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Abstract 
 
 
Myrén, M. 2008. Döden som rituellt medel. (The death as a ritual source). D-uppsats i 
Arkeologi. Högskolan i Kalmar vt 2008. 
 
 
This essay consider ritual death during the ironage, and through a presentation of 
historical and archaeological sources. Considered ritual death I think we should study 
both historical and archaeological sources, to get a vider view and a new perspective. 
To make the essay easier to understand I have split up the early and the late Iron Age in 
the discussion. In order to study the ritual death I have shown archaeological examples 
like bogsacrifices in the early ironage, and decapitated victims in the Viking society. 
The victims have been considered as slaves by some archaeologist. An example of this 
is the grave in Bollstanäs, Uppland, when archaeologist found a cremated male with 
personal equipment. They also found two beheaded males. Ove Hemmendorff imply 
that they were slaves, buried as gravegoods, and he based this opinion of drawing 
parallels with other similar graves, and to literary sources like Ibn Fadlans story. 
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DÖDEN SOM RITUELLT MEDEL 
 
 
1. INLEDNING 
 

”Det sades mig, att de med sina hövdingar har åtskilligt för sig vid deras bortgång, och det minsta 
är då likbränningen. Jag fick stor lust att närvara vid detta, och det hände också en gång, att jag 
fick veta att en av deras stormän gått bort. De lade honom då i en grav och täckte över honom för 
tio dagar, tills de blivit färdiga med att skära till och sy hans kläder. Det går till så, att en fattig 
sättes i en liten båt, som man tillverkat, och brännes där. Om det rör sig om en rik man, så samlar 
de ihop hans förmögenhet och delar den i tre delar - en tredjedel för hans familj, en tredjedel för 
att skära till hans liksvepning och en tredjedel till att brygga det öl, som de skall dricka då hans 
slavinna dödar sig och blir bränd tillsammans med sin herre. De hänger sig åt öldrickningen och 
super dag och natt. Inte så sällan avlider någon av dem med bägaren i handen. När en av deras 
stormän avlider, frågar man deras slavinnor och slavar: "Vem av er skall dö med honom?" - "Jag!" 
svarar en av dem, och när man sagt detta är det en plikt och ingen återvändo finnes, skulle man 
försöka, så tillåtes man inte. Det är mestadels slavinnor som åtar sig detta. Så snart den man jag 
talat om hade dött, frågade man slavinnorna: "Vem skall dö med honom?" En av dem svarade: 
"Jag". Då överlämnar man henne åt två slavinnor, som bevakar henne och följer henne vart hon 
går, ja de tvättar hennes fötter med egna händer. Under tiden tar de hand om den döde och skär till 
hans kläder och gör i ordning allt han behöver. Och slavinnan dricker och sjunger varje dag, glad 
och uppsluppen. 

Då den dag kom, då mannen och hans slavinna skulle brännas, infann jag mig vid floden, där 
skeppet låg. Man hade halat upp det och stöttat det med fyra pålar av chadhank och annat slags trä. 
Däromkring ställde man upp stora träställningar. Sedan drog man upp skeppet på denna 
träställning. Man började komma och gå under uttalande av ord, som jag inte förstod, medan 
mannen ännu låg i graven och man inte hade tagit fram honom. Sedan kom en man med en bänk, 
ställde den på skeppet och täckte den med dynor av byzantinskt siden och kuddar av samma 
material. Sedan kom en gammal kvinna, som de kallar "dödens ängel" och bredde ut över bänken 
de täcken jag talat om. Hon hade åtagit sig att sy och ordna allting. Det var hon som dödade 
slavinnorna. Jag såg, att hon var rödlätt, skinande, fet och grovlemmad. När de begivit sig till den 
dödes grav, tog de först bort jorden och sedan träbeläggningen och drog fram honom i den 
svepning, som han hade dött i. Jag såg att han hade blivit alldeles svart i det kalla klimatet. De 
hade givit honom i graven öl, frukter och en luta. Allt detta tog man upp. Och han luktade inte alls 
och hade inte förändrats, med undantag för hudfärgen. Nu satte man på honom kalsonger, byxor, 
stövlar, en jacka, en kaftan av guldbrokad med knappar av guld och satte på huvudet en mössa av 
brokad med sobelskinn. Sedan bar de in honom i den paviljong (tält), som fanns på skeppet, satte 
honom på dynorna och stödde honom med kuddar och kom till honom med öl, frukter och 
basilikum. Sedan hämtade de bröd, kött och lök och lade framför honom. 

Sedan kom de med en hund, som de högg itu och kastade på skeppet. Sedan kom de med alla hans 
vapen, och lade dem bredvid honom. Sedan tog de två hästar, som de lät löpa tills det blivit 
svettiga, så högg de dem i stycken med svärd och kastade deras kött på skeppet. Sedan kom en 
med två kor, som de också högg i stycken och lade dem dit. Sedan kom de med en tupp och en 
höna, dödade dem, kastade dem i båten. Men den slavinnan, som ville låta sig dödas, gick fram 
och tillbaka och steg in i det ena tältet efter det andra och tältets ägare låg med henne och sade till 
henne: "Hälsa din herre, att detta har jag gjort av kärlek till honom!" När tiden för aftonbönen var 
inne, på fredagen, så förde de fram slavinnan till något, som man hade uppfört, det såg ut som 



5  

inramningen av en port. Hon trädde med fötterna på männens händer och steg sålunda över denna 
portal och reciterade några ord, sedan lät de henne stiga ned. Så höjde de upp henne en andra gång 
och hon betedde sig på samma sätt, och så lyfte de ner henne och lät henne stiga upp för tredje 
gången, och hon gjorde som de två tidigare gångerna. Sedan räckte de henne en höna och hon 
högg av huvudet och kastade bort det, men hönan slängde de in i skeppet. 

Jag frågade tolken vad hon hade gjort och han svarade: "Första gången de lyfte upp henne sade 
hon: Jag ser min far och min mor. Andra gången sade hon: Jag ser alla mina döda fränder sitta där. 
Och tredje gången sade hon: Nu ser jag min herre sitta i paradiset, och det är härligt och grönt, och 
med honom finns män och slavar och han kallar på mig - för mig till honom!" De förde henne 
fram till skeppet och hon tog av sig sina armband och gav dem till den kvinna som de kallar 
"dödsängeln" och som skulle döda henne. Sedan tog hon av sig fotprydnaderna och gav dem till 
de två slavinnor, som hade betjänat henne, och som var döttrar till den kvinna de kallar 
"dödsängeln".  Sedan kom män med sköldar och stavar och räckte henne ett stop öl, och hon sjöng 
medan hon tog emot och drack ur det. Så gav man henne ännu en bägare och hon tog den och 
fortsatte att sjunga, medan den gamla kvinnan eggade henne att dricka och att träda in i tältet där 
hennes herre låg. Jag såg att hon var omtöcknad och ville gå in i tältet och stack in i sitt huvud... 
Den gamla kvinnan tog henne om huvudet och drog in henne i tältet och gick själv med henne. 
Männen började slå med stavarna på sina sköldar, för att ingen skulle höra ljudet av hennes skrik 
och hon inte skulle avskräcka de andra slavinnorna att söka döden tillsammans med sina herrar. 
Sedan trädde sex män in i tältet och låg alla med slavinnan. De lade henne bredvid hennes herre, 
två tog hennes fötter och två hennes händer och den gamla, som kallades dödsängeln, slog ett rep 
om hennes hals och räckte de två ändarna till två män, som drog till dem. Själv kom hon fram med 
en bredbladig kniv och stötte den gång på gång mellan revbenen och drog ut den igen, medan de 
två männen ströp henne. 

Sedan kom den närmaste släktingen till den döde med ett trästycke och satte eld på det. Sedan gick 
han baklänges, med ryggen mot skeppet och vänd mot människorna, med den brinnande facklan i 
sin ena hand och den andra i sin stjärthåla, helt naken, för att sätta eld på det trä, som man samlat 
under skeppet, sedan man där placerat en slavinna, som man dödat vid sidan av hennes herre” 
(Wikander 1978:66ff). 

Såhär skildrar muslimen Ibn Fadlan en begravningsceremoni och offrande av en 
slavinna som utspelade sig i Volga år 921 i Ryssland. Slavinnan är ett exempel på ett 
människooffer som följer sin storman i döden efter att hon först har idkat sexuellt 
umgänge med ett flertal män. Under akten ströps hon, och knivhöggs till döds. Med min 
uppsats vill jag påvisa hur man inte använt dödandet för dödandets skull, utan för att 
åstadkomma ett högre rituellt syfte. Det sker en initieringsprocess, och syftet baseras på 
människornas tro och föreställningar om dödsriket och nästkommande liv. Det handlar 
även om att visa sin makt på den politiska arenan, och att manifestera sig själva i 
samhället.  
 
Det finns ett flertal exempel som visar att man utövat ritualer på människor innan 
dödandet i både de litterära och de arkeologiska källorna. Om man ser till arkeologiska 
fynd är Bollstanäsgraven ett bra exempel på rituellt offrande då två halshuggna män 
hittades tillsammans med en man med diverse utrustning och husdjur, och tros vara ett 
slags följe till Valhall. Det var inte alltid som människorna följde med frivilligt till 
döden som i fallet med slavinnan, och detta kan man se på exempelvis mossoffren som 
ingått i en fruktansvärd ritual av omänsklig karaktär, med allt ifrån lemlästning, 
avlägsning av inälvor, skalpering, skamklippning och huden som flåtts av från kroppen. 
Offren har påträffats med en-, två-, tre- och fyrfaldig död. 
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2. FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNING 
 
Ritualerna berörde inte bara människorna som dödades, utan i högsta grad även 
människorna som fanns kvar. Man kan inte bara se till enskilda ritualer eller gravar när 
man studerar offrandet av människor under järnåldern, utan man måste få en helhetsbild 
av hur man använde sig av ritualer i den politiska arenan som utspelade sig. För att få 
en helhetsbild måste man se både till de litterära källorna som de arkeologiska. Detta 
föranleder att ställa följande frågor:  
 

• Hur har människor dödats i olika rituella syften under järnåldern?  
 
• Hur korresponderar de litterära källorna med de arkeologiska när det 

gäller rituellt offrandet av människor under järnåldern? 
 
 
För att göra denna uppsats mer hanterlig har jag valt att avgränsa den till järnåldern, 
och visar exempel på rituellt offrade mestadels från Sverige och Danmark. Min uppsats 
börjar med en metod- och teoridel i kapitel 3 där jag förklarar hur jag gått tillväga för 
att besvara mina frågeställningar, samt visa vikten av att jämföra de arkeologiska och 
de skriftliga källorna. Eftersom uppsatsen handlar om ritualer valde jag sedan att ha en 
religions- och ritualdel, där jag förklarar dessa begrepp och visar hur ritualer har 
använts och bör tolkas i det arkeologiska materialet. I kapitel 4 visar jag kortfattat hur 
man sett på offrandet av människor, samt djur. 
 
I nästkommande avsnitt, kapitel 5, visar jag exempel från skriftliga källor där 
människooffer har ägt rum, och börjar med den äldre järnålderns med exempel som 
Cornelius Tacitus (kap. 5.1). Beträffande mossoffer så finns det källmaterial från både 
den yngre och den äldre järnåldern, och jag fann det då naturligt att placera detta som 
ett eget kapitel (kap. 5.2) mellan den äldre och den yngre järnålderns skriftliga källor. 
Jag avslutar sedan kapitlet med den yngre järnåldern (kap. 5.3), med skildringar från 
bland annat Adam av Bremen och sagalitteratur som Snorre Sturlarson. Sedan redogör 
jag i kapitel 6 för de arkeologiska exempel jag valt att lyfta fram, och då med en början 
i den äldre järnåldern med de så kallade mossoffren som blivit utsatt för rituellt 
övervåld. I kapitel 7 presenterar jag exempel från den yngre järnåldern av rituellt 
offrande, med bland annat halshuggna människor, såsom männen som betraktats som 
slavar i Bollstanäsgraven i Uppland och ”Älgmannen” på Birka.  
 
 
3. METOD OCH TEORI  
 
3.1 Metod 
 
För att besvara mina frågeställningar om döden som rituellt medel har jag använt mig 
av kvalitativa källor. Jag kommer först att redogöra för offrade människor beskrivna i 
litteraturen som jag nämnt ovan, från både den äldre och den yngre järnåldern. 
Anledningen till att jag har valt att se hur de arkeologiska och de historiska källorna 
korresponderar är för att de skiljer sig en del åt, och kan komplettera varandra. De 
arkeologiska källorna är mer variationsrika och fylligare, men i vissa fall kan 
arkeologerna stirra sig blinda. Detta kan man se i skildringen av bland annat det 
vikingatida samhället och att exempelvis slavar enbart omnämns i forskningen som 
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diskuterar gravskick, men mer sällan när man diskuterar samhällets övriga organisation. 
Så fort det rör sig om människor som dödats ofrivilligt börjar man att diskutera slavar 
inom arkeologin, och att dessa skulle vara någon form av gravgåvor. I de litterära 
skildringarna finns både människor av låg och hög status som offrats till gudarna. Det 
är därför viktigt att se hur de skrivna och de arkeologiska källorna korresponderar, för 
att inte se slavar som den enda ”naturliga” förklaringen. De litterära skildringarna 
åskådliggör människornas föreställningsvärld, och visar hur man behandlade den döde 
inför resan till den andra sidan.  
 
Bjørnar Olsen menar att arkeologin är beroende av skriftliga källor, även om dess 
identitet kommer från den materiella kulturen. I praktiken är det skriftliga materialet 
viktigt för att man kan få insikter och därmed ifrågasätta arkeologernas konstruktioner 
av forntiden som de annars ibland tar för givet (Olsen 2003:230, 239). Med materiell 
kultur kan arkeologer se till likheter och olikheter, men eftersom arkeologin bygger på 
teoretiska resonemang och logik är det därför viktigt att framhäva alla källor (Olsen 
2003:250). Man kan dessutom vidga vyerna genom att använda sig av skriftliga källor, 
om man till exempel ska studera de religiösa trosföreställningarna. Det är lätt att söka 
sig till de skriftliga källorna vid behandlandet av föreställningsvärlden, men enligt 
Gunnar Andersson vore idealet att man först tolkade det påträffade arkeologiska 
materialet och gör egna slutsatser, för att sedan se till de litterära källorna i en 
jämförande analys (Andersson 2005:5, 28).  
 
Om man ser detta till mitt uppsatsämne så ser arkeologerna ofta bara till resultatet av en 
ritual, och inte till hur själva ritualen kan ha gått till. Det är därför man kan ta hjälp av 
skriftliga källor såsom Ibn Fadlans skildring inledningsvis, och försöka se på de 
materiella lämningarna inte bara som jämförelser, utan för att kunna göra en tolkning på 
bästa möjliga sätt. Detta föranleder mig att beskriva om hur man sett på religion och 
ritualer inom den arkeologiska forskningen, för att på så sätt kunna få en uppfattning 
om hur ritualerna kan ha gått tillväga. 
 
3.2 Religion och ritualer 
 
Om man ser till hur man tidigare har studerat arkeologi och ritualer har det generellt 
handlat om en enskild religion. Man har fokuserat på saker som framstått som udda 
(Insoll 2004:1f). Timothy Insoll menar att ritualer både är handlingar och mentala 
aktiviteter, och de både kan vara sakrala och profana. Religionen i arkeologi har ofta 
fått integrerats bit för bit, som en enskild del, än som något komplext. Man har nästan 
bara fokuserat på död och gravfynd, än sett det ur ett större sammanhang (Insoll 
2004:33). Det är med andra ord viktigt att se att ritualen i stort är beroende av sin 
kontext och att tänka på att ritualer lever sitt eget liv. Det arkeologer har gjort fel i 
studerandet av det vikingatida samhället är att lyfta fram de delar som de ansåg som 
intressanta, och försökt dölja det som inte varit ”rumsrent”. Det är inte ofta man får en 
bild av att vikingar halshögg och offrade människor hänsynslöst, utan man får istället 
en bild av mäktiga gravfynd fyllda med guldföremål och dylikt. 
 
Det finns flera element som kan vara en del av ritualen enligt Catherine Bell, nämligen 
formalism (det vill säga styrda handlingar), traditionalism (att man använder sig av 
aktiviteter förankrade i den äldre kulturen), invariance (upprepade handlingar och 
fysisk kontroll), samt rule-governance (självförklarande, det vill säga ritualen förklarar 
sig självt genom sig självt) (Insoll 2004:11). Slavsamhället under yngre järnåldern 
användes i rituella ideologiska processer, och att offra människor i gravarna var ett sätt 
att legitimera sitt slavsamhälle. Ritualer berättar hur samhället ser ut, för samhället 

http://susning.nu/%d8
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självt. Det är viktigt att visa på våldet som fanns i ritualerna, och detta om vi ser till 
exempelvis mossoffren som behandlats på ett närmare sadistiskt sätt. För att förklara 
religion har många myt- och ritualspecialister studerat ritualerna.  
 
Den nya forskningen har istället använt rituella handlingar för att se till ett helt 
samhälle. Antropologer har sett att ritualer varit fundamentala i att beskriva en hel 
kultur. Istället för att använda ritualen som ett enskilt analytiskt verktyg har man gått 
till att låta begreppet integreras i en stor konstruktion. Man bör även betrakta ritualen 
”in itself for itself” (Bell 1992:14ff). Ritualen är med andra ord en bild som skapats av 
verkligheten, men samtidigt är den också en bild för verkligheten.  
 
Det Catherine Bell har gjort är att gå ifrån det traditionella sättet att tänka och bara se 
till vad människan trott, till att faktiskt se vad människan gjort. Man väljer att ofta skilja 
på tanke och handling, eller tro och ritual i religionsforskningen. Då är det dock lätt att 
ritualerna blir sekundära i förhållandet till tron (Damm 1998:49). Charlotte Damm 
menar att man inte bör uppfatta ritualer sekundärt i förhållandet till tron, och man inte 
bör se ritualer som en symbolisk representation av religionen. Ritualer fungerar som en 
politisk arena. Det kan likaväl vara social press som får en att delta i ritualer, och 
behöver inte överhuvudtaget bero på en stark tro (Damm 1998:51ff). Detta är något 
som även Bell trycker på, att ritualisering är en konstruktion som nyttjas för kraftfulla 
relationer. Bell vill ändra begreppet ritual, och inte bara se det som en nyckel till en 
kultur, eller ett globalt uttryck. Man måste sluta isolera begreppet och se det ur ett 
större socialt komplext system (Bell 1992:7f). Ritualer är även väl strukturerat av två 
mänskliga erfarenheter; tanke och handling (Bell 1992:16). 
 
I och med den nya arkeologin blev ritualer ett litet sub-system av en stor helhet. Lewis 
Binford menade att man kunde se till artefakten och dess kontext för att få fram hela 
kulturer genom systematisering (Insoll 2004:47). Man valde att ha en större 
strukturalism, och försökte tolka ett slags mönster på ritualen, och se till meningen för 
symbolerna. Om man skulle ha använt sig av detta synsätt idag, hade man varit tvungen 
att systematisera slavarna under vikingatiden som vilket annat föremål som helst. Vi 
hade nästan hamnat i det vikingatida samhällets eget tänkande om att slavar inte var 
något mer än materiella föremål som kunde användas till vilket syfte som helst. 
 
I den postprocessuella arkeologin försöker man undvika att tala om religion, för att 
istället inrikta sig på att tala om ritualer. Anledningen till detta är som Insoll har nämnt 
tidigare, att man bör se till handlingen som har en större betydelse, än till själva den 
materiella kulturen. Det är på så sätt man kan få religionen att bli mer komplex (Insoll 
2004:77f). Man har på senare tid försökt att inte se ritualer som en typ av aktiviteter 
med en särskild funktion, utan snarare se ritualisering som en process. En ritual behöver 
inte betyda att man repeterar ett bestämt mönster, utan man har en möjlighet att ändra 
sig och få en personlig prägel. Hur en ritual ska utföras kan vara nedskrivet, men inte 
nödvändigtvis (Damm 1998:46ff). I den post-processuella arkeologin försöker man 
lyfta fram enskilda gravar, men man har fortfarande svårt att se det ur ett helt 
samhällsperspektiv, med till exempel slavsamhället under den yngre järnåldern. Det 
finns för många exempel på rituellt offrande, att man inte bör betrakta dessa som 
enskilda exempel, utan lyfta fram det ur ett större perspektiv. Detta leder oss vidare till 
att studera offrandet av människor, både i de litterära samt de arkeologiska källorna. I 
nästkommande kapitel följer en översikt av hur man sett på offrandet av människor. 
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4. OFFRANDET AV MÄNNISKOR 
 
Enligt Britt-Mari Näsström var offrandet av människor en kollektiv rit, som sedan kom 
att utövas av ett härskarskikt. Eftersom det var en storbonde, hövding eller konung som 
finansierade offret fick de även en särställning i ceremonin. I den fornskandinaviska 
religionen gav offret en förbindelse mellan människorna och gudarna. Även om 
människorna bytte religion så kunde kultplatsen fortsätta att existera. Ett exempel på 
detta är Frösö kyrka från Jämtland som uppförts på något som tolkats vara en offerlund, 
då man hittat en stubbe där man påträffat ett flertal djurben. Detta skulle då enligt 
Näsström indikera att det förekommit upphängande av djur på denna plats, innan 
kyrkan byggdes. Offren av människor och djur var centrala uttryck i den förkristna 
religionen i Norden, och det är därför viktigt att kasta mer ljus över riterna och 
trosföreställningarna (Näsström 2002:258).  
 
Det finns flera kända människooffer från det vikingatida samhället under 1000-talet. 
Man har emellanåt diskuterat termen människooffer som ett slags primitivt angrepp, 
som utövats för att få bort okontrollerat våld och varna de resterande genom sådana 
våldsamma riter. Mike Parker Pearson menar att man kan se det som ett sätt för de 
levande att komma närmare det övernaturliga, genom att ge gravgåvor, och då den mest 
dyrbara gåvan man kunde ge nämligen människor. Eftersom gudarna skapade 
människan till sin avbild, är det genom offringar av människor som vi på det närmsta 
sättet kan komma gud. Man har betraktat det generellt som att människorna offrat 
människor för att ges till det övernaturliga, och att dessa ritualer har övervakats av 
specialister. Ibland var döden välkommat av offret självt, som i fallet med slavkvinnan i 
det inledande citatet (Parker Pearson 1999:17f). De som offrades hade till uppgift att 
betjäna den döde i graven, och var oftast i form av trälar och trälinnor enligt Näsström 
(Näsström 2002:49). 
 
Man har funnit offerverksamhet av djur och ett exempel på detta är storgården Borg 
utanför Norrköping, som daterats inom perioden 700-1000 e. Kr.  Man hittade femtio 
kilo djurben, mestadels från häst, ko, svin samt hund som låg spridda utanför ett 
kulthus. En av hundarna var dessutom halshuggen. Man såg att djurbenen inte hade 
slaktats på normalt vis genom märken som var omotiverade. Man såg även att grisarnas 
skallar var koncentrerade i könsdelning med suggor och galtar för sig. Det påträffades 
ett slags kulthus vid utgrävningen. Det själländska Tissø, samt Slöinge i Halland är fler 
exempel då man utövat en lokal kultutövning för att kunna kontrollera befolkningen 
(Internetkälla 1).  
 
Enligt Leif Nordberg var människorna övertygade om att ett offer innebar att man 
kunde förändra människornas öden efter döden genom ritualer. Kulthandlingarna var i 
flera exempel väldigt lika de som fanns i de mytologiska föreställningarna. Eftersom 
det fanns offer som följde med frivilligt, i exempelvis fallet med slavinnan, bör man se 
det som en initiationsrit till den andra världen där man kunde få en högre status 
(Nordberg 2002: 22).  
 
Om man ser till spelet i den politiska arenan så ger gåvor givaren status enligt Marcel 
Mauss som undersökt detta i ett flertal kulturer. Att ge värdefulla gåvor visar att man är 
en mäktig och rik man. Detta kan man se i fenomenet potlatch, då man förstör föremål 
för att klättra upp i den sociala hierarkin, och man visar att man inte behöver få något i 
gengäld. Ett exempel på detta är begravningarna i östra Mellansverige enligt Leif 

http://susning.nu/%d8


10  

Nordenstorm då man offrar stora mängder djur, och eventuellt trälar för att påvisa sin 
status och rikedom (Nordenstorm 1994:274f). 
 
I det vikingatida samhället fanns det enligt Else Roesdahl stora skillnader socialt och 
ekonomiskt. Det är ofta kungarna och hövdingarna som lyfts fram med sina stora 
gravhögar, eller de fria självsäkra jordägande bönderna. Det finns väldigt få spår av 
slavarna, men det fanns säkerligen en hel del. Roesdahl menar att man kunde födas in 
som slav om båda föräldrarna hade den statusen, eller så kunde man vid vissa brott 
bestraffas in till slaveriet. Det var även troligt att man fångade in slavar under sina 
handels- och plundringsexpeditioner, för att sälja dem, ha dem till byteshandel eller 
behålla dem för eget bruk. Roesdahl menar att i vissa fall fick slaven även följa sin 
herre till döden, då man i ett flertal dubbelgravar kunnat se att bara den ena hade gåvor 
med sig och att den andra blivit dräpt och offrad som en del av begravningsritualen 
(Roesdahl 1991:54ff). 
 
Anton Seiler menar att slavarnas existens är betydligt lättare att påvisa i de skriftliga 
källorna än i de arkeologiska. Han menar att slavarna borde ha funnits i högre 
utsträckning än vad som påvisats arkeologiskt, eftersom bland annat boplatslämningar 
antyder att det ska ha funnits en hierarki. I vissa obrända gravar kan man skönja spår 
efter slavar, och i dessa gravar finns två karakteristiska drag, nämligen att den ena av 
skeletten i en dubbelbegravning har hanterats ovarsamt. Offret har exempelvis lidit en 
död av våldsam karaktär, såsom halshuggningar, samt i vissa fall haft händerna och 
fötterna sammanbundna. Det andra karakteristiska draget menar Seiler är att det endast 
är till en individ man kan härleda gravgodset. Detta kan man se i Bollstanäsgraven, 
samt i en grav påträffad på Björkö. Dessa gravar skulle då ha varit slavar som hade 
samma status som föremål eller djur enligt honom, eftersom de deponerats som 
gravgods. Under tidig järnålder var brandgravsskicket dominerande, och det kan därför 
vara svårt att urskilja offrade slavar till skillnad från skelettgravarna (Seiler 2003:77f). 
Det borde därför bli praxis att utföra mer detaljerade osteologiska analyser, för att på 
bästa sätt kunna komma åt och urskilja människorna i gravarna när man tolkar det 
arkeologiska materialet. 
 
Torun Zachrisson poängterar att man av olika anledningar valt att inte gestalta alla 
samhällsmedborgare, och att slavar är en kategori som osynliggjorts inom arkeologin. 
Detta kan delvis bero på att slavarna var osynliggjorda i sin samtid, och att forntiden 
speglar sig i nutiden. Hon hävdar att slavar inte får något utrymme i den arkeologiska 
vetenskapliga litteraturen. Den enda gången man lyfter fram slavarna är när man finner 
en död som verkar ofrivillig. Eftersom det är svårt att hitta arkeologiska spår efter 
slavar väljer man istället att undvika att diskutera dessa människor. Järnålderssamhället 
blir då inte komplext enligt Zachrisson, då bara självägande jordbrukare har förankrats i 
arkeologin, och man fokuserat på makthavarna i uppförandet av monumentala 
gravhögar, konstruerade hamnar, storstilade gästabudshallar etc. (Zachrisson 2003:88f). 
Man kan också se det så att om slavar är osynliga i det arkeologiska materialet finns det 
inte så mycket att skriva om, mer än att det nog funnits trälar. 
 
De historiska källorna och skildringarna av människooffer i sagorna ger en annan bild 
av det vikingatida samhället, och då är det inte bara de självägande jordbrukarna som 
kommer i fokus, vilket jag nu kommer att påvisa genom att presentera delar av de 
skriftliga källorna. Till skillnad från den äldre järnålderns material är den yngre 
periodens källor mer rika och betydligt fler.  
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5. MÄNNISKOOFFER BESKRIVNA I LITTERATUREN 
 
5.1 Den äldre järnålderns litterära källor 
 
Att människooffer förekommit finns beskrivet i flera litterära källor. Den äldsta 
beskrivningen av de germanska stammarnas religion gjordes under namnet Germania år 
98 av Cornelius Tacitus (Näsström 2002:13). Här berättar Tacitus att man offrade 
människor vid återkommande tidpunkter. Alla i stammen samlades i en lund, och det 
beskrivs att ”med ett människooffer firar de en barbariska ritens förskräckliga början” 
(Näsström 2002:53f). I Geographicon skildrar den antika författaren Strabo en 
germansk stam och dess offer såhär:  
 

”Bland deras kvinnor som åtföljer dem (cimbrerna) på deras expeditioner fanns också prästinnor, 
som var sierskor. Dessa var gråhåriga, klädda i vitt med linnemantlar fastsatta med spännen och 
omgjordade med bronsgördlar och gick barfota. Med svärd i händerna mötte dessa prästinnor 
krigsfångarna på en plats och krönte dem först med kransar, vartefter de ledde dessa till en 
kopparkittel som rymde 240 liter. De hade satt upp en plattform till vilken prästinnorna klättrade 
upp. Sedan fångarna tagits upp, böjdes dem var och en över kitteln och prästinnorna skar halsen 
av dem. Utifrån blodet som rann ner i kitteln framsade en av prästinnorna en profetia, och andra 
spådde deras eget folks seger, sedan de skurit upp kroppen och granskat inälvorna” (Näsström 
2002:54).  

 
Med denna skildring kan man dra paralleller till den silverkittel man fann år 1891 i 
Gundestrup, norra Jylland i Danmark. Kitteln, som hittades i en torvmosse, hade tretton 
fina relief-silverplattor och en ålder på mer än 2000 år. På ett av motiven får man se hur 
en människa slänger ner en annan människa i ett kar. På det fullständiga motivet kan 
man se hur ett flertal krigare på den undre raden vandrar mot kvinnan, och hur de 
hästburna krigarna på den övre raden rider ifrån henne (Internetkälla 2). 
Gundestrupkitteln har satts i samband med kimbrernas härtåg över Europa omkring 110 
f.Kr. och bör betraktas som ett krigsbyte till Danmark enligt den danske arkeologen P. 
V. Glob (Ambrius 1996:112). Kitteln är samtida med mossoffren. Detta leder mig 
vidare till att beskriva hur mossoffer har tolkats i de historiska källorna. 
 
5.2 Mossoffren beskrivna i de litterära källorna  
 
Jag har valt att placera mossoffren som ett eget kapitel, och detta kommer att medföra 
att källorna kommer från både den äldre och den yngre järnåldern för att göra det mer 
hanterligt. Om man då ser till hur man betraktat mossoffrandet i de litterära källorna har 
man enligt Näsström kunnat härleda de olika sätten att döda till vilka fornskandinaviska 
gudar man offrade till (Näsström 2002:66). Om man ser till dränkning har detta offer 
kopplats ihop med guden Frej. Drunkningsdöden förekommer ofta i myterna efter ett 
stort fall. Näsström menar att människan på något sätt kunde identifiera sig själva med 
guden, och antogs leva vidare i en odödlighetstillvaro efter att man blivit dränkt. Det 
finns en religiös föreställning beskrivet hos Adam av Bremen om dränkningsdöden:  
 

”Där finns också en källa, vid vilken hedningarna brukar offra och i vilken man brukar kasta ned 
en levande människa. Om kroppen inte återfinns går folkets önskan i uppfyllelse”.  

 
Det kunde vara ett bra sätt att få gröda menar Näsström genom att ge offer till 
fruktbarhetsgudarna (Näsström 2002:70f). Guden Oden verkar ha ett samband med 
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hängningsriten. Man ser ofta i skildringar att Odens offer har haft en dubbel död, 
genom hängning samt stick. Detta samband återkommer i flera källor, och Ibn Fadlans 
beskrivning är ett exempel på hur en kvinna dödas genom att strypas och huggas med 
ett stickvapen (Näsström 2002:72f). Det finns beskrivet hur Oden inte vill dö i 
ålderssvaghet och låter sig själv dödas i Ynglingasaga, genom att bli stucken och sedan 
hängd i världsträdet. Döden för Oden var bara temporär, och gudar kunde i de flesta fall 
inte dö. Enligt Nordberg är det viktigt att poängtera att handlingen i Ynglingasagan är 
halvmytisk, då människor och gudar beblandas, och bör därför ses som en rätt osäker 
historisk källa (Nordberg 2002: 21f). Man har även sett i källorna att Freja hade 
hängningsoffer till sin ära. I de fornskandinaviska myterna finns inget som speglar den 
trefaldiga döden som bland annat Lindowmannen fått utstå (Näsström 2002:77f). 
 
Att se till vilka som offrades i mossar ger flera tolkningsmöjligheter. En möjlighet är att 
det skulle röra sig om avrättade brottslingar enligt Elisabeth Munksgaard. Liken är 
sällan klädda, utan invirade i skinn eller skjortor och deras kläder är emellanåt slängda 
slarvigt bredvid. Männen är korthåriga och skägglösa, och kvinnorna har ibland fått 
håret bortrakat. Dessa likheter mellan liken, samt tecken på yttre våld, hängning eller 
halshuggning vittnar om att döden var skändande enligt henne. Klavs Randsborg menar 
istället att det bör tolkas omvänt, att liken som hittats i mossarna inte bör ses som 
kriminella utan som offer som begravts respektfullt. ”Vården” de har fått visar istället 
på omsorg, och att de fått kläderna vikta intill sig (Alkarp 1998:156). 
 
Jonny Ambrius menar att det möjligtvis kunde ha varit offer av religiösa skäl, eller 
människor som offrades för begångna världsliga brott. Han anser att mossoffren är 
”föremål för andras raseri eller utvalda enbart som lämpliga offer”. Att de frivilligt 
skulle ha låtit sig dödas och ingå den initieringsrit inför döden verkar inte troligt enligt 
Ambrius, då man kan göra det på mer ärorika sätt som att offra sina liv på ett slagfält. 
Det kan säkerligen även ha funnits människor som avrättats, efter att ha blivit dömda av 
en överhet (Ambrius 1996:49ff).  
 
Här visar Ambrius ett exempel av Tacitus där mossoffer förekommit: 
 

”Semnonerna säger sig vara de äldsta och ädelbornaste av sveberna. Trovärdigheten bestryks 
genom ett religiöst bruk. På fastställd tid sammankomma alla folk av samma blod, representerade 
av beskickningar, i en skog, som håller helig såsom invigd av fäderna och föremål för urgammal 
fruktan, och med ett människooffer i samhällets namn firar de den rysliga inledningen till den 
barbariska ceremonin. Straffen hos germanerna rättar sig efter brottets art. Förrädare och 
överlöpare hänger de i träd, fega veklingar och abnormt njutningslystna sänker de i slam och dy 
och täcker med kvistar och stenar” (Ambrius 1996:49ff). 

 
Att mossoffer blivit fjättrade eller täckta med kvistar såsom Tacitus beskriver det kan 
man se hos bland annat mossoffret i Juthe mosse. I P.V. Globs bok Mossarnas folk 
beskrivs det att ”till en början begrep man inte orsaken, för liket låg till synes fritt i den 
mjuka torvmassan, men vid närmare undersökning upptäckte man att det var fastnaglat i 
jorden med träkrokar. Dessa hade stuckits ner tätt ovanför knä- och armbågslederna. 
Vidare hade man placerat grova grenar, som en sorts byglar, över bröst och underliv, 
vilka alltså i sin tur förankrats med träkrokar. Resultatet var att den döda låg fjättrad i 
mossen med huvudet åt öster och ansiktet vänt mot den nedåtgående solen” (Ambrius 
1996:49ff).  
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Man trodde sig först ha funnit den norska drottningen Gunhild. Anledningen till att man 
trodde att kvinnan var drottningen från Norge var för att hon hittades söder om Jelling, 
ett av Danmarks äldsta kungasäten. Hon lockades enligt myten till Danmark av Harald 
Blåtand, men blev ihjälslagen av vikingahövdingen och placerades i en mosse. Det är 
inte troligt menar ett flertal forskare att det skulle röra sig om samma kvinna, då 
mossoffret i Juthe mosse är betydligt äldre än Gunhild i sagan (Internetkälla 6). 
 
5.3 Den yngre järnålderns litterära källor 
 
Det finns några få skildringar av offrandet av trälar under vikingatiden, och den mest 
välbeskrivna sådana är Ibn Fadlans skildring som jag citerade inledningsvis av en 
begravning som utspelade sig i Volga, Ryssland (Wikander 1978:32, 17ff). Fadlan 
beskrev en stormans död och om hur ritualerna gick till för slavinnan som åtog sig att 
följa sin herre till döden.  
 
Begravningar under den yngre järnåldern visar på ett syfte att föra den döde till den 
andra sidan, och denne kunde då få med sig djur såsom hästar eller hundar till dödsriket 
för att den döde skulle ha användning av djuren på den andra sidan. När dödandet 
ingick skildrades detta enligt Leif Nordberg som dramatiseringar av mytologiska 
berättelser, där de offrade kunde ge uttryck åt mytologiska föreställningarna. Detta som 
i Ibn Fadlans redogörelse då kvinnan kastar in en nackad tupp i den dödes båt. Det finns 
flera tuppar beskrivna i mytologin som skulle ha som uppgift i dödsriket att väcka den 
döde. När man finner hönsfåglar kan detta förklaras som måltidsrester, eller som spår 
efter kultiska handlingar. Man kan då se en symbolik i det rituella dödandet. I en 
berättelse av Saxo beskrivs en tupp som nackades och började gala efter att den blivit 
inkastad över murarna i dödsriket. Syftet med riterna är att initiera den döde till 
dödsriket (Nordberg 2002: 16).  
 
Om vi ser till slavinnans fall så har hon setts som en ställföreträdande hustru i flera 
tolkningar, och skulle då förenas med sin döde make. Om hon inte frivilligt hade ställt 
upp på ritualmordet hade hon aldrig fått den positionen i dödsriket. Nordberg menar att 
kvinnan därför ställde upp frivilligt på en initiering för att kunna följa sin herre till 
dödsriket (2002: 22). En annan arabisk författare som skildrade en begravning av en 
hövding i Volgaområdet var Ibn Rustah (Nordenstorm 1994:268). Han beskrev att man 
lade hövdingens levande kvinna i graven och stängde gravdörrarna och lät henne dö 
tillsammans med sin man: 
 

”När någon hövding bland dem dör, gräver de ned honom i en grav lik ett rymligt hus och lägger 
honom i den […] Med honom lägger de i graven den kvinna han älskade och detta medan hon 
ännu lever: gravdörrarna stängs och hon dör” (Näsström 2002:51). 
 

Offrandet av människor skedde även vid andra ritualer under yngre järnåldern. Adam 
av Bremen beskriver hur man vid templet i Gamla Uppsala dyrkade de tre gudarna Tor, 
Oden och Frej. Man offrade till dessa gudar då exempelvis hungersnöd hotade eller när 
ett bröllop skulle firas, och lät tilldela gudarna präster som skulle blota: 
 

”Vart nionde år brukar man dessutom i Uppsala fira en gemensam fest med deltagande av folk 
från alla sveonernas landskap. Ingen har lov att utebli från denna fest […] Offerriten tillgår på 
följande sätt: av varje levande varelse av manligt kön offras nio stycken, med vilkas blod man 
brukar blidka gudarna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund hålles så helig av 
hedningarna, att varje träd anses ha en gudomlig kraft som följd av de offrade kropparnas död och 
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förruttnelse. Där hänger också hundar och hästar jämte människorna, och en av de kristna har 
berättat för mig att han har sett sjuttiotvå kroppar hänga där om varandra” (Adam av Bremen 
1985:224f). 

 
En annan person som bevittnade människooffer var Thietmar av Merseburg som 
beskrev att man vart nionde år blotade 99 människor återkommande i Lejre på Själland. 
Man offrade även djur (Hemmendorff 1984:8). Adam av Bremens skildring har 
kritiserats då man tror att han blivit inspirerad av Thietmars tidigare skildring. Man tror 
även att Adam hämtade sina uppgifter ifrån danska informatörer, och aldrig besökte 
Uppsala i egen person. Missionärer skildrade emellanåt blodiga offer av människor och 
djur för att få en mer händelserik framställning av hedningarna, och för att deras 
mission skulle framstå i bättre dager. Det som talar för Adams berättelse är att 
kropparna hängdes upp i trädet, vilket inte är vanligt i antiken utan specifikt nordiskt. 
Man har gjort ett fynd i Jämtland år 1984 som visar att upphängandet av djur faktiskt 
förekommit. Man hittade under altaret i Frösö kyrka en stubbe samt vilda och tama 
djurrester som daterades till omkring år 900-1050. Djuren hade troligtvis varit 
upphängda i trädet. Detta skulle kunna indikera på att det till och med funnits en 
offerlund här, vilket man sedan på samma plats lät bygga en kristen kyrka (Näsström 
2002:111ff).  
 
Det har gjorts arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala, men det finns inga bevis 
för att människooffer eller något hednatempel ska ha existerat. Man vet därför inte om 
Adams riksblot faktiskt ägt rum (Internetkälla 1). Jonny Ambrius hävdar att 
beskrivningen av hednatemplet i Uppsala skulle vara en propaganda för att få 
människorna att bli kristna. Han menar på att Theitmar av Merseburgs skildring är 
osannolik, vilket många nutida forskare enligt honom har framhållit (Ambrius 
1996:112f). 
 
Under den yngre järnåldern har vittnesbörd till dödande av både trälar och änkor 
skildrats. Det berättas i Völungasagan om hur Brynhild tog sitt liv med ett svärd vid 
Sigurds begravning. Dessförinnan hade hon låtit dräpa fem tjänstekvinnor, samt åtta 
trälar. Man placerade dessutom Sigurds treårige son på bålet, som hon låtit dräpa 
(Näsström 2002:49).  
 
I Torsten Tältstadings saga, en källa från 1200-talet, beskrivs hur en man vid namn 
Asgrim från Telemark befallde en träl att placera hans nyligen födda son i sin grav då 
han skulle bege sig ut på vikingafärd (Nordenstorm 1994:267). I Nordiska kungasagor 
berättar Snorre Sturlarson om kung Aun som var ”en klok man och en stor blotman”. 
Han var inte nöjd med sin ålder och höll därför ett stort blot och offrade sin son till 
Oden för att få ett långt liv. Tjugo år senare offrade han sin andra son, och fick löftet 
om att få leva för alltid av Oden om han offrade en son vart tionde år. Kung Aun blev 
alltmer orkeslös då han glömt bort att be om evig ungdom, och hans undersåtar 
lyckades rädda den yngste sonen från blotet då de vägrade fler offer. Man har sett 
motivet med offrandet av söner från grekisk mytologi, och detta kan ha påverkat Snorre 
(Näsström 2002:33f). 
 
I Hervarsagan berättas om en hungersnöd som drabbar Reidgotaland. Den handlar om 
att Heidreks son, som ansågs vara den bästa av de unga männen, krävdes som offer till 
gudarna. Genom list lyckades Heidrik rädda sin son och dödade istället kungen och 
hans son under offerceremonin och sade att offren var tillägnade Oden. Sagomotivet om 
söner som offras kommer åter i Jomvikingarnas saga, då Håkan Jarl vill vända striden i 
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Hjörungavåg till sin fördel och offrar sin sjuårige son. Näsström menar att dessa 
berättelser har tagits fram för att beskriva grymheten hos den förkristna religionen 
(Näsström 2002:35f).  
 
Om man ser till myten om ressällskap finns det beskrivet att Tor sparkar dvärgen Litr in 
i Balders bål i Snorres Edda. Detta skulle då kunna röra sig om att han skulle göra den 
döde följe (Näsström 2002:49). 
 
Snorre Sturlarson berättade om ett stort blot i Uppsala i Nordiska kungasagor, som var 
en följd av en svält som uppstått i Svitjod:  
 

”Domalde tog arv efter sin far Visbur och styrde över länderna. På hans tid blev det svält och 
elände i Svitjod. Då ordnade svearna ett stort blot i Uppsala. Första året blotade de med oxar, men 
det gjorde inte årsväxten bättre. Nästa höst började de med människoblot, men årsväxten var 
likadan om inte sämre. Men den tredje hösten kom svearna i stor mängd till Uppsala när blotet 
skulle vara. Hövdingarna höll rådslag och kom överens om att deras kung Domalde bar skulden 
till nöden och att de skulle offra honom för att få god årsväxt, och att de skulle angripa honom och 
döda honom och rödfärga offerplatsen med hans blod. De gjorde detta” (Näsström 2002:40). 

 
Näsström menar att man gav kung Domalde som offer för att han var den dyrbaraste 
gåvan man kunde ge till gudarna. Snorre berättar även om kungen Olav som 
koloniserade Värmland som fick samma öde. Enligt Näsström ska man se dessa sagor 
som en uppfattning om att kungen var den förnämste bland folket (Näsström 2002:40f): 
 

”Det blev svår hungersnöd och svält. De skyllde detta på sin kung, såsom svearna var vana att 
skylla både årsskörd och hungersnöd på kungen. Kung Olav blotade inte mycket. Detta tyckte 
svearna illa om och de ansåg att det orsakade hungersnöden. Svearna drog samman en här och 
angrep kung Olav och belägrade hans hus och brände honom inne. De gav honom åt Oden och 
offrade honom för god årsväxt” (Näsström 2002: 41). 

 
Det beskrivs i Eyrbyggjasaga 10 om hur en man blev dömd till blot i Vestfjordstinget 
på Island, och gavs till gudarna för sitt allvarliga brott han begått. Hos västslaverna 
kunde man enligt Adam av Bremen ge kyrkomän straffet att offras till Radegast. Offer i 
Gutasagan benämns istället som ett större blot, men likväl som en rättslig organisation. 
Det finns föreställningar i den sakralrättsliga teorin att avrättningsformerna och de 
medeltida dödsstraffen går att härleda till kultritualer och offerhandlingar i den 
förkristna religionen. Det bör då ha funnits ett samband mellan en gemenskap i kulten 
och rättsordningen. Magnus Alkarp finner det tveksamt att man bör definiera de 
nämnda beskrivningarna som offer, och att man bör ifrågasätta människooffrandet som 
vanligt i kultakten, ”där dödandet sker av uteslutande sakrala skäl” (Alkarp 1998: 
156f). 
 
Här följer ett utdrag ifrån Gutasagan: 

 

”Före den tiden och länge därefter trodde man på hult och hugar, vi och stavgårdar och på heden 
gud. De offrade då sina söner och döttrar och sin boskap, och bedrev blot med mat och dryck. 
Detta gjorde de enligt sin vantro. Hela landet (alltinget) hade det högsta blot med människor, eljest 
hade var treding sitt blot och smärre ting hade mindre blot med boskap, mat och dryck. De 
kallades mat- eller kokbröder, ty de tillredde offermåltiderna tillsammans” (Internetkälla 5). 
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Nu följer två sagor där jag vill visa hur halshuggningar finns skildrade i sagorna, 
eftersom jag har med halshuggningar under mitt arkeologiska material, och då är 
Sigurdssagan och myten om Völund goda exempel på detta. Sigurdssagan kom att ingå 
i Eddadiktningen, och utspelade sig i Frankland vid floden Rhen. Sagan återgivs på 
runstenar i bild, och på kyrkoportaler etc. Sigurd var en konungason som växte upp 
med smeden och dvärgen Regin. Här följer berättelsen av när Sigurd halshögg dvärgen 
till döds: 
 

”Regin berättar för Sigurd om hur gudarna Odin, Höne och Loke råkat slå ihjäl Regins bror Otr 
när denne i skepnad av en utter legat vid Andvarefors och ätit fisk. Som bot kräver Regins och 
Otrs far Hreidmar att skinnet av den döde Otr ska fyllas och höljas med guld. Guldet rövar Loke 
från dvärgen Andvare som höll till vid forsen […] Regin och en tredje bror vid namn Fafne kräver 
att få dela guldskatten med fadern, som när han vägrar dräps av sonen Fafne. Denne vägrar i sin 
tur dela med sig till Regin, och förvandlar sig till en drake samt slår sig ner på Gnitahed med 
skatten. Regin vill att Sigurd ska dräpa Fafne åt honom, och med svärdet Gram som Regin smitt 
och med hästen Grane, ger sig de båda av till Gnitahed. Sigurd gräver en grop åt sig att gömma sig 
i där Fafne brukar ta sig ner till floden för att dricka, och andra gropar för blodet att rinna i. Han 
gömmer sig, och ränner Gram i Fafne när denne krälar fram över gropen.  
 
Regin som gömt sig medan detta ser, kommer fram och dricker Fafnes blod. Han ber Sigurd steka 
drakens hjärta över leden åt honom. Sigurd gör detta, men bränner sig på tummen när han ska 
känna efter om steken är klar. Han suger på den brända tummen, och när han får drakblod på 
tungan förstår han vad fåglarna i trädet bakom honom säger: de talar om hur Regin planerar att 
dräpa honom för att ensam få skatten, och råder honom att döda den sovande Regin. Sigurd gör 
detta genom att hugga huvudet av dvärgen, och dricker sedan både dennes och Fafnes blod. Han 
tar sig till Fafnes grotta och lastar skatten på hästen Grane, och drar sedan vidare mot nya äventyr” 
(Liepe 1989:2). 
 

Om vi istället ser till myten om Völund finns även denna med i den Poetiska Eddan. 
Den handlar om tre bröder som tillbringade sina dagar i Ulvdala där de låtit bygga sig 
ett hus. En dag träffade de varsin kvinna som var valkyrior. Dessa levde i sju år hos 
bröderna, men en dag försvann kvinnorna och kom aldrig tillbaka hem igen. Völunds 
bröder Egil och Slagfinn for iväg för att finna sina kvinnor, men Völund stannade kvar 
och smidde ringar till sin käresta. Kung Nidud i Svitjod fängslade Völund då hans 
smide fick stor uppmärksamhet, och lät skära sönder hans knäveck för att få honom att 
smida skickliga arbeten till honom samt sin familj. Kungens två söner kom en dag till 
holmen för att beundra Völunds smide, men då högg Völund av deras huvuden. Han 
tillverkade silverskålar av deras kranier, ädelstenar till drottningen av deras ögon, samt 
spännen till kungens dotter av deras tänder. Kungen förstod då vilket hemskt dåd han 
hade begått, och tillverkade egna vingar och försvann upp i himlen (Internetkälla 4). I 
likhet med Sigurdssagan finns också myten om Völund avbildat i bildstenskonsten och 
den bästa avbildningen hittades på Gotland under golvet i Ardre kyrka (Østigård 
2007:41). 
 
 
6. MÄNNISKOOFFER UNDER ÄLDRE JÄRNÅLDER 
 
De nordvästeuropeiska mossoffren är ett bra exempel på hur övervåld har använts i 
ritualerna, och hur dessa människor behandlats med en sällan skådad hänsynslöshet och 
brutalitet. I nordvästra Europa finns det uppgifter om nästan två tusen mosslik. Genom 
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att offra uppstår det enligt Henri Hubert och Marcel Mauss en makt mellan 
människorna, och ett band mellan givare och mottagare. För att glädja gudarna som 
hade kontroll över naturkrafterna krävdes det därför dyrbara gåvor såsom människor, 
och de blodiga ceremonierna vid mossarna passade då säkert för detta ändamål. Om 
man ser till det övervåld som offren blivit utsatta för var detta inte direkt dödande, och 
gjordes i rituella syften. Sådant är skalpering, skamklippning, lemlästning, kastrering, 
huden som flåtts av från kroppen, avlägsnande av inälvor och separation av kroppsdelar 
exempel på. Det är ofta ansiktet, lemmarna och genitalierna som blivit skändade. Hos 
Weerdingermannan kan man även se utryckning av tarmar (Baefverfeldt 2007:14, 39).  
 
Fischer hävdar att mossliken i de flesta fall handlar om offer, och att man bör se mossen 
som ett gränsområde mellan den profana, den naturliga och den övernaturliga världen. 
Mossen var en slags port till en värld för det övernaturliga, och man har funnit 
offergåvor till gudarna i form av exempelvis vapen och smycken i mossar. Man har 
tagit hjälp av nya tillvägagångssätt, med hjälp från den moderna kriminaltekniken, för 
att få ytterligare svar beträffande mossliken. Man har kunnat se att många inte var i ett 
bra skick, då de led av maskinfektioner, brutna ben och ledförslitningar. Dessutom har 
man funnit tecken på ledgångsreumatism, undernäring och skelettsjukdomar. Man bör 
ha klart för sig att man inte kan jämföra statusen ur en hälsoaspekt med den övriga 
omgivningen (Internetkälla 6). Här nedan följer några exempel på mossoffer som blivit 
behandlade rituellt innan dödandet: 
 
6.1 Lindowmossen 
 
År 1983 hittades ett huvud på en kvinna i Lindowmossen som daterades till att ha gått 
bort för mer än 1400 år sedan. Huvudet var så väl bevarat att man först trodde att det 
rörde sig om ett gammalt brottsfall från 1958. Man fann därefter en hel kropp av en 
man i samma mosse som bevarats genom humussyror och man förstod då att det kunde 
röra sig om mossoffer. Kroppen var från år 50-310 e.Kr. Med en smalbladig yxa hade 
mannen blivit slagen två gånger i huvudet när han legat på knä, men detta hade inte 
tagit hans liv. Han fick en strypsnara runt halsen, vilket var dödsorsaken, samtidigt som 
man pressat en pinne genom knuten och vridit om tills man brutit hans halskota. Halsen 
blev sedan uppskuren så att blodet strömmade ut, och man placerade kroppen i en göl i 
mossen med ansiktet vänt neråt (Näsström 2002:65f). Lindowmannen hade därmed inte 
dödats en gång, utan kroppen hade utsatts för en fyrfaldig död. Det hittades ytterligare 
en man i mossen, vars dödsorsak tros ha varit halshuggning (Baefverfeldt 2007:69).  
 
6.2 Borremossen 
 
I slutet av 1940-talet påträffade man tre kroppar i Borremossen på Jylland. En av dessa 
hade fått en liknande behandling som mannen i Lindowmossen med ett slag i skallen 
som gjort mannen medvetslös, och som sedan hade strypts på liknande sätt och lagts ner 
i mossen (Näsström 2002:66). Slaget hade varit så kraftigt så att hjärnmassan blottats. 
Repet omkring halsen hade varit omkring 94 centimeter långt. Borremossemannen hade 
utsatts för en trefaldig död. Mannen hade fina händer och fötter, och det fanns ingen 
indikation på att han skulle ha arbetat fysiskt under sin livstid (Baefverfeldt 2007:55). 
Det är inte ovanligt att mossoffren från omkring år 0 hade lidit en tre- eller fyrfaldig 
död, som männen i föregående exempel (Näsström 2002:66).  
 
De övriga två kropparna var kvinnor. Den första kvinnan påträffades med sitt nyfödda 
barn. Kroppen var dåligt bevarat, men man fann bland annat en bronsskiva, ett 
bärnstenssmycke och en urna i närheten av huvudet. Föremålen förknippas med en hög 
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status. Den andra kvinnan var robust byggd, liggandes på mage med ansiktet neråt. En 
kraftig misshandling av ansiktet hade förekommit, och detta så pass att det blivit 
formlöst och oigenkännligt. Man har hittat träflisor i ögonen, vilket visar på att ansiktet 
blivit inslagen med ett trästycke. Hon kan dessutom troligtvis ha blivit skalperad, då 
skalpen och håret var placerat under kroppen (Baefverfeldt 2007:56f). 
 
6.3 Grauballemannen 
 
Grauballemannen påträffades år 1952 i Nebelgård mosse i Danmark. Mannen, i 
omkring tjugoårsåldern, låg naken i en förvriden ställning. Det häpnadsväckande är att 
mannens an-siktsuttryck visar den terror och smärta han blivit utsatt för. Han hade ett 
gap på strupen från det ena örat till det andra efter att ha blivit skuren av en kniv. 
Mannen kan ha förlorat medvetandet efter de kraftiga slag han hade åsamkats vid den 
högra tinningregionen, och han hade dessutom en fraktur på det vänstra skenbenet. 
Grauballemannen är daterad till omkring 210-410 e.Kr. (Baefverfeldt 2007:64).  
 
Man har kunnat se att bland annat Grauballemannen har utsatts för eventuella 
hallucinationer och krampanfall i samband med tidpunkten för döden, då man funnit en 
välling som blandats med innehållet av giftiga svampar i magsäcken. Det har visat sig 
att många av de danska mossliken haft en liknande måltid efter att man analyserat 
maginnehållet, och att dessa hallucinogena svampar då bör vara ett tecken på en rituell 
måltid enligt Christian Fischer (Internetkälla 6).  
 
6.4  Dätgenmannen 
 
Dätgenmannen blev funnet i Tyskland år 1959. Mannen hade blivit utsatt för fysisk 
tortyr i naket tillstånd. På kroppen hade han erhållit ett flertal slag och stick. Tunga slag 
har träffat ryggraden och flera revben har utsatts för våld. Det som troligtvis varit 
dödande är sticket han fått vid hjärtregionen. Den 30-årige mannen hade blivit kastrerad 
av de yttre genitalierna liggandes på rygg, och halshuggen i två etapper. Tre björkpålar 
vart sedan nerslagna tvärs över hans kropp när han slängts ner i mossen, och en fjärde 
placerades mellan benen. Mannen blev förutom detta fastbunden med snören vid 
huvudet och benen (Baefverfeldt 2007:64).  
 
6.5 Kayhausenpojken 
 
År 1922 påträffade man Kayhausenpojken i nordvästra Tyskland. Pojken hade varit 
cirka 120-125 centimeter lång, och omkring åtta till nio år. Hans kropp hade varit 
sammanbunden till händer och fötter, och gjort honom orörlig. Man hade sedan pressat 
ned hans kropp med hjälp av en stock ner i mossen. Övervåldet som han utsatts för 
påvisades i de tre sticksår han hade på halsen som var tre till fyra centimeter långa, och 
ett som fanns på hans vänstra överarm (Baefverfeldt 2007:65).  
 
6.6 Tollundmannen 
 
Tollundmannen påträffades år 1950 på Jylland. Likets ansiktsuttryck gjorde att det 
nästan såg sovande ut. Mannen var omkring 30 år till åldern, 161 centimeter lång, och 
verkade ha varit ifrån den högre sociala klassen då han inte deltagit i fysiskt arbete. 
Mannen hade en skinnluva på huvudet, och ett bälte omkring midjan men var i övrigt 
helt naken, och han var dessutom skamklippt. Man fann ett 1,25 meter långt rep 
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omkring hans hals, och dödsorsaken var troligtvis hängning enligt Parker Pearson. 
Liket daterades till omkring 220 år f. Kr (Baefverfeldt 2007:61).   
 
Detta är bara några exempel av de mossoffer som påträffats med tortyrliknande 
metoder, och det finns en variation i både utförandet och skillnader mellan kön och 
åldrar. Man kan se att vissa lik har mer välvårdade händer och naglar, och att dessa 
människor då troligtvis inte jobbat lika fysiskt hårt under sin livstid. Detta skulle då 
strida emot att det skulle röra sig om enbart slavar som offrats rituellt. Vid en av 
kvinnorna i Borremossen har man påträffat fina föremål. 
 
 
7. MÄNNISKOOFFER UNDER YNGRE JÄRNÅLDERN 
 
Som jag nämnt tidigare är både Bollstanäsgraven och ”Älgmannen” exempel som lyfts 
fram i den arkeologiska diskussionen kring offrandet av människor från den yngre 
järnåldern, och dessa har då tolkats som slavar. I gravarna har man funnit män som 
blivit halshuggna, och betraktats som gravgåvor till en mer högstående man. Jag 
kommer att visa fler exempel på halshuggna, samt människor som begravts på ett 
onaturligt sätt liggandes på bland annat mage, eller som fått huvudet placerat i skrevet. 
 
7.1. Bollstanäsgraven 
 
Ett exempel på en gravritual är ett fynd som påträffades i Bollstanäs, Uppland. Man 
hittade två halshuggna män i en av gravhögarna, och Ove Hemmendorff (1984:4) tolkar 
att de två männen skulle ingå i sin herres följe till Valhall. Man hittade dem nämligen 
inbäddade i gravbålsresterna av en man som bränts tillsammans med utrustning och 
husdjur. Mannen var omkring 20-40 år gammal, och djurbenen tillhörde bland annat 
häst, hund samt fågel. Föremålen man hittade kunde enbart knytas till den brända 
mannen, såsom exempelvis järnnitar, kamfragment, bitar av bronsbleck, en enkel 
cylindrisk pärla av vit keramik eller kalksten. Hemmendorff tolkar Bollstanäsgraven 
som en enda begravning, som ägt rum omkring 765±100 e.Kr. 
 
Undersökningen i Bollstanäs ägde rum år 1974 under Hemmendorffs ledning. Man fann 
23 stycken gravar, men antalet borde från början ha varit det dubbla. Gravbacken har 
använts från omkring 600-talet till och med 1000-talet. De halshuggna männen tillhörde 
en av två gravar med förkristen skelettgrav. Den andra skelettgraven var en kvinnograv 
från sent 700-tal (a.a:4f). 
 
I jämförelse med de andra högarna i gravområdet var inte Bollstanäsgraven utmärkande 
till utseendet. Högen var en meter hög, åtta meter i diameter och uppbyggd av jord och 
stenar. Man hittade en stenläggning i bottnen, varav en öst-västlig riktad stenfri 
rektangulär yta som framträdde i dess mitt. Själva stenläggningen i sig var fyra och en 
halv meter vid. De halshuggna männen var placerade i den stenfria ytan framstupa och 
liggandes på mage. De låg skavfötters och tätt intill varandra, och en av skallarna var 
placerat upp och ned. Skeletten låg i ett brandlager med utspridda keramikskärvor och 
gravgods, samt fragmentariska föremål och brända ben (a.a.:5ff). Brandlagret var 
kraftigt och låg mellan och under stenarna på stensättningen. Det fanns flera 
omständigheter till varför man tolkade de inbäddade skeletten som samtida med det 
undre brandlagret. Exempel på detta var att det fanns brända ben och sotjord både under 
och över skeletten, samt att stensättningen från början verkade avsedd för att avskilja 
skelettens utrymmen.  
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Hemmendorff gör en tolkning att det första liket lades med fötterna åt väster på mage, 
och att det inte var otänkbart att benen var bundna. Den här mannen hade sina nävar 
knutna, och ”skallen låg felvänd med hjässan vänd” mot fötterna. Den andra mannens 
händer var inte knutna och huvudet låg i ett mer naturligt läge (a.a:7). 
 
De osteologiska undersökningarna som gjordes av professor Torstein Sjøvold visade att 
den ena av männen var i 17-22årsåldern, och den andra var i 20-40 årsåldern. 
Undersökningen visade att den tredje kotan uppifrån var genomskuren på bägge 
männen, och att det var där halshugget inträffat. Det fanns krosskador på nacksidan av 
det ena kraniet, men det påträffades inte på det andra då detta kranium var för skadat 
efter gravläggningen. Krosskadorna kunde mycket väl ha varit dödande (a.a:6). 
 
Hemmendorff menar att själva tillvägagångssättet, samt placeringen, inte är en regelrätt 
begravning och bör tyda på att de lagts ner som ressällskap eller gravgods. Dessa män 
kan troligtvis vara trälar, efter hans antagande av studier av liknande fynd och litterära 
källor (a.a.:7). Det verkar inte troligt att dessa män hade fått vila i en annan mans grav 
om de varit någon form av förbrytare, och det bör därför snarare luta mot att dessa var 
trälar som dödades, och man kan då dra paralleller till exempelvis Ibn Fadlans 
berättelse om den unga trälinnan som får följa med sin husbonde (Hemmendorff 
1979:15).  
 
7.2 ”Älgmannen” från Birka 
 
Under sommaren 1988 framkom en dubbelbegravning vid den norra delen av Birkas 
stadsvall. Under det vikingatida kulturlagret fanns en stensättning och två 
människoskelett. Det ena skelettet låg delvis över det andra, och i en böjd ställning på 
ett onaturligt sätt. Bredvid skelettet fanns huvudet placerat i brösthöjd. Mannen ifråga 
var kraftigt byggd, 177 cm lång och mellan 20-30 år gammal. Det fanns ingen personlig 
utrustning eller gravgåvor till mannen, och jämte det vänstra skenbetet påträffades det 
får- och getben. Den andra mannen låg på rygg med vänstervinklade ben, vilket var en 
mer naturlig ställning i kammargravarna i Birka. Mannen var spensligt byggd och cirka 
40-50 år till åldern. Vapenutrustningen bestod bland annat av en sköld, lans och kniv, 
vilket är en rätt ovanlig vapenkombination för Björkö. Han hade även haft ett träskrin 
bredvid sig, med flint- och bärnstensbitar (Holmquist 1990:175ff).  
 
Anledningen till att mannen fått benämningen ”Älgmannen” beror på att det låg ett 
obearbetat älghorn bredvid honom. Detta uttrycker en stark symbolik, enligt Lena 
Holmquist Olausson. Det kan ha använts i ett rituellt sammanhang. Hon menar att 
begravningen kan ha ägt rum i samband vid en speciell händelse av krigisk karaktär, då 
det är ovanliga företeelser med den offrade ynglingen, älghornet och de förstörda 
vapnen. Graven är daterad till övergången mellan vendel- och vikingatid (a.a.:279ff).  
 
7.3 Fler exempel på halshuggna, samt liggandes på mage 
 
En grav från 900-talet påträffades i Stengade på Langeland i Danmark med två 
mansskelett ligg-andes på rygg, varav en var halshuggen. De hade begravts samtidigt 
vilket ett spjut som låg diagonalt över dem indikerade. Den halshuggna mannen tros ha 
haft fötterna sammanbundna (Hemmendorff 1984:9). Mannen till vänster på bilden bör 
ha varit i cirka 25årsåldern, och omkring 193 centimeter lång. Den halshuggna mannen 
vid hans sida låg hopträngd i gravens norra del med fötterna i ett onaturligt läge, och 
tros ha varit i 30-35årsåldern, och omkring 174 centimeter lång. Spjutet tolkas att ha 

http://susning.nu/%d8
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varit minst 235 centimeter långt i sitt ursprungliga mått, då spjutets längd medförde att 
man var tvungen att lägga det ned diagonalt i graven (Skaarup 1976:57f).  
 
En annan trolig offergrav är Gerdrupsgraven vid Roskilde. En man hade begravts med 
bruten nacke och sammanbundna fötter, och troligtvis även händer. Kvinnan vid hans 
sida hade en lans till sin utrustning (Hemmendorff 1984:9). 
 
Man har ett fåtal gånger påträffat den döde liggande på mage i järnåldersgravar. Jag har 
tidigare nämnt fallet Bollstanäsgraven, men det finns fler exempel. Det påträffades ett 
skelett liggandes på mage i Pavikens hamnområde. Detta var en föga värdig 
begravning, och skelettets ryggrad var starkt sammanböjd, det högra lårbenet saknades, 
och den vänstra handens fingerben var förkolnade. Kroppen låg i en grund grop som 
enbart täcktes över med halvförbränt trävirke samt ett tunt jordlager. Kroppen var 
nedvräkt på dess mage och man daterade graven till 940±95 e.Kr. Per Lundström menar 
att detta skedde vid verksamhetens avslutande på platsen, och att det var en ond bråd 
död och bör därför inte betraktas som ett offer (Lundström 1981:120).  
 
År 1981 undersöktes ett annat gotländskt gravfält vid Skälsö i Västkinde sn där det 
fanns begravningar på mage. I fältets utkant hittades bland annat en man och en kvinna 
liggandes på mage och i en annan grav låg ett mansskelett. Det intressanta med den här 
mannen var att hans huvud var avskilt från kroppen, och hans överkropp var böjd 
framåt mellan benen. Huvudet var placerat bakom bäckenet. Mannen var troligtvis 
lemlästad, då det saknades delar av skelettet. Sammanlagt var det sex vikingatida gravar 
som låg i utkanten och gjorde ett slarvigt intryck. Ann-Marie Pettersson tror att det kan 
röra sig om utstötta människor eller brottslingar (Hemmendorff 1984:9). 
 
Det finns flera gravar då skelettet tycks ha legat på mage, bland annat en vendeltida 
mansgrav vid Bjärs på Gotland (eventuellt bara skallen upp och ner), en mansgrav i 
Trelleborg som låg framstupa, samt ett vikingatida mansskelett som har undersökts i 
Lejre i Danmark. Denna man var även halshuggen, och låg på mage strax över ett annat 
skelett placerat på rygg. Man tror att det kan röra sig om människooffer, då den 
halshuggna mannen verkade ha varit bunden till fötter och händer (Hemmendorff 
1984:9). Leif Nordenstorm menar att gravarna med halshuggna män från Birka, 
Stengade, Bollstanäs och Lejre är tydliga exempel på slavar som medförts för den 
dödes skull i dödsriket. Det avhuggna huvudet finns omtalat i bland annat Yngligasagan 
då vanerna halshugger Mimer och skickar huvudet till Oden, efter ett krig mellan asarna 
och vanerna. Huvudet blev insmort och fick en magisk kraft så att det kunde tala med 
honom. Det finns flera skildringar om hur huvudet av halshuggna fick egenskaper som 
var magiska (Nordenstorm 1994:274). 
 
I vissa fall uppfattar man inte att det rör sig om slavar i den bemärkelsen, och detta 
nämns i nästkommande kapitel. Detta visar istället på människor som har utsatts för 
ritualer i ett annat syfte än att de ska vara någon form av gravgåvor. Man har nämligen 
valt att bland annat placera deras avhuggna huvud i skrevet. 
 
7.4 Huvudet placerat i skrevet  
 
Två halshuggna män påträffades vid Tissø på Västsjälland och daterats till tidigt 1000-
tal.  Dessa män hade inte grävts ner samtidigt, men bägge hade sitt avhuggna huvud 
placerat mellan benen liggande på rygg. Detta kan ha varit ett sätt att hindra döda från 
att gå igen, enligt Per Holck. Man hittade inga föremål vid de döda männen. 
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Begravningen bör inte enligt Ove Hemmendorff betraktas som människooffer 
(Hemmendorff 1984:9).  
 
Vid gravfältet i Kalvshälla bytomt i Uppland har man undersökt gravanläggningar från 
hednisk till kristen tid. I den mellersta gravgruppen påträffades tolv skelettgravar, och 
man kunde bestämma huvudets läge i tio av dessa. Kroppen skulle vara placerad med 
huvudet åt väster för att indikera på att det var ett kristet gravskick, vilket fem hade. 
Fyra av dessa gravar var orienterade åt öster, och den tionde och mest intressanta 
graven i detta sammanhang hade troligtvis blivit halshuggen och fått huvudet placerat 
nedanför fötterna i öster. Detta är en samtida grav med den i Tissø. Till skillnad från 
graven i Tissø som inte hade några gravgåvor påträffade man en kniv och knacksten 
hos mannen i Kalvshälla bytomt (Bratt 2005:24f). 
 
I Fjälkinge i Skåne hittades två skelett som låg ovanpå varandra. Det skelett som låg 
överst var på flera ställen svartbränt, hade blivit halshuggen och fått huvudet placerat i 
bäckenhöjd, samt låg med benen uppdragna. Man hade även skurit av underbenen på 
offret och fotbenen saknades (Holmquist 1990:178). Graven har daterats till 900-talet, 
eller tidigt 1000-tal. Det andra skelettet låg på rygg i normalt läge (Internetkälla 3).  
 
Enligt medeltida källor är bruket med att placera huvudet i skrevet ett sätt att få den 
döde att inte gå igen. Saxo Grammaticus har beskrivit i två fall då man gjort sekundära 
ingrepp för att personerna inte skulle spöka efteråt, genom att öppna graven och 
halshugga, samt påla fast dem. Eftersom den halshuggna på gravfältet i Uppland 
begravts bland sina fränder anser Peter Bratt att det inte verkar vara i förnedringssyfte 
man halshuggit mannen. Inte heller verkar det rimligt att han skulle vara någon slags 
brottsling, då han fick med sig en kniv i graven. Han tolkar det som att mannen 
betraktas som en gengångare, och att man en tid efter begravningen låtit halshugga 
mannen. Detta skulle i så fall enligt Bratt tyda på att det inte rör sig om offer i den 
bemärkelsen (Bratt 2005:25).  
 
På det norra gravfältet i Fröjel påträffades fyra begravda individer, varav två som 
slängts ner som ett kors i gropen. Istället för att pålas fast hade de fått stora stenar 
placerade på sig vid gravnedläggningen. Den ena mannen hade en lansspets vid halsen. 
De övriga två var en man och en kvinna som likaså de låg i en dubbelgrav. Mannen låg 
i en position som gjorde att det såg ut som han slängts ner i gropen, i en ställning med 
armarna upp mot huvudet och benen uppdragna. Mannen visade tecken på halsknotorna 
av en halshuggning. Kvinnan var även hon nedslängd i gropen, med möjligtvis en lans 
vid sin hals. Gravar som undersöktes på gravfältet i Fröjel var daterade till 800-900-
talet (Koski 2004:12ff).1 
 
7.5 Djur- och människooffer i brandgravar 
 
Om man ser till offrande av djur är storgravsprojektet, som undersökte benrika 
brandgravar från yngre järnåldern ett bra exempel. Man analyserade fjorton 
brandgravar från 400-talet till 900-talet koncentrerade vid Mälardalen. För att hedra de 
döda hade man offrat ett flertal djur som gravgåvor, som dessutom inkluderade tränade 
falkar och hökar. Gravgodset är väldigt rikt i samtliga fjorton gravar, med en personlig 
utrustning av stort slag. Det är främst i Mälardalen man finner dessa benrika 
brandgravar från yngre järnåldern. Det rör sig ofta om gravar med betydande mått, och 
högar eller stensättningar. Gravarna som undersöktes var mansgravar, men kvinnor 

 
1 Vid avsaknad av undersökningsrapport är detta hänvisat till en C-uppsats av Minna Koski. 
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fanns med i tre av dessa. I Arningegraven fanns fem individer begravda, varav en 
kvinna. I Rinkebygraven finns en vuxen människa med ett spädbarn, och det mesta 
tyder på att det var en mansgrav om man ser till gravgodset (Sten & Vretemark 
1988:145ff).  
 
Att människooffer har ägt rum och ingick i bålceremonierna kan flerbegravningar tyda 
på enligt Sabine Sten och Maria Vretemark. Antingen vittnar dessa om att flera 
människor råkat dö samtidigt, eller att de var offrade. I graven med fem individer borde 
dessa ha fått en egen begrav-ning om de hade en likvärdig status med tanke på den rika 
utrustningen, och det är därför man kan spekulera om det finns människooffer 
inblandat. En stor mängd djur har offrats vilket benvolymerna visar på. Att bränna djur 
på bål finns även beskrivet i Ibn Fadlans historiska skildring. Man hittade ben från 
hundar i samtliga gravar som undersöktes i storgravsprojektet, och i Arningegraven har 
elva stycken påträffats och dessa bestod av flera olika raser. Man hittade häst i nästan 
samtliga gravar, och djur såsom nöt, får, getter, höns, gäss, rovfåglar fanns 
representerade bland gravarna (Sten & Vretemark 1988:148ff). 
 
 
8. DISKUSSION OCH ANALYS 
 
Hur har då människor dödats i rituella syften? För att besvara på denna fråga har jag 
valt att dela upp diskussionen i den äldre och den yngre järnåldern i betraktandet av det 
historiska och det arkeologiska källmaterialet. När man studerar historiska källor får 
man vara källkritisk. Det är viktigt att tänka på att dessa bara ger en inblick i hur det 
rituella offrandet av människor kan ha ägt rum, och att det är med hjälp av det 
arkeologiska materialet vi kan få en fylligare och mer sanningsenlig bild. Detta gäller 
både kvantitativt och kvalitativt. Att det förekommit dödande vid begravningar under 
järnåldern i Skandinavien finns det inte stort tvivel om när man ser till det arkeologiska 
materialet.  
 
Det första man slås av är att man kan se att det arkeologiska materialet är mer 
variationsrikt än de historiska källorna. Anledningen till detta är att det inte finns så 
många historiska källor, på samma sätt som det finns ett arkeologiskt material att utgå 
ifrån. De skriftliga källorna berättar bara en del av verkligheten. De är oftast skrivna i 
ett politiskt syfte och skildringen blir då färgad av dåtidens värderingar. Variationen 
inom arkeologin beror dessutom på att tolkningar sker på en personlig basis, och att 
historikerna inte tittar på det genom ett antropologiskt rituellt sätt. Ett tydligt exempel 
på hur en arkeolog ser till både de arkeologiska och de historiska källorna är i tolkandet 
av Bollstanäsgraven då Ove Hemmendorff själv framför att männen troligtvis var 
slavar, efter att han använt sig av både litterära källor och jämfört liknande arkeologiska 
fynd. Han har säkerligen utgått ifrån Ibn Fadlans skildring, samt jämfört liknande 
exempel som jag nämnt tidigare i uppsatsen. 
 
8.1 Den äldre järnåldern 
 
Under den äldre järnåldern har jag haft mossoffren som exempel. Till min hjälp hade 
jag en magisteruppsats ifrån Norge, skriven av Baefverfeldt om så kallade ”overkills”. 
Efter att jag läst uppsatsen fick jag en obehaglig känsla, och ställde mig frågan hur 
människor kunde vara så grymma och hänsynslösa. Dessa ritualer som utspelade sig vid 
mossarna, och dessa människor som ibland till och med innefattade barn som fick utstå 
så hemska och tortyrmässiga rituella handlingar. Människorna som offrades verkade 
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inte ha något värde alls, och det verkar nästan som om de betraktades som vilka föremål 
som helst som kunde förstöras och dödas, och ibland både tre och fyra gånger. Det 
påminner om fenomenet potlatch då man kunde förstöra föremål, och ibland även låta 
döda slavar, för att klättra upp i den sociala stegen. Dessa människor var säkerligen 
ägodelar som skänktes bort. Enligt Jonny Ambrius kunde mossoffren ha varit utvalda 
enbart som lämpliga offer. Man har funnit exempel på mossoffer som var välvårdade 
människor, och som inte hållit på med något tungt arbete genom livet och haft fint 
skötta naglar. Att dessa skulle betraktas som någon form av slavar verkar rätt 
osannolikt. Om vi inte förstår oss på själva ritualen i sig, så kan vi inte förstå vilka det 
var som offrades. 
 
Genom att studera de historiska källorna har man enligt Näsström kunnat härleda de 
olika sätten att döda till vilka fornskandinaviska gudar man offrade till, och genom 
exempelvis hängning gav man offret till Oden. Tacitus beskriver hur man tog fega 
veklingar och njutningslystna och sänkte ned dem i slam och täckte dem med kvistar 
och stenar. Detta är en skildring som överrensstämmer bra med mossoffer man funnit, 
och jag visade tidigare exemplet på mossoffret i Juthe mosse. Om man ser till Tacitus 
skildring verkar det snarare röra sig om brottslingar av något slag som fick sänkas ned i 
en mosse ute i skogen, och fjättras för att inte kunna gå igen. Då behövde man 
säkerligen utföra dessa ritualer på människorna som var nödvändiga. 
 
Under den äldre järnåldern finns det inte så många beskrivningar eller sagor som man 
kan ta hjälp av på samma sätt som till den yngre järnålderns förståelse. Man får 
använda sig av det arkeologiska materialet man har till godo. Det har uppkommit ett 
flertal tolkningar till varför mossoffer ägde rum och varför de behandlades som de 
gjorde. Vissa hävdar att det var en skändande död, medan andra hävdar att offren har 
begravts respektfullt. Offren måste dock ha lidit fruktansvärt då det utsatts för allt ifrån 
skalpering, avlägsnande av inälvor och fått huden flådd. Det mest humana hade varit att 
först döda människan, för att sedan utöva sin ritual. Men man måste veta att ritualerna 
lever sitt egna liv och att våldet hade en innebörd för dessa människor. 
 
8.2 Den yngre järnåldern 
 
Om man ser till den yngre järnåldern tror Ove Hemmendorff att de arkeologiska fynden 
inte visar en rättvis bild av hur många människooffer som faktiskt varit ett inslag i 
begravningsritualerna. De litterära uppgifterna går att belägga med arkeologiska fynd, 
men då måste fyndomständigheterna vara utomordentliga. Man måste exempelvis 
kunna skilja på en familjemedlem som haft en naturlig död, och då med en halshuggen 
offrad individ i samma dubbelbegravning (Hemmendorff 1984:11). 
 
Inom arkeologin har vi ofta fått en förskönad bild av det vikingatida samhället, och en 
föreställning om den ”fria bonden”. Man har inte velat se den verkliga bilden av 
samhället, och se hur människor kunde offra människor som om de enbart var 
materiella ting. Slavarna blev som ägodelar, som man kunde ge bort för att slaktas. I 
dagens samhälle är döden så förknippat med processen att sörja att man inte velat se hur 
man kunde mörda människor så obarmhärtigt för att gynna sig själv på den politiska 
arenan. Man måste som nämnt tidigare se att religionen spelar ett eget spel, och att man 
måste ta upp och visa det vi inte är bekväma med. Man väljer att lyfta fram 
häpnadsväckande guldfyndsgravar istället för att visa den hänsynslösa sanningen. Det 
arkeologin kan bidra med är att lyfta fram det arkeologiska materialet och visa hur man 
använde sig av ritualer med mänskliga individer, och se över ritualbegreppet så att man 
kan få in detta i sitt rätta sammanhang.  
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I tolkningen av det arkeologiska materialet är det som nämnt tidigare mestadels slavar 
som betraktats som offergåvor, men i de litterära källorna finns det både människor 
med låg och hög status som offrats. Detta beror lite på vårt eget tänkande och att det 
vore otänkbart för oss att självaste kungen offrades, som i fallet med bland annat kung 
Domalde som människorna brände inne, utan att det istället måste röra sig om utsatta i 
samhället. Detta gäller även vårt sätt att se på ritualen. I vår tid kan behandlingen av 
den döde framstå som helt otänkbart, men kanske var en självklarhet för deras del. Man 
måste se till både tanken och handlingen i ritualen, som Catherine Bell nämnde. Det är 
väldigt sällan arkeologerna tolkar själva ritualen i sig, utan det är resultatet som 
arkeologerna finner som de sedan låser en tolkning till.  
 
Det är viktigt att se, som Charlotte Damm menar, att det inte behöver ha med den 
religiösa tron till varför man deltar i en ritual, utan att det likaväl kan bero på en stark 
social press på den politiska arenan. Man måste ha i åtanken att ett människooffer vore 
otänkbart om det inte var i linje med religiösa föreställningar, det vill säga sanktionerat 
av samhällets ideologi. Tron kan mycket väl ha spelet en del i exempelvis 
mossoffrandet, men det sadistiska till-vägagångssättet i offrandet av människor måste 
betyda att man ville manifestera sig själva i samhället, eller i ett avskräckande syfte. Jag 
kan inte tänka mig att mossoffren ställde upp frivilligt, som i beskrivningen av Ibn 
Fadlans berättelse om slavinnan. I hennes fall var det ett sätt att initieras till en högre 
status i den andra världen, genom att då följa med som en ställföreträdande hustru. I 
skildringen av hennes öde får vi där följa hur hon först idkar sexuellt umgänge med ett 
flertal män innan hon dödas genom halshuggning och knivhugg. Idag har vi svårt att 
föreställa oss att man frivilligt gick in i döden som slavinnan i Ibn Fadlans tolkning av 
den gravceremonin han betraktade. Men då kanske man bör ha självmords-terrorister i 
tankarna som dör för sin högre saks tjänst. 
 
Man kan då fråga sig vilka det var som offrades. Var det slavar, krigsfångar, kriminella 
eller rent av kungar som finns beskrivna som offer i de litterära källorna? I det 
arkeologiska materialet har man ofta försökt att vinkla det som om det vore slavar som 
offrades, vilket syns i flertalet exempel jag nämnt. Man har sett slavarna som den 
naturliga förklaringen, och att de då skulle vara som något slags följe eller gravgåvor 
till den mer högt uppsatta döda. Det märkliga med detta är att i diskussionen av 
samhället under vikingatiden och dess sociala struktur finns knappt slavarna nämnda. 
Det är kungarna och hövdingarna som lyfts fram. Det finns motsättningar bland 
arkeologerna, och när man inte vet vilka som offrades är det lätt att kategorisera alla 
dessa som just ”slavar”.  
 
Det fanns säkerligen slavar som offrades, men man måste se det med nya ögon. Det kan 
därför vara bra att se till vad de litterära källorna har att erbjuda. Många sagor och 
skildringar är säkerligen rätt fiktiva, men i vissa fall kan det finnas en viss sanning i 
dem som ger ett tillskott i tolkandet av gravarna. Att man skulle ha offrat självaste 
kungen som det finns skildrat i vissa sagor hände förmodligen inte så ofta, men det 
borde inte vara helt omöjligt att man offrade människor som inte klassificerades som 
slavar. Man ville ge en fin gåva för att få en förbindelse till gudarna. Det kan även ha 
varit som Mike Pearson Parker hävdar att man använt sig av våldsamma riter för att få 
bort okontrollerat våld, och få ett grepp över befolkningen. Det jag nämnt tidigare om 
att kontrollera den politiska arenan, och företeelsen gäller då både mossoffren och de 
vikingatida exemplen. 
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En skildring som kritiserats är Adams av Bremen som berättar om hur man vart nionde 
år offrade nio stycken män till gudarna. Man har gjort utgrävningar i Uppsala och 
varken templet eller människooffren har kunnat bevisas. Det som stödjer berättelsen är 
att det ägt rum djuroffer som hängts upp på liknande sätt i en lund i Jämtland. 
Forskarna är skeptiska till skildringen och vissa hävdar att det skulle vara en form av 
propaganda för att få människorna att bli kristna, och att då visa på hur hemska 
hedningarna var. Även om hans skildring kanske inte är hundraprocentigt sann, är det 
fortfarande intressant att läsa. Man behöver dessa beskrivningar för att kunna leka med 
fantasin och kunna dra paralleller och slutsatser som man annars kanske inte skulle ha 
kunnat komma fram till. Vissa saker i berättelserna eller sagorna påträffar man knappt i 
det arkeologiska materialet, som att man lagt ett nyfött barn i en grav eller stängt inne 
en levande hustru. Det är först när man ser att skelettet blivit behandlat på ett onaturligt 
sätt, eller att det ligger i ett onaturligt läge man kan börja tolka. Det är som Ove 
Hemmendorff säger, att det är när fyndomständigheterna är utomordentliga som man 
kan göra bra tolkningar. Vissa sagor har påträffats, såsom Sigurdssagan och myten om 
Völund som avbildningar i bildstenskonsten. Dessa visar på en föreställningsvärld som 
fanns hos människorna, och det magiska över just halshuggningar. 
 
Under vikingatiden kan man se hur man har förnedrat halshuggna genom att placera 
deras huvud i skrevet. Att det skulle vara ett sätt för den döda att inte gå igen kanske 
kan vara en viss sanning, men enligt mig är detta i första hand att förnedra den döde, 
och genom placeringen av huvudet visar detta på vilken ärelös övergång han får till den 
andra sidan. 
 
Det finns säkerligen en mängd fler exempel jag hade kunnat ha med i min uppsats, men 
som i de flesta uppsatser måste man begränsa sig. Det jag har velat visa på är att det 
finns fall då människor påträffats begravda, men som inte har dött naturligt. Man har 
använt döden som ett slags rituellt medel, för egen vinning eller för samhällets skull. 
Vare sig det rör sig om slavar, människor som dömts till avrättning, eller självaste 
kungen så har dessa behandlats inhumant på alla sätt och vis. Arkeologin måste öppna 
upp för att visa icke rumsrena fenomen, och inte enbart visa högstatusgravar. Annars lär 
vi aldrig få hela kontexten av samhället. 
 
 
9. SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens avsikt är att visa på hur man använt dödandet i rituella syften, som baseras 
på människornas tro och föreställningar om dödsriket och nästkommande liv, samt visa 
på det maktspel som äger rum på den politiska arenan i manifestationen. Inledningsvis 
presenterar jag Ibn Fadlans beskrivning och visar hur en slavinna följer med sin 
storman i döden. Detta är bara ett exempel av människooffer som finns beskrivet i det 
arkeologiska och det historiska materialet. Med uppsatsen frågar jag mig hur människor 
har dödats i rituella syften, och hur de litterära och de arkeologiska källorna 
korresponderar med varandra. Detta sker med en avgränsning till järnåldern. 
 
När man studerar ritualer och religion måste man se att ritualer innefattar både 
handlingar och mentala aktiviteter, som kan vara både sakrala och profana. Man måste 
se att ritualen är beroende av sin kontext och lever sitt egna liv, och att det inte alls 
behöver ha att göra med tron. Det är viktigt att arkeologerna inte döljer det som inte 
betraktas som rumsrent, som exempelvis att man under vikingatiden kunde halshugga 
människor brutalt och låta dem följa med som gravgåvor. Detta för att man då inte kan 
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få en helhetsbild av hur samhället har sett ut, och bara får en spegling av bland annat 
högstatusgravar. Man har generellt betraktat att människooffer har givits till det 
övernaturliga, och att slavar har haft som uppgift att betjäna den döde. Den som ger 
gåvor visar på att man är mäktig i den politiska arenan. I det arkeologiska materialet 
verkar slavarnas existens vara mindre påvisande än i de skriftliga källorna, och det är 
oftast i samband med onaturliga gravar de lyfts fram under vikingatiden. 
 
Om man ser till de litterära källorna har människooffer förekommit i flera verk. Den 
äldsta är Tacitus beskrivning, men även antika författare som Strabon har berättat hur 
bland annat krigsfångar fick halsarna avskurna. Den äldre järnålderns offer, de så 
kallade mossoffren, har fått tolkningar utifrån vilka gudar de offrades till. Den yngre 
järnålderns litterära källor däremot är mer rika och betydligt fler, med skildringar av 
exempelvis Ibn Fadlan, Adam av Bremen och Theitmar av Merseburg som beskriver 
hur människor offrades. Bremen berättar hur man vart nionde år offrade nio stycken 
män. I sagoskildringarna finns det beskrivet hur alltifrån trälar till kungar offrades till 
gudarna. 
 
Från den äldre järnåldern har man uppgifter om nästan tvåtusen mosslik. Ett flertal av 
dessa har visats blivit behandlade rituellt innan dödandet, med ett övervåld av sadistisk 
karaktär, med alltifrån lemlästning, huden som flåtts av, skalpering, utryckning av 
tarmar etc. Ett exempel på ett mossoffer är en man som påträffades i Lindowmossen, 
som hade blivit slagen två gånger i huvudet med en smalbladig yxa. Han fick sedan en 
strypsnara runt halsen, samtidigt som man pressat en pinne genom knuten och vridit om 
tills man brutit hans halskota. Halsen skars sedan upp och kroppen placerades i mossen 
med ansiktet vänt nedåt. Mossoffer har påträffats med både tre- och fyrfaldig död. Man 
har kommit fram till flera tolkningar angående mossoffren, och både att det skulle röra 
sig om en skändande död av exempelvis brottslingar, eller raka motsatsen att det skulle 
röra sig om offer som begravts respektfullt. Man har funnit mossoffer som varit i ett 
dåligt skick och arbetet hårt i sitt liv, men man har likaså funnit lik som haft välskötta 
händer.  
 
Bollstanäsgraven och ”Älgmannen” är goda exempel på människooffer under den yngre 
järnåldern. I Bollstanäsgraven fann man två halshuggna män inbäddade i 
gravbålsresterna av en man som bränts tillsammans med utrustning och husdjur, och 
tolkas av arkeologerna som ett följe till Valhall. ”Älgmannen” påträffades i en 
dubbelbegravning i Birka, varav en av männen hade huvudet placerat i brösthöjd och 
låg i en onaturlig ställning. Likaså här betraktas mannen som en gravgåva till den andra 
mannen i graven. Det finns fler exempel av denna karaktär. Man har även funnit 
halshuggna som påträffats med huvudet placerat i skrevet, men där rör det sig om andra 
tolkningar. 
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