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De nödvändiga komponenterna för en grekisk kultplats var en begränsning av det heliga 
området, temenos, och ett altare, där offren kan ske. Altaret utgör kärnpunkten i det grekiska 
ritualbruket och kommunikationen med gudarna skedde genom att man brände ben inlindade i 
fett.  Men vid altaret grillade man även de ätliga inälvorna, splanchna. Dessa åts av 
offerdeltagarna som stod närmast altaret. Att vara en av dem som fick smaka, en av 
sysplancheuontes, ”de som äter inälvor tillsammans”, markerade tydligt att man hade en viss 
status. Via altaret förenas alltså gudar och människor i ett vertikalt plan, men även människor 
och människor i ett horisontalt plan. Altarets betydelse inom kulten framgår inte minst av hur 
ofta det avbildas i religiösa sammanhang, både på vasmålningar och på reliefer. Ett altare 
utgör själva sinnebilden den heliga platsen, gudarnas närvaro och förbindelsen med det 
gudomliga. 
 Ett altare existerar dock inte i ett vakuum inom ett temenos utan i en kontext i relation 
till övriga byggnader och installationer. Vad finns framför, bakom och bredvid, och varför? I 
vilken utsträckning altarets närmiljö kan kopplas till själva ritualen, både vad avser vad man 
gjorde och vad som hände efteråt. Altarets närmiljö är en del av mitt forskningsprojekt 
Grekisk offerritual i praktik, tro och teori, som finansieras av RJ och som syftar till att 
undersöka förhållandet mellan rituell verklighet och den teologiska och teoretiska 
överbyggnaden. 
 En aspekt av altarnas närmiljöer som gradvis börjat att uppmärksammats är anordningar 
för att binda fast offerdjuren. Stenar med bronsringar har påträffats vid altare i Klaros, Dion 
och på Thasos. Att djuroffer måste ske lugnt och sansat, med ett frivilligt djur, enligt Walter 
Burkerts tolkningsmodell, har ifrågasatts på senare år, bland annat genom att man lagt märke 
till dessa installationer. Det stilla och värdiga offret var tydligen ett önsketänkande och 
verkligheten måste ha varit betydligt stökigare, vilket också framgår att offerdjuren på 
votivreliefer faktiskt är fastbundna. 
 
Benrester på och runt altaret 
Vad hände med de brända ben när ritualen var över? Inskrifter talar om att det fanns problem 
med hur avfallet skulle hanteras i grekiska helgedomar, bl.a. offerdjurens mag- och 
tarminnehåll. Ett reglemente från sent 200-tal f.Kr. från Delos (LSS 53) klargör att ingen får 
kasta något i på de nyligen rengjorda områdena som tillhör Dionysos och Leto. 
 De brända benen, som var den materia via vilken kontakten med gudarna skapades, 
verkar även efter det att elden släckts ha innehållit någon form av helighet och kastades inte 
alltid bort. Vissa tidiga altaren, och även sådana som grekerna själva ansåg var mycket gamla, 
enbart bestod av offerrester, t.ex. Zeusaltaret i Olympia. På Parnes i Attika har ett enormt 
askaltare grävts ut, ca 100 m2  och två meter tjockt, vilket innehöll ben, votiver, keramik (sent 
900-500-tal) samt mer än 3000 järnknivar. 
 Helgedomen i Kalapodi, tillägnad Apollon och Artemis, har en arkaisk depå av ben och 
aska framför templen, inhyst i en inhägnad, ca 3 x 8 m, bygd av sten och med ett lergolv. 
Inhägnaden var fylld av aska blandad med ben som under knappt hundra år bildade en nästan 
1 m hög kulle. Det osteologiska materialet består till ca 50 % av små, sönderbrända benbitar, 
tre fjärdedelar får/get, resten lika delar av nöt och gris. Mer än 200 järnknivar har påträffats i 
askan och runt omkring strukturen, antagligen en medveten deponering av offerresterna 
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tillsammans med de redskap som användes. Det är frestande att tänka sig att varje kniv 
representerar ett specifikt offer – ett liknande scenario kan tänkas på Parnes. 
 Ett ännu tydligare exempel på offerresternas egenvärde finns i den så kallade L’Aire 
sacrificielle i Eretria på Euboia. På ett cylindriskt sengeometriskt altare brändes lårben och 
knäskålar av får eller getter under mer än 200 år. De brända benen sveptes ned på marken och 
blandats med offergåvor, och resterna jämnades ut och trampades ned. Efter mer än två 
seklers användning hade så mycket material ackumulerats runt altaret att den övre kanten att 
befann sig i samma nivå som markytan. Denna anhopning av offerrester ha varit något önskat 
och resterna kan ha lämnats kvar för att markera att offer inte bara skett, utan också varit 
framgångsrika. Resterna understryker platsens helighet och effektivitet för att åstadkomma 
kontakten med gudarna, på samma sätt som askan, benen och knivarna på Parnes och i 
Kalapodi. Eretrialtaret gör att vi bättre kan förstå vissa vasbilder som visar låga altaren 
byggda av lösa stenblock. Antagligen avbildar dessa scener altaren som används intensivt och 
länge, vilket lett till att de gradvis bäddats in i offerrester, precis som i Eretria. 
 
Altare och grop 
I många helgedomar har gropar eller rektangulära fördjupningar påträffats, byggda av marmor 
eller kalkstensplattor, och fodrade med gnejs, terrakotta eller annat eldtåligt material, t.ex. på 
Thasos, under Passage des théores. Ibland förekommer groparna ibland tillsammans med 
höga altare konstruerade av huggna stenblock, som på Delos, i anslutning till 
Herahelgedomen på Kynthosberget, eller i Dionysoshelgedomen på Thasos. 
 I den grekiska helgedomen i Kommos på västra Kreta (800-700-tal f.Kr.) finns framför 
Tempel B ett altare, U, samt en dubbelhärd av stenplattor med två fyrkantiga fördjupningar, 
vilka innehöll aska och ben. Altare U och dubbelhärden hade olika funktion då det 
osteologiska materialet är olika. I och kring altare U hittades 40 kg brända nöt-, får- och 
getben, framför allt fragment av lårben och svansar, dvs. vad som är typiskt för offerrester 
från altaren. I dubbelhärden fanns i huvudsak brända ben av gris och fisk samt snäckskal 
tillsammans med fyra järnknivar. Lämningarna från altaret och dubbelhärden kan representera 
två typer av offer eller två faser av ett offer, men också ett offer och en installation för 
matlagning. För de stenklädda groparna på Delos och Thasos har vi ingen information om 
aska, ben eller andra fynd, men av att döma av gnejsfordringen och att denna ofta är 
brandskadad, samt groparnas nära sammanhang med ett altare har vi helt klart att göra med 
någon form av offeraktivitet snarare än matlagning. 
 Gropar i helgedomar automatiskt tolkats som bothroi, ktoniska offergropar för 
holokauster, där djuren och offergåvorna brändes helt, utan att man tagit hänsyn till den större 
kontexten. De fall som jag presenterat här gör snarare att vi bör tänka oss en uppdelning av 
själva bränningen av offerdjuret mellan altaret och gropen. De skriftliga källorna nämner 
faktiskt offer där djuret skulle brännas dels på altaret, dels på marken (Pausanias 2.11.7;  LS 
151 A, 32-34, Kos, ca 350 f.Kr.). Möjligen ser vi också denna kombination av altare och 
steninhägnad grop på en kylix av Brygosmålaren (London BM E 65) som visar Iris med 
offerdjurets svans, osphys, i handen, attackerad av satyrer vid Dionysos altare. 
 Kombinationen altare-grop verkar motsvara en speciell typ av offerritual, där 
bränningen av offerdjuret inte enbart ägde rum på altaret, en variant av ett thysia-offer. Hur 
pass utbredd denna hantering var är svårt att säga, speciellt eftersom i de flesta fallen har 
dessa konstruktioner grävts ut tidigt och inte tillräckligt väl för att vi skall kunna förstå deras 
användning. En kartläggning av alla gropar och sopor kan dock ge oss ytterligare förståelse 
för den komplexa rituella verkligheten. 


