmisk plikt. Människorna som offrades var vanligtvis motståndarkrigare, även om det 

egna folket ibland också offrades. Vanligtvis rörde det sig om män, men pojkar, flickor 

och kvinnor blev även de vid tillfällen offer. Förutom människor offrade aztekerna också 

den alkoholhaltiga drycken associerade med gudomligheten, Pulque, och mat. Maya 

offrade mat, växter och djur.       

   När man skulle offra avgjordes många gånger med hjälp av det väl utvecklade 

kalendersystemet. De båda rikena hade likartade kalendrar och trodde bland annat på 

solåret som bestod av 365 dagar, där de fem sista dagarna var olycksdigra. Deras gamla 

helgedomar vittnar om inristningar av årets antal dagar. De som utförde offer var präster 

eller tillhörde elitskiktet (härskare), ibland med hjälp av assisterande män. Det var också 

de som kunde med kalenderns hjälp förutspå när det var en bra tid att offra för att 

exempelvis få en bra skörd. För de aztekiska prästerna skedde blodsoffer på natten.  

   Inom mayakulturen påvisas att blodsoffer även skedde i samband med individuella 

händelser, så som födelse, begravning eller installation av en ny härskare. Att blodsoffer 

skedde i samband med installationer var för att det offrade blodet visade att härskarna 

var blodsbröder med tidigare härskare. För aztekerna skedde offer i samband med 

begravningar men vid födelse och dop beskrivs de religiösa ceremonier utan någon form 

av offer, endast gudsdyrkan.     

 

3.3 Bollspel och offer  

 

Både azteker och maya ägnade sig åt det rituella bollspelet som tros härstamma från 

Olmekerna på 1500 – talet f.kr. och därifrån ha inspirerat kringliggande städer. 
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Aztekernas bollspel Tlachtli har spelats i Mexiko sedan äldsta tider men endast de 

härskande klasserna fick delta. Spelplanen beskrivs ofta ha haft formen av ett dubbelt T 

där två lag stod på varsin sida om mittlinje. Spelet gick ut på att få över en tung 

gummiboll på andra lagets halvsida, utan att röra bollen med händer eller fötter utan 

endast med knä och höfter. Det fanns två skulpterade stenringar på de längsgående 

murarna vilka laget skulle försöka stöta bollen igenom som då gav en omedelbar vinst. 

Spelet hade en mytologisk och religiös innebörd då man föreställde sig att spelplanen 

var världen och bollen en himlakropp, solen och månen. 

   Bollspelet Pok-ta-pok spelades av mayaindianerna och de flesta ceremonistäder i 

området hade åtminstone en bollspelsplan. Spelplanen i Chichen Itzá är en av de 

praktfullaste minnesmärkningarna i Centralamerika. Spelplanen var en öppen 

rektangulär plan inhägnad av lodräta murade väggar. Precis som på aztekernas spelplan 

satt det stenringar högt uppe på långsidorna där bollen skulle skjutas igenom. Spelet tros 

vara uppdelat i två huvudtyper där en typ utövades som en ren sport av proffsspelare, 

medan den andra typen utgjorde ett substitut för krig där den förlorande bollspelaren 

offrades. En av huvuduppgifterna i krigsperioderna under klassisk tid antas ha varit att 

tillfångata andra stadsstaters härskare och elitkrigare, där syftet var att dessa fångar 

skulle offras i en ceremoni som följde på bollspelet. Spelet kan ses som ett led i en större 

offerritual och kan tolkas som rena fruktbarhetsoffer, men samtidigt ett sätt att avgöra 

strider. Bollspelet nämns även i en mellanliggande berättelse i Popol Vuh, där de två 

legendariska tvillingarna spelar boll.  
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Resultatet visar att det finns likheter mellan azteker och maya gällande gudsbilden och 

offerkulturen. Troligtvis mycket på grund av att aztekerna antog nya gudar och upphöjde 

gamla och vissa av mayas symboler och gudar infördes genom inflytande av andra riken, 

så som toltekerna. Aztekerna inkorporerade villigt nya gudar och prästerna i 

Teotihuacan tog till sig all främmande kunskap och började själv utöva riter som kom 

från de erövrade områdena (Soustelle, s.135, 1988). Många teman och mytologier är 

likartade mellan de två rikena, precis som jämförelsen visar. Inte allt för överraskande då 

vidspridd kontakt skedde mellan rikena i form av migration, byteshandel, erövringar och 

vallfärd (Taube, s.7f, 1993). Att både maya och azteker anammade gudar och teman från 

andra riken, kan ha att göra med deras osäkra livssituation. Vi har tidigare kunnat se hur 

gudarna krävde dyrkan och speciella ceremonier för att bevara och fortsätta få ett gott liv 

och skapa balans i tillvaron. Om något rike kom i kontakt med nya gudomligheter och 

nya ceremonier som de själva inte utövade, skapade detta eventuellt en osäkerhet som då 

ledde till att riket anammade det nya. Osäkerheten skulle kunna vara baserad på att de 

gick miste om något av värde, vilket i sin tur skulle skapa obalans och ge sämre välfärd. 

Att gudomligheten inte blev dyrkad kunde leda till att denna gud gav olycka i retur.   

   Resultatet visar att det finns gudomligheter som trots olika namn, har samma 

egenskaper och roller i de både rikena och tillbads av samma anledning. Bra exempel 

som illustrerar detta är aztekernas regngud Tlalos och mayas regngud Chac. Den 

fjäderprydda ormguden är också ett perfekt exempel. I den aztekiska gudsbilden fanns 

den fjäderprydda ormen Quetzalcoatl, som i ett av sina tidigaste framträdanden 

uppenbarade sig på originalfasaden på Quetzalcoatls tempel i Teotihuacan, simmandes i 

ett snäckfyllt hav. Hos maya hette denna gudomlighet istället Kulkulcan. Att båda rikena 

anammade och dyrkade denna gud gör det sannolikt att gudomligheten hade sitt 

ursprung i den heliga staden Teotihuacan, dit många gudomligheters identitet går att 

spåra. Dessutom går guden även att koppla till toltekerna, som tidigare nämnts hade stort 

inflytande. Toltekernas härskare var ansvarig för kulten av Quetzalcoatl och genom hans 

omsorg fick denna gud en allt mer framstående position i Mesoamerika (Alvarsson, s.31, 

1997).  
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   Att gudomligheterna liknar varandra kan enligt min mening också beror på att det 

finns ett så pass stort antal, att det är oundvikligt att inte finna likheter. Dessutom kunde 

gudarna anta nya former. Källor visar på över 200 skilda aztekiska gudar och gudinnor, 

där ett flertal var nära relaterade till varandra och ibland även omvandlade till en enda 

gudomlighet (Smith, s.199, 2003). Enligt min uppskattning finns det ungefär lika många 

gudar inom maya, vilket gör det svårt att få en klar översikt av gudsbilden.  

   Toltekerna menade att Quetzalcoatl vägrade människooffer, då han älskade sina 

underståtar, toltekerna, och endast bad om offer i form av ormar, fåglar och fjärilar 

(Soustelle, s.117f, 1988). Någon liknande beskrivning hos maya och azteker har i 

undersökningen inte framgått. Däremot symboliserades Quetzalcoatl bland annat med 

vatten och fertilitet. Att Quetzalcoatl då inte skulle be om någon form av människooffer i 

maya och aztekriket går att ifrågasätta. Människan stod i stora skulder till gudarna. En 

skuld som enbart kan släppas genom regelbundna offer av blod (Smith, s.215, 2003). 

Där av går det också att anta att Quetzalcoatl krävde blodsoffer eller människooffer för 

att i sin tur ge vatten och fertilitet, exempelvis i form av en rik skörd.   

   Även om det finns gudomligheter i de båda rikena som kan ses som likvärdiga, går det 

också att finna gudomligheter eller koncept som enbart finns inom aztek- eller 

mayariket. Gudomen Huitzilopochtli och den mytologi som omger honom är helt en 

aztekisk innovation (Taube, s45, 1993). Livsträdet är ett begrepp som återfinns i hela 

Mesoamerika, men för maya hette denna centrala tanke yaxché och gick kort ut på att 

trädet binder samman skapelsens tre skikt; underjorden, jorden och himlen. Att även ha 

teman som skiljer rikena åt, kan enligt min mening ha varit av vikt för att kunna stå ut 

och presentera något som utmärker riket.  

   Gällande skapelsemyten visade resultatet att det även här går att finna klara likheter. 

Dock visade inte bakgrundmaterialet på kopplingar till andra folkgrupper, så som vissa 

av gudarna gjorde, men detta är enligt mitt tycke en befogad tanke. Aztekerna 

påverkades också av tidigare skapelsemyter och inkorporerade vissa händelser eller 

centrala teman. Något som stödjer tanken är mayas utvecklade skrivkonst, som 

möjliggjorde att deras religion, centrala teman och skapelsemyt kunde spridas (Miller & 

Taube, s.17, 1997). Därigenom kan deras skapelsemyt ha kommit i kontakt med 
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aztekerna. Tanken om att andra tidigare skapelser skulle ha existerar innan den som 

finns nu, är dock en central tanke i hela Mesoamerika.   

   Aztekernas och mayas ursprungsmänniskor skapades och förstördes på liknande sätt. 

Gudarna tog hjälp av runtomliggande material för att kunna skapa kroppar, precis som 

resultatet påvisar.  

   Att likheter mellan bollspelet, deras spelplaner samt regler finns är givet då spelet tros 

härstamma från olmekerna på 1500-talet och togs efter av kringboende folkgrupper 

(Liljefors, i Alvarsson, s.280, 1997). Bollspelet kunde ses som ett substitut för krig och 

var ett sätt för dem att avgöra yttre strider, vilket också gör det till en självklarhet att 

båda rikena måste ha ägnat sig åt spelet med liknande regler för att kunna möta 

varandra. Även om spelets ursprung troligtvis ligger som grund för likheterna, har dessa 

sannolikt också förstärkts när rikena senare möttes och anammade starka intryck hos 

varandra. Bollspelet hade också en större betydelse än att enbart avgöra strider. Spelet 

kan ses som ett led i en större offerritual. Förutom bollspel och gudomligheter har också 

offerkulturen inspirerats från tidigare riken. Hjärtoffer utfördes efter toltekernas 

inflytande (Liljefors, i Alvarsson, s.206, 1997). Vi kan rimligen anta att viss inspiration 

kring blodsoffer och människooffer också går att spåra till tidigare samt omkringliggande 

riken.      

   Frågeställningen lyfter fram maya och aztekers syn på människooffer. Syftet med offer 

samt synen på offer kan för oss vara svårt att förstå. Men som resultatet visar var det för 

varken maya eller azteker frågan om en grym handling, så som begreppet många gånger 

kan tolkas, utan ett sätt att skapa balans och fortsatt vitalitet. Religion, ceremonier och 

offer var en del av deras vardag, oavsett ålder, yrke och samhällsställning. Utifrån deras 

synsätt kunde livet inte fortgå utan att dyrka och offra till gudarna. Gudarna hade under 

skapelsen offrat sig själva för solen. Människan behövde därför tillhandahålla gudarna 

med blod och hjärtan för att försäkra sig om att få fortsatt sol (Smith, s.203f, 2003). 

Tacksamheten, men kanske också rädslan, kan ses som offerdrivande. För dem var det 

en självklarhet. Att det i mayas och aztekernas ögon inte sågs som något skräckfyllt och 

felaktigt, stöds när tidigare forskning menar att offren ärofyllt mötte sin död (Smith, 

s.217, 2003). Det spelade ingen roll om människan offrades av sitt eget folk eller om det 

var som krigsfånge i ett annat rike, det ansågs fortfarande vara ärofyllt.  
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   Resultatet visar att det fanns olika sätt för maya och azteker att utföra offer på. Sätten 

kan diskuteras om alla var lika rättvisa och korrekta gentemot offret. Även om det finns 

en förståelse till syftet med människooffer, kan vissa av tillvägagångssätten ifrågasättas. 

Att en ceremoni kräver en offersten och blå färg kan vara hanterbar information när 

syftet med människooffer har presenterats på ett korrekt sätt. Men att hänsynslöst binda 

fast ett offer och lekfullt utmana denna i en slags duell, som följs av att offret blir 

beskjuten av pilar, kan anses vara ovärdigt och obehövligt. Just detta tillvägagångssätt 

kan enligt min mening även ses som ett sätt att roa, vilket framställer betydelsen av offer 

negativt.  

   Blodsoffer var en viktigt ritual. Men trots det var blodsoffer enbart ett substitut för de 

mer kraftfulla människooffren. Blodsoffer skiljer sig åt från människooffer. Här tas inga 

liv utan enbart blod, men som visserligen kan leda till en stor blodförlust och 

hallucinationer. Utifrån ett svenskt synsätt är det lättare att visa förståelse för blodsoffer.  

Den stora skillnaden mellan tillvägagångssätten är att blodsoffer många gånger utfördes 

på dem själva. Det var individen själv som med hjälp av bland annat vassa taggar 

borrade hål och lät blodet sippra.  

   Tilläggas bör också att under en diskussion kring människooffer värderas termen av 

oss utifrån vår egen kultur, etik och människosyn. Det kan vara svårt att föreställa sig 

hur levnadsförhållandena var under maya och aztekers levnadstid, i ett land som på 

många sätt skiljer sig från vårt.  

  Trots alla likheter mellan de båda rikena gällande offerkulturen, skapar 

bakgrundsmaterialet och jämförelsens resultat känslan av att det finns en viss kvantitativ 

och kvalitativ skillnad. Visserligen beskrivs båda rikena ”välja ut det rätta offret”, som 

förutom krigare, ibland också kunde röra sig om barn och kvinnor, för att verkligen möta 

gudomlighetens krav och tycke. Men aztekerna tros ha anordnat krig, i vilka man kan 

gissa att ett större antal krigare dödades eller togs till fånga, enbart för att få kroppar att 

offra (Alvarsson, s.32, 1997). Resultatet av en större mängd offer visas på aztekernas 

stora tempel, där det sägs att 20 000 fångar offrades efter strider (Soustelle, s.38, 1988).    
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4.1 Vidare forskning 

 

Det skulle vara av stort intresse att se vidare på hur maya- och aztekriket påverkades av 

spanjorernas erövring och hur religionen och kulturen mer och mer försvann under 

spanjorernas styrande hand. Forskning visar dock att vissa ceremonier i samband med 

sådd och skördeperioder fortfarande lever kvar och att gudar dyrkas iklädda katolska 

helgons namn (Liljefors, i Alvarsson, s.199, 1997).  

   Ytterligare en intressant studie vore att se närmre på likheterna i Popol Vuh och 

Bibeln. Den mest slående likheten mellan dessa skapelseberättelser är den giftiga ormen, 

vinstockarnas väktare. I Bibelns skapelse är ormen väktaren i trädet av den förbjudna 

frukten, som inte får ätas av människan. Ett sådant förbud återfinns också i Popol Vuh 

och tvillingarna som dog i Xibalba efter att ha stört underjordens gudar med sitt bollspel. 

En av tvillingarnas huvud höggs av och sattes på en pinne som placerades bredvid ett 

träd, som plötsligt började bära frukt. Ett av Xibalbas väsen förbjöd alla att röra denna 

frukt. Det går också att dra vissa paralleller mellan Xibalba och Bibelns helvete. 

Underjorden beboddes av farofyllda och hotande väsen, i helvetet rådde Satan. Till 

underjorden kom människan efter döden. Dock var hon tvungen att klara av vissa hinder 

för att få en fridfull vila, vilka kan tolkas vara domedagen i Bibeln. 

   Även korset (mayas symbol för livsträdet) fanns presenterad i mayas ceremonier 

(Liljefors, i Alvarsson, s.204, 1997). Ett sätt att utföra människooffer var att binda fast 

människan på en träställning, format som ett kors. Även om korssymbolen stod för olika 

ting hos maya och kristna, går det att ana att mayaindianerna snabbt accepterade korset 

efter katolicismens införande.       
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5 SAMMANFATTNING 

 

Detta är en deskriptiv samt komparativ studie vars syfte är att lyfta fram kulturen i 

maya- och aztekriket, med fokus på gudomligheter samt offer. Utgångspunkten i 

undersökningen är att det går att finna likheter mellan maya och azteker, vid dyrkan av 

samma gudomligheter och likvärdiga ceremonier. Ämnet bör lyftas fram då det är ett 

ämne som inte berörs alltför djup i skolundervisningen och centrala begrepp som 

exempelvis människooffer, kan genom just kunskapsbrist tolkas felaktigt. Maya är det 

mest kända riket i Mesoamerika och var regionens första verkliga stormakt. Det var 

deras speciella skrift som skilde dem åt från övriga människor i Mesoamerika och 

troligtvis var det deras skrivteknik som möjliggjorde för Maya att bli vad de var. Fram 

till 900-talet e.kr. hade det centrala låglandet med Tikal som huvudsäte utgjort centrum 

för Mayariket, vilket ändrades till Yucatánhalvön och Chichen Itzá när den nya 

blomstringstiden började. Aztekerna var ett folk som kom norrifrån och på 1300–talet 

grundade en boplats på den plats som idag utgör centrum av Mexiko City, en plats som 

växte kraftigt och som så småningom blev huvudstad i aztekriket kallad Tenochtitlán.  

   Resultatet av undersökningen visar att hypotesen kan bekräftas, det finns likheter 

mellan maya och azteker gällande gudsbilden och offerkulturen. Genom inflytande från 

andra indianfolk i Mesoamerika hade både maya och azteker infört dyrkan av samma 

gudomligheter, dock under skilda namn. Likaså har symboler och ceremonier införts och 

de båda rikena utför likartade människooffer. Just Människooffer kunde delas in i två 

huvudtyper, blodsoffer där blod tappades från en speciell kroppsdel eller människooffer 

där människans liv offrades till gudarna. Den vanligaste typen av människooffer var 

hjärtoffer, där prästen efter att ha gjort ett snitt i kroppens vänstra sida slet ut hjärtat. De 

vanligaste offren var krigsfångar, vilket var män, men även kvinnor, flickor och pojkar 

offrades. I aztekisk och mayansk skapelsemyt går det att också att finna likheter, 

exempelvis trodde de båda på att flera världar hade existerat före den de levde i nu. 

Centrala gudomligheter har liknande egenskaper och tillbes för samma orsaker, men de 

existerar under olika namn beroende på riket. Både azteker och maya ägnade sig åt det 

rituella bollspelet som tros härstamma från Olmekerna på 1500 – talet f.v.t. och tros 

därifrån ha inspirerat kringliggande städer.      
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BILAGA 1 
 

 

 
Bild 1: Karta över Mesoamerika. Det mörka området visar aztekernas imperium. Mayas 

syns på Yucatanhalvön.   

Karta: 2010-06-06 Nationalencyklopedin (http://www.ne.se.proxy.lnu.se/enkel/azteker).   
 

 

 

 

 
Bild 2: Heliga Cenoten, Chichen Itzá 

Foto: Camilla Johnsson, 2010 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/enkel/azteker
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Bild 3: El Castillo, Chichen Itzá 

Foto: Camilla Johnsson, 2010 

 

 
Bild 4: Krigarnas Tempel, Chichen Itzá 

Foto: Camilla Johnsson, 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 5: Observatoriet, Chichen Itzá 

Foto: Camilla Johnsson, 2010 
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Bild 6: Inristning på spelplanen, Chichen Itzá. 

Foto: Camilla Johnsson, 2010.  
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Bilaga 2 
 

Aztekernas centrala gudomligheter 
(gudarna 1-11 finns presenterade i Smith, s.200, 2003, gudarna 12-16 presenteras i Taube, s.32f, 1993). 

 

Gudomlighet Betydelse Roll eller tema 
Ometeotl Två-gud Gudarnas ursprungliga skapare 

Tlaloc Okänd Regn, vatten och jordbruksfertilitet  

Teteoinnan Gudarnas moder Jorden och fertilitet, härskare över 

botare och barnmorskor.  

Centeotl Majsguden Majs 

Ometochtli Två kaniner Pulque (alkoholhaltig dryck, 

kopplad till en gud) och fertilitet 

Huitzilopochtli Den vänstra eller södra kolibrin Krig, offer, sol och beskyddaren av 

mexica (aztekerna) 

Mixcoatl Molnorm Krig, offer och jakt 

Mictlantecuhtli Härskare över dödsplatsen Död, underjord och mörker 

Quetzalcoatl Quetzal-befjädrad orm Skapelse, fertilitet, Venus, vind och 

prästerskap 

Tonatiuh Han går ut skinande Sol 

Xiuhtecuhtli Turkos härskare Hjärta och eld 

Tlazolteotl Smutsgudinnan Lust och tygellöshet 

Chalchiuhtlicue Hon med jadekjolen Floder och rinnande vatten 

Macuilxochitl Fem blommor Spel  

Xochipilli Blomprinsen Nöje och konst 

Xipe Totec  Våren och guldsmed 
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Bilaga 3 
 

 

Mayas centrala gudomligheter 
(gudarna 1-9 finns presenterade i Miller & Taubes lexikon, 1997, gud 10 finns presenterat i Taube, s.53, 

1993 & gudarna 11- 13 i Montejo & Garay, s82, 2009).   

 

Gudomligheter Betydelse Roll och tema 
Kukulcan Befjädrade ormen Vatten, fertilitet, vind, 

skapelse 

Hun Hunahpu Majsguden/far till tvillingarna 

i Popol Vuh 

Majs, jorden där majs härrör 

Chac Okänd  Regn, åska och jordbruk 

Itzamna Hans titel Ahulil = Herre Skapelse, präst och skrift 

Kinich Ahau Herren av solansikte  Sol, jaguar och underjord  

Ixchel Regnbågsdamen  Barnfödande, graviditet och 

fertilitet 

Tohil Obsidian (= ett mörkt 

vulkaniskt glas)  

Offer, blod 

Ix Chel  Barnmorska och botare 

Fat god Överdriven önskan Dansare och underhållare 

Cizin eller Yum Cimih Den uppblåste Död och underjord 

Ajalk´ana´  Underjorden och feber 

Ajalmes  Underjorden, hjärtattack och 

plötslig död 

Jun Kame Dödens herre Chef i underjorden 
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Bilaga 4 

 
Jämförelsemall  

 
 AZTEK MAYA 

Hur skedde skapelsen Skaparens söner 

Jorden, vatten, berg och 

människan skapas. 

Människan ska bl.a. befolka 

jorden 

 

Skaparens söner 

Jorden, berg och kullar, träd, djur 

och människan skapas genom 

deras vilja. Människan ska bl.a. 

befolka jorden. 

Ormen är väktare 

Männen behövde fruar 

Förbjuden frukt 

Centralt i skapelsen Dag kontra natt 

Tvillingar 

Människan skapades för att 

befolka gudarnas jord 

Majs 

Andra världar existerade tidigare 

förstörs av naturkatastrofer 

Dag kontra natt 

Tvillingar 

Människan skapades för att dyrka 

gudarna 

Majs 

Andra världar existerade tidigare 

förstörs av naturkatastrofer 

Gudar Polyteism. 

Allsmäktiga, kontrollerade 

världen och människorna 

En gud för varje syfte 

Gudinnor – framstående position 

Polyteism. 

Allsmäktiga, kontrollerade 

världen och människorna 

En gud för varje syfte 

Varför offer Gudarna krävde offer för välfärd 

Människorna stod i skuld till 

gudarna 

Gudarna krävde offer för välfärd 

För att få vitalitet och styrka 

Till vem Gudomligheterna för krig, offer, 

blod och död.  

Fruktbarheten 

Hjärtoffer: solguden, venusguden 

och krigsguden.  

Jakt, fruktbarhet och krig 

Var skedde offer 

 

Tempelpyramider 

Längs vandringar 

Annordnade krig + bollspel 

Offersten 

Tempelpyramider 

Cenoter  

Bollspel 

Offersten 

När skedde offer Avgjordes med hjälp av 

kalendern.  

Avgjordes med hjälp av 

kalendern.   
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Blodsoffer av präster skedde på 

natten.  

Begravningar 

Individen: ex. födelse, 

begravning och installation.  

Samhället: Skörd, sådd, nyår  

Vad offrades Alkoholhaltig dryck, mat 

Människor, motståndarkrigare 

men också egna 

Även barn och kvinnor.  

Bar deras flådda skinn 

Mat, växter och djur. 

Människor, motståndarkrigare 

men också egna 

Även barn och kvinnor 

Bar deras flådda skinn 

Hur offrade man Blodsoffer 

Människooffer 

(Blå färg) 

Blodsoffer 

Människooffer 

(Blå färg) 

Vilka utförde offer 

 

Präster Präster 

Assisterande män 

 


