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Abstract 
The aim of this essay is to understand the view of man as a creature in the Norse culture 
by studying rituals and ritual actions in conjunction with homicide. The material on 
which the study is based is called the Icelandic sagas, which are important source of 
information to the Norse culture. To achieve the purpose, I used a qualitative content 
analysis and qualitative narrative analysis along with ritual theories based on Roy A 
Rappaport among others. The questions are for instance: 

- What ritual actions occur in connection with the homicide, according to the Icelandic 
sagas? 
 
- What are the differences in how individuals are treated in passages where the ritual 
actions in relation to homicide and homicide cases investigated and why? 

The results show four different types of ritual acts in relation to homicide. These are 
rites of passage, seid, gifts and ritual acts related to the use of blood. That there existed 
differences between individuals in the saga litterature can be seen in the size of the 
tombs and the punishments awarded to various people portrayed in the textual material. 
The reasons for these differences were for instance, dependent upon the reputation and 
position which the slain individual received in the hierarchy of society, how many 
kinsmen the central actors had around them, and finally the honor code expressed in the 
saga litterature. The study shows that homicide could be both a give and take away 
status, which directly affected the honor of people within honor and shame system and 
in relation to their social relationships in the Norse society.  
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1 Inledning. 
  
 

Sårorren matade  
rikligt med svärdet 
den tappre Snorre, 

tidigt fejdad. 
Likmåsens vän 

i livskraftens högborg 
blodade eggen, 

då Arnkel han fällde. 
Eyrbyggarnas saga s. 94 

 
Dikten är en hyllningsdikt till Snorre gode för hans dråp på mannen Arnkel i 
Eyrbyggarnas saga, en av många isländska sagor. Arnkel valde att ta till vapen och 
dräpa Snorres träl Hauk. Anledningen var att Hauk, skickad av Snorre, högg timmer i 
skogen som Snorre kommit i besittning. Arnkel trodde dock inte att Snorre fått tag i 
skogen på laglig väg och valde alltså på grund av detta att dräpa Hauk. Ett dråp avsåg 
ett avsiktligt dödande av en annan människa och eftersom dråp i många fall var 
förbjudet enligt lag under denna tid inleddes ett dråpmål1 och de båda parterna möttes i 
Torsnöstinget för att reda ut händelsen. Då Arnkel friades för dråpet på Hauk och 
Snorre förlorade dråpmålet, rådde det stor fiendskap emellan dem. Som hämnd dräpte 
då Snorre Arnkel på höstacken.2  
     Passagen som här skildrar dråp är en av många som går att finna i de isländska 
sagorna. En anledning till varför dråp är en ofta förekommande företeelse står i direkt 
relation till fejden, ett centralt tema i sagorna. Ofta uppstod konflikter som var 
grundande i egendomsstrider eller förödmjukelser, vilket ledde till att delaktiga aktörer 
löpte stor risk att utsätta både sig själv och sin släkt för skamfläckar. Receptet för att 
tvätta bort dessa fläckar var ära och ett medel som kunde användas var det vanligt 
förekommande dråpet.3  
     Religiösa handlingar som under den fornnordiska kulturen förekom har många 
gånger fångat mitt intresse. Inför valet av ämne till kandidatuppsats stod det klart redan 
från början att jag ville fördjupa mig och försöka få en förståelse för den kultur som en 
gång präglade Norden. Tanken som slog mig då var hur rituella handlingar kring dråp 
och dråpmål skulle kunna förklara den fornnordiska kulturens människosyn. Detta 
därför att dråp är en företeelse som jag förutsätter kunna öppna upp för förståelse 
eftersom händelsen förändrar livet (alternativt livssynen) för människor runt omkring.  
     Eftersom två typer av källor är avgörande för att förstå det fornnordiska samhället 
och dess föreställningsvärldar, stod jag inför valet att antingen undersöka de litterära 
källorna, eller de arkeologiska. Valet föll på de litterära, som bland annat består av 
norröna4 poetiska diktningar, eddadiktningen, skaldediktningen och sagalitteraturen.  
     I denna undersökning fungerar isländska sagor som empiriskt material. Dessa sagor 
berättar om tiden efter koloniseringen på Island, fram till religionsskiftet omkring år 
1050 v.t. Eftersom jag använder sagorna för att finna förklaringar för den människosyn 
                                                
1 Dråp är ett avsiktligt dödande av en annan individ. Dråpmål betyder att det i rättsliga sammanhang 
2 Alving, Hjalmar (red.), Isländska sagor. D. 1, Eyrbyggarnas saga. Laxdalingarnas saga, [Ny utg.], 
Gidlund, Stockholm, 1979Alving s. 87ff. 
3 Steinsland, Gro, Fornnordisk religion, Natur och kultur, Stockholm, 2007 s. 65.  
4 Ne.se belyser norrön som det språk som under vikingatiden och medeltiden talades i Norge, Island och 
andra områden som koloniserades av norrmän.  
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som präglade tiden för den fornnordiska kulturen bör två läger i forskningsdebatten om 
vilket källvärde dessa sagor har för den fornnordiska kulturen belysas. En del forskare 
anser att sagorna främst skildrar det medeltida Island och en del forskare anser sagorna 
fungera som källa till den fornnordiska kulturen. Dock är de flesta forskare idag överens 
om att sagorna kan fungera som källor till båda epokerna, vilket legitimerar mitt 
användande av sagorna som empiriskt material i denna undersökning.5  

1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att finna förklaringar för isländska sagors gestaltning av 
dåtidens människosyn, vilket i sin tur påvisar människosynen som präglade den 
fornnordiska kulturen. Detta görs genom att studera isländska sagors skildringar av 
rituella handlingar utifrån två perspektiv: rituella handlingar i samband med dråp och 
rituella handlingar i samband med dråpmål. Följande frågor ställs till materialet: 
 
1. Vilka rituella handlingar förekommer i samband med dråp, enligt isländska sagor? 
 
2. Vilka rituella handlingar förekommer i samband med dråpmål, enligt isländska 
sagor?  
 
3. Hur skiljer sig behandlingen av individer i olika rituella handlingar i samband med 
dråp och dråpmål i isländska sagor och varför är det så?  
 
Genom detta syfte vill jag bidra med en del till den forskning som genom ritualer och 
rituella handlingar försöker förstå och finna förklaringar till olika kulturer och dess 
uttryck. 

1.2 Disposition  
I kapitel 1.3 redogörs för hur begreppen ritual och rituella handlingar används i denna 
uppsats. 1.4 ger en redogörelse för vilket material och urval som gjorts för denna 
uppsats och även källkritik diskuteras. I kapitel 1.5 presenteras de metoder som används 
och även tillvägagångssättet. I kapitel 1.6 beskrivs den bakgrund som bör kännas till 
och vidare möter läsaren den forskning som tidigare belyst temana rituella handlingar, 
fornnordisk medeltida litteratur samt isländska sagor. Därefter presenteras två olika 
teoretiska perspektiv att utgå från när ritualer studeras. Kapitel 2 innehåller resultat och 
analys av ritualer och rituella handlingar i de isländska sagorna som undersökts. I 
kapitel 3 föreligger en avslutande analys som ställer det empiriska materialet i relation 
till syfte och diskuterar svaren på frågeställningar samt en diskussion om valda metoder 
och teorier. Kapitel 4 består av slutsatser som kort och koncist svarar på 
frågeställningarna och till sist presenteras en sammanfattning i kapitel 5.  

1.3 Ritualer och rituella handlingar 
I denna uppsats används begreppen rit, ritual och rituell handling i det empiriska 
materialet parallelt med varandra. För att läsaren lättare skall förstå när och varför jag 
använder olika begrepp i olika kontexter föreligger här en förklaring som belyser 
relationen mellan dessa. Begreppen används ofta synonymt med varandra men kan 
också separeras. Ritual innefattar främst en kedja av rituella handlingar eller riter som 

                                                
5 Se ex Steinsland 2005; Habbe, Peter, Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska 
släktsagorna, Nordic Academic Press, Diss. Lund: Lunds universitet, 2006; Catharina, Kunskap och 
insikt i norrön tradition: mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser, Nordic Academic Press, Lund, 
2003. 
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utgör fasta mönster, exempelvis en offerritual. En rituell handling kan istället vara en 
enskild handling, exempelvis gåvogivande, som då kan vara en del av ritualen.6  
     Dessa begrepp använder forskare för att förklara händelser och handlingar i religiösa 
sammanhang. Det finns dock många olika definitioner av ritual och begreppet bör 
betraktas utifrån den kontext som skall undersökas.7 Definitioner av ritual som används 
i denna uppsats beskrivs utförligare i teorikapitel 1.8.   

1.4 Materialpresentation 
Det bearbetade materialet som ligger till grund för denna uppsats är isländska sagor. 
Min första bekantskap med sagorna gjordes via svenska översättningar författade av 
Hjalmar Alving. Dessa översättningar är flitigt refererade i svensk forskning och tillhör 
de mest använda i sammanhanget, vilket legitimerar min användning av dem i denna 
undersökning.8  
     Islänningssagorna, även kallade för ättesagorna, skildrar framför allt tiden på Island 
från koloniseringen till religionsskiftet, alltså tiden omkring 870-1050 v.t. Kulten var 
under lång tid övervägande muntlig och berättelser, dikter och traditioner fördes vidare 
genom inlärning. Från 1100-talet införlivades den kristna skriftkulturen i Norden och 
började expandera. Främst skrevs texterna av präster och munkar, vilket innebar att 
biskopssäten och kloster fungerade som lärda miljöer. Av skrifterna som framställdes 
hörde bland annat sagalitteraturen, en särskilt intressant text för kunskapen om den 
fornnordiska kulturen.9  

1.4.1 Urval 
 
En del av sagorna är översatta av Alving. Bland många av hans översättningar finns en 
nyutgåva bestående utav fyra inbundna band som innehåller totalt elva sagor. Av dessa 
elva sagor fungerar nio stycken som empiriskt material i denna uppsats. Valet av 
material grundar sig i sagor vars innehåll och underlag lämpar sig för uppsatsens ämne, 
alltså ritualer i samband med dråp och dråpmål. Dessa sagor är som följer: 
     Gisle Surssons Saga handlar om Gisles liv. I början av sagan förenas Gisle, Torkel, 
Vestein och Torgrim i eden om fostbrödralag.10 Sagan skildrar sedan deras öden, 
vänskap, fiendskap, dråp, giftermål och handelsuppgörelser. Gisle och hans män är ofta 
ute till havs och seglar mellan Island, Danmark och Norge där de träffar på många 
människor, både fränder och fiender. Efter många uppgörelser och dråp är det tillslut 
Gisle som dör i en tvekamp.  
    I Grette Asmundssons Saga får läsaren följa Grettes liv både som boende på Island 
och som flykting i övriga Norden. Han dräper många fiender på grund av olika slags 
fejder och blir alltså dömd till bland annat landsflykt. Dock kommer Grette tillbaka ett 
antal gånger till Island och hämnas bland annat sin broder som har blivit dräpt. I sagan 
skildas många slag, möten med konungar, resor, vänskap och fiendskap.  
    I Hravnkel Freysgodes Saga får man som läsare följa Hravnkel, en mäktig man. Hans 
käraste ägodel är hingsten Freyfaxe som ingen får rida på. När Hravnkels fårherde ändå 
rider på hästen, dräper Hravnkel fårherden. Fadern till fårherden vill ha rättvisa för hans 
avlidne son, men går inte med på det erbjudandet Hravnkel ger. Tillslut blir då Hravnkel 

                                                
6 Steinsland, 2005, s. 285. 
7 Habbe, 2005, s. 9f.  
8 Habbe, 2005; Raudvere, 2005; Steinsland, 2005. 
9 Steinsland, 2005, s. 43f. 
10 Steinsland, 2005, s. 370 framhåller betydelsen att en eller flera män ingår en rituell handling för att 
förplikta sitt släktskap med varandra som om de vore bröder. Eden som avlades innebar en livslång 
förändring av släktskapet.  
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dömd som fredlös, men kommer tillbaka och hämnas. Detta vilket leder till att han får 
behålla både sin gård och sitt maktinnehavande i många år.  
     Hönsa-Tores Saga utspelar sig på Island. Huvudpersonerna är Odd, Arngrim, Blund-
Kettil och Hönsa-Tore. I sagan får läsaren följa dessa och deras fiender och fränder11. 
Hönsa-Tore är en impopulär bonde som inte vill dela med sig av sitt hö på vintern. Han 
bränner inne sina grannar när de utan lov använder höet. Sagan skildrar även fejder som 
slutar i tinget, men också frieri och bröllop.  
     Viga-Glums saga skildrar Viga-Glums liv, från hans barndom till döden. Sagan 
skildrar ödestro, strider, giftermål och en kamp mellan Viga-Glum och espholingarna. 
Sagan beskriver även kristendomen i vissa inslag och i slutet av sagan låter sig Viga-
Glum döpa sig.  
    De sammansvurnas saga handlar bland annat om Ospak, känd för sitt opålitliga 
sinnelag. Han dräper oavsiktligt Valle i tron om att det är Odd. Anledningen är en 
fårstöld. Det hela tas upp i tinget mellan Ospak och Odd, som får hjälp av Ofeig. Fallet 
slutar med att Ospak blir fredlös, men någonting i eden som svurits är fel och fallet tas 
upp på nytt. Sagan slutar med att Odd försonas med sin fader och ingår äktenskap med 
dottern till en av de sammansvurna.  
     Eyrbyggarnas Saga handlar främst om nybyggarna på Eyr, en gård belägen på 
Island. Här får vi följa bland många andra Snorre Godes liv men sagan skildrar även 
andra nybyggares resor till Grönland och Vinland. Dessutom förekommer det en del 
tvister mellan olika släkten som mynnar ut i både tinget och på slagfältet. Sagan slutar 
med att Snorre Gode dör och blir gravlagd i en kyrka.  
     Laxdalingarnas Saga skildrar en släkts öde genom många släktled. Bland annat får 
läsaren följa flykten från Norge undan Harald Hårfagers välde, Hoskulds giftermål, 
Kjartan och Gudrun Osvivrsdotters som sägs älska varandra. Dock sprids rykten om att 
Kjartan är i förhållanden med någon annan, vilket gör att Gudrun äktar Bolle istället. 
Ryktena visar sig sedan vara falska och en fejd inledas mellan Kjartan och Bolle. Det 
slutar med att Bolle dräper Kjartan, men blir själv dräpt av Kjartans anhängare.   
     Egil Skallagrimssons saga utspelar sig under en lång period där det först berättas om 
Egils förfäder och sedan om Egils liv där han redan som liten dräper. Därefter får 
läsaren följa med på hans resor till bland annat England, Island och Norge. Egil deltar i 
många strider och sagan skildrar även hans hämnd mot konung Eirik Blodyx. Egil dör 
som en gammal man.  

1.4.2 Källkritik 
 
Historikern Eva Österberg konstaterar att ”Det finns inget material, text eller föremål 
som a priori är dåliga eller bra källor för en historiker. Allt beror på den frågeställning 
som forskaren har.”12 Oavsett vilken frågeställning som ställs vid en studie uppkommer 
det en del problem med att använda isländska sagor som källor. Eftersom jag vill finna 
förklaringar till den fornnordiska kulturens människosyn genom sagorna bör de 
källkritiska problemen som finns alltså belysas. Här under presenteras 
religionshistorikern Gro Steinsland, historikerna Lauritz och Curt Weibull, 
religionshistoriker Peter Habbe samt litteraturforskaren Preben Meulengracht Sørensens 
syn på de isländska sagorna som källor.  
     Lauritz Weibull och dennes broder Curt hade under lång tid ett kritiskt 
förhållningssätt mot släktsagorna som hade stort genomslag i forskningen. De ansåg att 

                                                
11 Eftersom begreppet används i sagorna, används det även i denna uppsats som en synonym till 
släktingar/vänner.  
12 Österberg, Eva, 'Litteratur och kultur, text och liv', Historisk tidskrift (Stockholm)., 2002 (122), s. [60]-
65, 2002, s. 63. 



  
 

5 

sagorna vare sig kunde användas som källor till vikingatiden eller till nordisk tidig 
medeltid.13 Men för att ändock kunna använda sagorna som källor utvecklades en 
källkritisk metod i Curts avhandling Saxoforskning som syftade till att sagorna inte gick 
att använda ”för att fastställa historiska omständigheter för den tid de avhandlar”14 men 
att de inte heller var helt värdelösa. Anledningen till detta var att genom studerandet av 
Saxos15 uppfattning av historien och därmed historiens mål och uppgifter, skaffades 
kunskap som ansågs bättre än något annat. Weibull ansåg här att det fanns en likhet 
mellan Saxos verk Gesta Danorum och de isländska sagorna i syftet som historiska 
källor. Peter Habbe anser i likhet med bröderna Weibull släktsagornas problematik som 
källa och diskuterar dessa i avhandlingen Att se och tänka med ritual. Han anser bland 
annat att det finnas sociala, politiska, ideologiska samt ekonomiska problem i 
översättningsarbeten.16 
     Upphovsmännen till sagorna är okända och inte heller tiden för nedtecknandet är 
känt menar den danska forskaren Preben Meulengracht Sørensen i sin avhandling 
Fortælling og ære: studier i islændingesagaerne.17 Trots detta bör frågan ställas om hur 
sagorna blev mottagna av sin samtid. Tendenskriteriet bör tas i beaktande och det 
handlar om att bedöma upphovsmannens intresse att påverka folket i en viss riktning.18 
Eftersom upphovsmännen inte är kartlagda av forskare vet de inte utifrån vilket 
perspektiv sagorna är skrivna. Exempelvis ges det i sagorna en syn på rättsväsendet, 
men oftast finns det två perspektiv att se på en händelse, speciellt om det är en händelse 
mellan två aktörer. Trots Meulengracht Sørensens påstående anser Steinsland att de 
isländska sagorna skrevs under tidig medeltid, sannolikt av kristna lärda. Steinsland 
anser dessutom att författarna till sagorna skapade sig en egen berättarstil trots 
medvetenheten till den antika retoriska traditionen, som författarna valt att medvetet 
avstå ifrån. Andra litterära källor lämpar sig sannolikt bättre som källor till den 
fornordiska kulturen, men de isländska sagorna anses berätta mer om myter och kult 
(alltså även ritualer och rituella handlingar) än exempelvis edda och skaldediktningen.19 
Eftersom det visat sig att rituella handlingar är så pass centrala i sagorna legitimerar det 
mitt val att använda dem utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.  
     Trots detta legitimerande får det inte förglömmas att det ändock kan uppkomma 
problem i denna undersökning. Med översättningar uppkommer även andra källkritiska 
problem som måste beaktas. För det första uppstår textanalytiska problem vid 
översättningar från äldre till modern isländska men också när den moderna isländskan 
har översatts till ett annat språk, i detta fall svenska. Många forskare har valt att använda 
sig av Islenzk Fornrits utgåvor som gavs ut i kombination med svenska och engelska 
översättningar när de använder sig av de isländska sagorna som källor. Då jag i 
huvudsak använder mig av svenska översättningar, begränsar det mig i den meningen 
att jag med vetenskaplig trovärdighet inte kan berätta något om den medeltida isländska 
kulturen eller den fornnordiska kulturen utifrån filologiska eller etymologiska anspråk. 
Däremot kan jag med översättningar säga något om de sociala villkoren som vissa 
människor erhöll sig under tiden då publikationerna uppkom och enligt de flesta 
forskare alltså också tiden för den fornnordiska kulturen.20 

                                                
13 Habbe, 2005, s. 80.  
14 Habbe, 2005, s. 80.  
15 En dansk historiker. 
16 Habbe, 2005, s. 79ff. 
17 Meulengracht Sørensen, Preben, Fortælling og ære: studier i islændingesagaerne, Aarhus Univ.-forl., 
Diss. Aarhus : Univ.,Århus, 1993, s. 13. 
18 Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter, Att skriva en bra uppsats, 1. uppl., Liber, Malmö, 2002. 
19 Steinsland, 2005, s 43ff, 64f.  
20 Habbe, 2005, s. 79f.  
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1.5 Metod 
I följande kapitel redogörs två textanalytiska metoder som ligger till grund för denna 
undersökning samt arbetetsprocessen och tillvägagångssätt. 

1.5.1 Metodpresentation  
 
Texter av olika slag kan angripas från olika perspektiv. I denna undersökning har jag 
valt att kombinera kvalitativ innehållsanalys med kvalitativ narrativanalys. Att använda 
en kvalitativ metod lämpar sig när intentionen är att gå ner på djupet i en text och 
undersöka exempelvis de uppfattningar människor har om den värld de lever i, de unika 
inslagen eller nyanser.21 
     Innehållsanslys ämnar sig ofta för större material och används i första hand på 
material som skall kvantifieras. Dock anser forskarna Göran Borgström och Kristina 
Boréus att en innehållsanalys även kan vara kvalitativ och lämpligen kan metoden 
användas när syftet är att finna mönster i ett större material. Istället för att räkna och 
mäta, som görs i en kvantitativ variant, beskrivs det undersökta textinnehållet 
systematiskt. Det sker här fler komplicerade tolkningar än det skulle göra i en 
kvantitativ innehållsanalys. Trots att det förekommer en samsyn i hur metoden skall 
användas och att metoden ofta utgår från det explicita i en text, kan det implicita 
fortfarande studeras. Analysen kan även modifieras för att passa ett specifikt syfte. För 
att kunna strukturera upp texten som skall undersökas lämpar det sig att använda ett 
metodiskt verktyg.22 I denna uppsats förklaras detta som urvalskriterier och kan ske 
antingen via datorer eller manuellt. Urvalskriterierna sker i denna uppsats manuellt och 
är som följer: dråp, dråpmål samt rituella handlingar. Funktionen urvalskriterierna har är 
att tala om vilka noteringar som skall göras i texten. Ord och begrepp som står i relation 
till urvalskriterierna, i denna uppsats alltså dråp, dråpmål och rituella handlingar, 
registreras och beskrivs för att sedan analyseras.23  
     Idag finns det otaliga sätt att använda sig av en narrativanalys och den kan, beroende 
på vad forskaren väljer att fokusera på, se ut på många olika sätt. Begreppet narrativ 
kan också definieras på många olika sätt, men kan klargöras som en kognitiv struktur 
som för samman handlingar till en händelseutveckling. Denna utveckling anses bestå av 
delarna ”historia” och ”diskurs.”24 Narrativ analys kan vara av intresse när det sker en 
undersökning om hur något/någon gestaltas i en text eller när element som berättelsen 
består av skall betraktas, exempelvis händelsekedjor.25 Oftast fokuseras det på den 
mänskliga medverkan och det som bedöms specifikt, snarare än det kollektiva.26 
Catherine Riessman understryker att det inte finns en ”bästa” metod för narrativanalys 
och att narrativer kan hittas precis var som helst.27 Författaren Anna Johansson lyfter i 
sin bok Narrativ teori och metod fram en modell, utvecklad av psykologen Amia 
Lieblich, för att kunna organisera och klassificera olika typer av narrativanalys som kan 
användas. I denna modell figurerar två dimensioner som är oberoende av varandra. 
Används en narrativ som förhåller sig till en berättelse som helhet ingår det som 
                                                
21 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 142. 
22 Bergström, Göran & Boréus, Kristina i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening 
och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2012, s. 54. 
23 Bergström & Boréus, 2012, s. 50ff. 
24 Alexa Robertson i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 260. 
25 Bergström & Boréus, 2012, s. 25. 
26 Robertson, 2012, s. 226. 
27 Robertsson, 2012, s. 235. 
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undersökts i den första dimensionen, helhet kontra kategori. Den andra dimensionen, 
innehåll kontra form, redogör för huruvida läsningen av litteraturvetenskaplig karaktär 
fokuserar på innehåll eller form i en berättelse. Om koncentrationen ligger på textens 
explicita innehåll antas man vara intresserad av frågor såsom vad hände, varför hände 
det samt vem deltog? Antingen kan dessa frågor utgå från berättarens perspektiv eller 
istället fokusera på det implicita innehållet som exempelvis den symboliska betydelsen. 
Inom dessa två dimensioner finns fyra olika perspektiv att använda sig av när en text 
läses. De fyra perspektiven fokuserar på olika sakfrågor i texten och det tredje 
perspektivet, del kontra innehåll, är intressant att presentera eftersom det oftast kan 
kopplas till innehållsanalys, där vissa passager lyfts ut ur en text som klassificeras under 
utvalda kategorier. Här är det vanligt att leta efter ett speciellt tema i en text som belyser 
sociala relationer, normer och värderingar.28  
     Eftersom ambitionen med uppsatsen är att få en förståelse för den fornnordiska 
kulturens människosyn med hjälp av att dokumentera och analysera ritualer i isländska 
sagor anser jag det lämpligt att använda mig av en narrativanalys som fokuserar bland 
annat på mänskliga aktörer, vilka i många fall är en central del av de passager som 
undersökts. Motiveringen som ligger till grund för valet att kombinera dessa två 
metoder är deras lämplighet gentemot varandra. Precis som modellen i Johanssons bok 
beskriver, lyftes specifika passager i en text ut som kan klassificeras under utvalda 
kategorier. Eftersom jag studerar ett visst innehåll i isländska sagor passar en 
innehållsanalys med urvalskriterier bra in i min undersökning för att skapa en struktur. 
Jag följer då mina urvalskriterier och kan på så vis analysera utvalda passager. Den 
narrativa analysen hjälper mig eftersom jag valt att bland annat fokusera på hur något 
gestaltats i en saga eller text, i mitt fall rituella handlingar i relation till dråp och 
dråpmål. Denna typ av analys ger en insikt i samhället eftersom sociala aktörer anses 
mer ”begripliga som narrativa varelser än som rationella aktörer.”29  

1.5.2 Tillvägagångssätt 
 
Används en kvalitativ metod är det inte sällan att faserna i forskningsprocessen sker 
parallellt och på så sätt ofta glider in i varandra. Trots att det i flesta fall har skett en 
ordningsföljd i mitt tillvägagångssätt finns det ändå delar som gjorts parallellt. I en 
innehållsanalys måste materialet i ett tidigt skede avgränsas. Detta gjorde jag genom en 
läsning av samtliga Alvings översatta sagor och valde sedan ut de sagor som jag ansåg 
kunna uppfylla syftet med uppsatsen genom att de bland annat fokuserade på samhället, 
dess invånare och relationer mellan invånarna. Därefter konstruerade jag urvalskriterier. 
Passager som skulle analyseras skulle omfatta dråp, rituella handlingar och/eller 
dråpmål. Därpå skedde en noga genomläsning av de sagor som kom att ingå i denna 
undersökning. I samband med närläsningen markerade jag de passager som skildrar 
rituella handlingar i relation till dråp, samt i relation till dråpmål med hjälp av mina 
urvalskategorier. De utvalda passagerna har sedan studerats utifrån en narrativanalys 
genom att betrakta relationerna mellan rituella handlingar och dråp, rituella handlingar 
och dråpmål, passagerna emellan, aktörerna i passagerna samt passagerna i relation till 
samhället. Därefter har jag strukturerat upp passagerna utifrån kategorier av ritualer och 
rituella handlingar och sammanfattat dessa i resultatdelen. Med hjälp av mina metoder, 
teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning har de utvalda passagerna sedan 
analyserats och presenteras i analysdelen, med ambition att besvara mina 
frågeställningar och således mitt syfte.  
                                                
28 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur, Lund, 2005, 
s. 288f.  
29 Robertson, 2012, s. 260. 
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1.6 Fornnordisk kultur och religion  
I följande kapitel redogörs tre olika perspektiv av den fornnordiska kulturen som står i 
relation till uppsatsens empiriska del. 

1.6.1 Det fornnordiska samhället 
 
Den fornnordiska kulturen, som även inkluderar det forskare kallar för vikingatiden 
(som vanligtvis dateras från 750 till 1050 v.t), präglade Norden under många 
århundraden innan området integrerades med kristendomen. Tidpunkten är dock svårt 
att exakt datera eftersom de nordiska länderna kristnades vid olika tidpunkter. 
Diskussionen är fortfarande aktuell men den vanligaste dateringen är omkring år 1050 
v.t. Vid denna tid hävdar forskare att den förkristna religionen förbjöds i lag när 
kristendomen infördes och den fornnordiska kulturen började således försvinna.30  
     Handelsfärder, både fredliga och icke-fredliga, var något som ledde till kulturmöten 
med människor från andra kontinenter och den fornnordiska människan förde bland 
annat med sig nya intryck och seder hem. Människorna på handelsresor stod dock i 
minoritet till bönder och tjänstefolk som var den stora massan i samhället. Denna 
majoritet medförde att gården var centrum för de allra flesta. Gården kan i dagens 
forskning ses som ett mikrokosmos i relation till makrokosmos som myterna skildrar: 
gudarnas hem Asgård, människornas hem Midgård, samt jättarnas hem Utgård. I 
relation till makrokosmos finns exempelvis vårträdet på gården som symboliserar enhet 
och ordning, utmarkerna, som symboliserar Utgård samt trädet mitt på gården som 
symboliserar bland annat livskraften.31  
     Förutom de könsskillnader som förekom kunde en individ ses som fri eller ofri och 
det fanns stora sociala skillnader mellan de olika samhällsklasserna. Störst sociala 
skillnader fanns mellan de som ägde jord och de som saknade äganderätt. Vanligtvis 
delades samhällsstegen upp på följande vis: Kung, Jarl/hövding/gode, odalbonde, 
bonde, frigiven träl, träl.32 Konungen under denna tid hade enligt vissa teorier en status 
som en gudom och det talades om något som kallades för det ”det sakrala 
kungadömet.”33 
     Något som var utmärkande i den fornnordiska kulturen var hederskoden. Den 
enskilde individen kunde utmärka sig både till det bättre och till det sämre. Moralsynen 
som förekom styrdes av något som kan beskrivas som ett ”ära-skam-system.” Detta 
system var knutet till den individuella lojaliteten och bundet till släkten. Om någon i 
släkten kastade skam över resterande släkt, fanns det ett gemensamt ansvar att rätta till 
det genom att återföra balansen. Det etiska värdesystemet i samhället utgjordes av äran. 
Den personliga okränkbarheten skulle alltid värnas och stod i relation till ära. Enligt 
Steinsland kan äran i det vikingatida samhället jämföras med samvetet i den kristna 
läran. Allting handlade om att leva och dö med ära och det sågs tydligt i rätten och 
lagen. Äran var av yttersta vikt och ställde olika krav beroende på om individen var en 
kvinna, man, barn, krigare eller bonde.34  
 

                                                
30 Steinsland, 2005, s. 9.  
31 Steinsland, 2005, s. 402f.  
32 Steinsland, 2005, s. 405. 
33 Steinsland, 2005, s. 441. 
34 Steinsland, 2005, s. 423f.  
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1.6.2 Rituella handlingar i fornnordisk kultur  
 
Religionen under den fornnordiska kulturen nämns med olika termer av olika forskare. 
Fornnordisk religion är, enligt Steinsland, en vanlig term men på senare år har även 
termen fornskandinavisk religion börjat användas av forskare. Människorna som levde 
under denna tid hade dock inte ett eget ord för sin religion, utan det talades istället om 
sed när religiösa förhållanden behandlades. När den kristna missionen nådde Norden 
ändrades emellertid denna tanke och den inhemska religionen namngavs med Forn Siðr, 
som betyder gammal sed.35  
     Begreppet odogmatiskt, det vill säga fokus på religiös praxis snarare än fokus på 
lärosatser och tro, är ett sätt att beskriva den fornnordiska religionen. Religiös praxis 
förknippas ofta med riter och kult. Enligt Steinsland finns det två typer av kult att skilja 
mellan i den fornnordiska kulturen: den offentliga och den privata.36 Den offentliga 
kulten skulle exempelvis kunna vara sejd, som förknippades med trolldom och blot, 
som kan förklaras med att offra något till gudarna. Blot var något som många, oftast 
hela byn, aktiverade sig i tillsammans. Begreppet betyder ”att styrka” och människorna 
stärkte alltså gudarna med offer. De tre huvudbloten som förekom på det kultiska året - 
sommarblotet, höstblotet och midvinterblotet - går att läsa om i skriftliga källorna som 
skildrar denna tid.37  
     Offerhandlingar förknippades inte bara med de tre huvudbloten utan hade en central 
roll i samhället. När någon skulle offra innefattade det ett komplext system av olika 
sorters riter och offret kunde ha många olika funktioner. En gåva kunde offras för att 
öppna en kanal mellan människovärlden och gudavärlden eller som ett soningsoffer för 
att blidka gudarna.38 Gåvorna kunde vara materiella ting eller djur, då främst nötkreatur 
eller människor. Av alla djur som offrades hade hästoffer en speciell karaktär. Troligen 
var det på grund av att förtärandet av hästköttet var tabubelagt utanför det kultiska 
sammanhanget. Stället blotet utfördes på kallades för offerplatser och kunde vara allt 
från lundar och åkrar till gårdsplanen. Det fanns även mindre byggnader med uppgift att 
skydda gudabilder, men tempel fanns det ont om.39 Ofta förekommer det i offerriter 
blod, som är signifikant för många typer av rituella handlingar eftersom det har en 
funktion i ritualen och ses därför som heligt. Det kan vara både blod från människooffer 
och djuroffer.40 
     Den privata kulten var ofta bundet till arbetslivet eller till övergångsriter som 
vanligtvis kallas för rit de passage enligt dess upphovsman Arnold van Gennep. Dessa 
riter markerade övergångarna i den enskilda individens liv och exempel på detta var 
bröllop och begravning.41 Enligt Steinsland var dessa övergångsriter, speciellt död och 
begravning, tätt inpå människans liv vilket säkert präglat synen på livets slut. Många 
dog i olyckor, sjukdom, strid, dråp eller graviditeter vilket medförde en stor 
sysselsättning i anknytning till döden. Uppfattningen om en kommunikation mellan de 
levande och döda var stark och omgavs av rituella handlingar, symboler och myter. 
Föreställningarna kring döden var många, men en gemensam tanke var att tillvaron 
fortsatte även bortom döden. Begravning betydde i praktiken att den avlidnes 
personlighet och kraft inte försvann, utan hon gick istället in i en ny form av existens.  
Detta ledde till att omsorgen av den avlidne var mycket viktigt, att göra i ordning den 

                                                
35 Steinsland, 2005, s.11.  
36 Steinsland, 2005, s. 289ff.  
37 Steinsland, 2005, s. 300ff.  
38 Näsström, 1999, s. 157. 
39 Näsström, 1999, s. 168. 
40 Steinsland, 2005, s. 291.  
41 Steinsland, 2005, s. 300, 362.  
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döde var en plikt och även en fiende behandlades med respekt. Graven som uppfördes 
till kunde se ut på många olika sätt. En del var ovala, runda eller båtformad. Den kunde 
vara stor och praktfull eller mindre och diskret. Den kunde ligga separat eller vid ett 
kollektiv. Graven kunde utsmyckas med många gåvor, eller färre. Dessa olika typer av 
gravar stod i relation till släktens förhållande och samhällsställning.42  
    Föreställningen om den plats avlidna kom till efter döden var inte enhetliga trossatser 
utan en blandning av trosföreställningar. Det fanns många gemensamma dödsriken som 
går att läsa i källor från vikingatiden. Bland annat berättas det om Hels rike och Valhall. 
Hel var namnet på härskarinnan i dödsriket och hörde till jättarnas skara. Hon hade två 
syskon, Midgårdsormen och Fenrisulven. De som kom till Hel hade ofta dött av 
sjukdom eller ålderdom. Valhall hör till Odenkulten och var Odens egen gård. Här 
samlades de människor som dött i krig. Ofta tillhörde dessa människor krigarklassen 
eller furstarnas klass. Valhall var en plats för män och de enda kvinnligheter som befann 
sig där var valkyrior.43 Andra platser avlidna kunde komma till efter döden var 
Helgafell, Rans havsrike, eller till guden Freya.44 

1.6.3 Lagen och tinget  
 
Samhällets hierarki i den fornnordiska kulturen var noga graderad av den muntliga 
lagen vilket medförde att den som stod högre upp i samhällsstegen ansågs mer aktad 
och betydelsefull. Detta visade sig när någon fälldes för ett straff. Att exempelvis 
kränka en människa mer aktad och betydelsefull än en själv fick större konsekvenser än 
att kränka någon i en lägre klass. Trälen stod längst ner och var så kallad ofri, vilket 
innebar att denne inte hade några mänskliga rättigheter. Friheten för en människa var 
alltså av yttersta vikt och hade inte något med de ekonomiska förhållandena att göra, att 
vara fri kunde både en fattig och en rik vara. Men förlorade en individ sin frihet, 
förlorades också den ekonomiska rättigheten. Att mista friheten var lagens strängaste 
straff och kunde ske genom att exempelvis dräpa en annan människa. Antingen kunde 
domen fastslås till full fredlöshet, vilket innebar att den dömde aldrig mer fick komma 
tillbaka till ett specifikt område och dessutom förlorade all egendom. Fredlösheten 
kunde också omfatta en tidsperiod. Att döda en fredlös räknades inte som dråp, vilket 
innebar att vem som helst kunde utföra en sådan handling. Till viss mån kunde den 
fredlöse få hjälp att ge sig av, men gjordes det mer än det som tilläts i lagen, fanns 
risken att den som hjälpte själv blev fredlös eller fick betala böter till kungen. Frun till 
en fredlös var tvungen att underrätta sina grannar efter att hennes make sovit i sängen 
fem nätter efter domen. Sedan var den fredlöse tvungen att ge sig av. Det fanns även 
regler om att de barn som avlades under denna tid blev arvslösa. Systemet påverkade 
det stora intresset för släktförhållandena som rådde vid denna tid. I allmänhet hölls 
släktförhållandena noga utredda men de fungerade olika beroende på förhållanden till 
bland annat egendomar, arv, eller hämnd för exempelvis dråp.45 
     Under senare delen av den tidsperiod som omfattades av den fornnordiska kulturen 
fanns det två typer av ting, det allmänna och det regionala. Det allmänna bildades enligt 
tradition år 930 av trettiosex hövdingar. Mötena som skedde under dessa ting hade 
särskilda platser som var tydligt socialt definierade och kvinnor fick i princip inte göra 
sin röst hörd. Mötena hade inte enbart juridisk karaktär utan också social, ekonomisk 
och religiös betydelse. Alltinget var en viktig plats för handel och det var här makten 
överlade och avtal slöts. Det regionala tinget återkom på höst samt vår och fungerade 
                                                
42 Steinsland, 2005, s. 375ff.  
43 Steinsland, 2005, s. 390 beskriver Valkyrior som Odens kvinnliga medhjälpare. 
44 Steinsland, 2005, s. 386ff.  
45 Steinsland, 2005, s. 402ff.  
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som en mötesplats för områdets fria män där förhandlingar och rättegångar utfördes. 
Vid detta ting var det släkten och familjens manliga huvudman som talade åt den 
omtalades vägnar. Precis som i alltinget leddes de regionala tingförhandlingarna av 
goden, som här även var ansvarig för bloten. Godens maktposition och inflytande 
ärvdes av familjen vilket ofta ledde till konflikter mellan släkterna.46  
     Religionshistorikern Catharina Raudvere diskuterar bland annat den rättsliga 
organisationen på Island i sin bok Kunskap och insikt i norrön tradition. De isländska 
sagorna belyser inte bara dråp, rituella handlingar, fejder och vardagsliv utan även den 
isländska rättens administration. Rättegångar som skedde på Island hölls bland annat på 
bestämda tider. För att det skulle ske en korrekt rättegång fanns det speciella regler som 
innebar att en tydlig formalisering gjordes successivt. Detta kunde ses i hur bland annat 
lokala konflikter blev offentligt. Rättegången var en lång process där anklagelser alltid 
skulle komma till allmän kännedom innan en förhandling sattes igång. I detta 
sammanhang skulle lag och rätt kunna definieras med ”formulerade normer och regler 
[…] med funktionen att definiera brott och stadga straff för överträdelser; och med 
termen rätt avses normsystem i mer eller mindre abstrakt bemärkelse.”47 Begreppet lag 
var allmänt accepterad bland nordborna och enligt traditionen togs lagen med till ön av 
landnamsmännen48, vilket gjorde att lagen legitimerades. När lagen nämns i isländska 
sagor är det snarare lokala överenskommelser som är kopplade till öns gemensamma 
ting än en landslag som omtalas. Lagens sociala organisation hade under lång tid status 
som oförändrad och den utveckling som skedde mot formella juridiska institutioner 
anses ske senare. De yngre lagtexterna bedöms vara bra källgrupper för att beskriva 
människors handlingar. Lagtexterna beskriver de förbud mot hedniska handlingar och 
berättar på så sätt vad samhället reglerade, även om de inte kan förklara för oss vad som 
verkligen hände.49  
     Som i så många andra kulturer var den första lagen av muntlig karaktär, något som 
även kan ses ibland annat den första skrivna lagdokumentationen, Gragas. Denna 
lagdokumentation betyder bokstavligen ”grågås” på grund av ett av manuskriptens grå 
pärm. Gragas är ett lagmanuskript av blandad samling som kommer från den isländska 
fristatens dagar (ca 870-1262/64). Lagen inleds med en utförlig kristenrätt och i 
samlingen nämns inte de gamla gudarna vid namn. Om någon bröt tron på en enda gud, 
ansågs han/hon vara vidskeplig. Det var först i slutet på 1100-talet som texten blev en 
sammanhängande enhet och det var såhär lagen var känd när sagorna tillkom. Gragas 
innehöll kristna texter av explicit karaktär och dess legitimitet baserades på den nya 
religionen. Gamla ritualer och dess karaktär var här inte intressanta utan alla sådana 
handlingar klassificerades som hedniska.50 
     Det fornnordiska samhället, rituella handlingar och det judiciella är sådana kontexter 
som undersöks i uppsatsens empiriska del och bör därför presenteras för att skapa en 
inblick och förförståelse. Genom att få en övergripande bild av dessa perspektiv förstås 
lättare de resonemang som förs i den empiriska delen. Resonemangen faller tillbaka på 
just dessa teman och kan på så sätt öppna upp för förklaringar om den människosyn som 
förekom under tiden för fornnordisk kultur.  

                                                
46 Raudvere, 2003, s. 174f.  
47 Raudvere, 2003, s. 171.  
48 Ne.se framhåller begreppet som att anamma ett land, utvandrare tog ny mark i ett annat land. 
49 Steinsland, 2005, s. 295f.  
50 Raudvere, 2003, s. 172f.  
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1.7 Forskningsöversikt 
För att förankra föreliggande studie i ett akademiskt sammanhang kommer följande 
kapitel redogöra en diskussion om rituella handlingar i den fornnordiska kulturen samt i 
de isländska sagorna. 

1.7.1 Ritualer och rituella handlingar i fornnordisk kultur  
 
Det har under många år skett övergripande forskning om ritualer i fornnordisk kultur. 
År 1989 utkom avhandlingen Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi: en 
undersøkelse av hierogami-myten i Skírnismál, Ynglingatal, Háleygjatal og Hyndluljóð, 
författad av Steinsland. Några år senare, år 2005, utkom hon med boken Fornnordisk 
religion som ger en grundlig presentation av den religion som återfanns under den tiden. 
Steinsland fokuserar en stor del på ritualer och menar på att det finns olika typer av 
rituella handlingar i den fornnordiska kulturen. Riterna fungerade bland annat som ett 
maktvapen, då högre ställda i samhällsstegen behövde dessa för att kunna upprätthålla 
sin makt. Exempelvis skulle krissituationer hanteras med ritualer och rituella 
handlingar. Forskningen av ritualer skiljer på privat och offentlig kult.51 Dessa begrepp 
skulle enligt Steinsland kunna ersättas med lokal och central kult istället. Den privata 
kulten hävdar Steinsland hör samman med enskilda hushåll eller enskilda personer 
medan den offentliga kulten knyts samman med samhällets organisation, den territoriala 
indelningen samt maktutövandet.52 Forskare inom detta område är intresserade av vilka 
makter som dyrkades, ledarskapet av handlingarna samt de ändringar som över tid 
skedde. Dessa företeelser har den så kallade tvärvetenskapliga forskningen bringat 
klarhet i de senaste åren. Projektet Vägar till midgård är just ett sådant tvärvetenskapligt 
projekt som startades år 2000 och innefattar 15 böcker, artiklar, möten och avhandlingar 
om fornnordisk kultur.53  

1.7.2 Ritualer och rituella handlingar i isländska sagor 
 
De isländska sagorna kan presenteras utifrån två läger: Friprosateori representerade den 
tidigare forskningen som menar att sagorna bygger på muntlig tradition. Denna tradition 
innehöll en historisk kärna. Den motsatta ståndpunkten representerades av forskare som 
förespråkade bokprosateorin som bedömde att sagorna snarare var konstprodukter och 
på så vis saknade tillförlitlighet som historiskt källvärde. Idag betraktas sagorna av 
många forskare inom detta område ofta som konstnärligt högvärdiga som bygger på 
mycket gamla traditioner. Då sagorna bland annat anses ha ett värde som ett 
mentalitetshistoriskt dokument ligger de i intresse för bland annat religionshistoriker.54 
     Inom den kontext de isländska sagorna figurerar I, det vill säga både i tidig medeltid 
och fornnordisk kultur, finns en del forskning om ritualer och rituella handlingar. Bland 
annat har Margaret Clunies Ross studerat ritualers närvaro och frånvaro i norröna 
medeltida texter, inkluderat de isländska sagorna. Hon anser att en ritual kännetecknas 
av att den är förenad med en eller flera handlingar, men för att handlingarna skall kunna 
betraktas som en ritual måste de gå i linje med socialt vedertagna sekvenser och/eller 
mönster. Ett annat kännetecken menar Ross är att handlingen ofta betingar ett 

                                                
51 Steinsland, 2005, s. 27 förklarar kult som kulturens heliga handlingar.  
52 Steinsland, 2005, s. 288ff.  
53 Se ex. Raudvere, Catharina, Kunskap och insikt i norrön tradition: mytologi, ritualer och 
trolldomsanklagelser, Nordic Academic Press, Lund, 2003; Jennbert, Kristina, Andrén, Anders & 
Raudvere, Catharina (red.), Plats och praxis: studier av nordisk förkristen ritual, Nordic Academic Press, 
Lund, 2002. 
54 Steinsland, 2005, s. 66.  
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konstnärligt uttryck så som dans, målning eller dramatiska inslag. Anledningen till 
dessa kännetecken är att ritualen blir igenkännande och lätt att komma ihåg, vilket i sin 
tur bidrar till att den blir verkningsfull. Ross anser därmed att människorna utför en 
ritual för ett speciellt syfte.55  
     Catharina Raudvere anser att ritualer förekommer i de norrönatexterna både som 
”litterärt motiv och som referenser till händelser som historieskrivarna framställer som 
rimliga händelseförlopp”56 Sagorna anses inte här behandla författarens samtid utan 
många gånger flera generationer bakåt i tiden. Sagor som skrevs ner under 1200-talet 
speglar sina ritualbeskrivningar snarare än föreställningar om religiös praxis i förgången 
tid än det kristna 1200-talet. Beskrivningar av ritualer vävs nästan alltid in i ett längre 
berättande, oavsett prosa eller poesi. Ritualbeskrivningen kan på så sätt sägas ha en 
funktion som topos, vilket betyder att beskrivningen har en läglig plats i texten för att 
framhålla en karaktärs egenskaper. Ritualen står sällan själv i en kontext och är därför 
svår att analysera i sig självt. Detta behöver dock inte vara en nackdel för analysen utan 
Raudvere menar att de narrativa dragen även bör bejakas eftersom de omgivande 
händelserna anses viktiga.57 

1.7.3 Kontrakterade ritualer i isländska sagor 
 
Religionshistoriker Peter Habbe utkom år 2005 med en avhandling som fokuserar på 
ritualer i de isländska sagorna och som bygger på forskarna Caroline Humphrey & 
James Laidlaws ritualteori. Genom att studera olika skeenden i isländska sagor vill han 
undersöka om dessa kan ses som rituella handlingar. De centrala perspektiven som 
undersöks är hur handslaget, eden och gåvan gestaltas i släktsagorna, oavsett vilken 
diskurs dessa befinner sig i. Ritualerna som undersöks kallar han för kontrakterade 
ritualer på grund av att deras karaktär etablerar olika typer av kontakt.58  
     Habbe hävdar att det finns texter bevarade från både medeltiden och vikingatid som 
beskriver avtal eller överenskommelser. När dessa skall bekräftas sker det med hjälp av 
en rituell handling, eftersom de inte går att betrakta som en vardaglig handling då de 
”transcenderar det vardagliga och skapar kvaliteter som vi inte kan komma åt på annat 
sätt.”59 Exempel på en rituell handling är eden, där det ofta förekommer en edsring. Vid 
eden, liksom gåvan och handslaget anses den intention aktören har, i det flesta fall, löpa 
samman med den stipulerade avsikt som ritualen innefattar. Funktionen en kontrakterad 
ritual har i samhället är att den ger en stabilitet i de sociala strukturerna. Om dessa 
ritualer bryts, innebär det att samhället är i upplösningstillstånd. Hedern är av stor vikt 
och skulle det ske ett löftesbrott innebär det en förlorad heder och ära som i 
förlängningen kan leda till minskat socialt inflytande. 60 
     Eftersom ritualer, den fornnordiska kulturen samt isländska sagor är grunden för 
denna uppsats bör ett forskningssamanhang som inkluderar dessa tre teman presenteras. 
Ambitionen med kapitlet om tidigare forskning är att påvisa den tidigare forskning som 
gjorts inom områdena, men också belysa de luckor som fortfarande finns. Som det kan 
ses har det tidigare studerats rituella handlingar i norröna medeltida texter, däribland de 
isländska sagorna. Denna uppsats kan belysa sagorna ytterligare genom att undersöka 
rituella handlingar i en speciell kontext (här i relation till dråp och dråpmål) i sagorna 
                                                
55 Ross, Clunies Margaret i Jennbert, Kristina, Andrén, Anders & Raudvere, Catharina (red.), Plats och 
praxis: studier av nordisk förkristen ritual, Nordic Academic Press, Lund, 2002,  s. 17f.  
56 Raudvere, Catharina i Jennbert, Kristina, Andrén, Anders & Raudvere, Catharina (red.), Plats och 
praxis: studier av nordisk förkristen ritual, Nordic Academic Press, Lund, 2002,  s. 31.  
57 Raudvere, 2002, s. 31f. 
58 Habbe, 2005, s. 161, 218.  
59 Habbe, 2005, s. 115.  
60 Habbe, 2005, s. 115ff. 
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för att skapa nya perspektiv. Det finns alltså anledning till att undersöka dessa vilket 
förhoppningsvis leder till nya diskussioner som platsar i forskningen.  

1.8 Teoretiska utgångspunkter  
I följande kapitel redogörs två teoretiska förhållningssätt som jag utgår från i denna 
undersökning: ritualen som funktion och ritualers kännetecken.  

1.8.1 Ritual som funktion 
 
Enligt Catherine Bell tar funktionalisterna fasta på vikten av det praktiska i rituella 
handlingar och hur dessa underlättar det sociala livet. Det sociala arbetet av rituella 
aktiviteter undersöks i exempelvis de sociala band som upprättar mänsklig gemenskap, 
socialisering av gemensamma värderingar och kunskap samt kanalisering och 
upplösning av sociala konflikter.61  Funktionalisten Emilé Durkheim ansåg i sitt verk 
Les formes élémentaries de la vie religieuse: Le systéme totémique en Australie rituella 
handlingar var ”[…] ways of acting that are born only in the midst of assembled groups 
and whose purpose is to evoke, maintain, or recreate certain mental status of this 
group.”62 Detta blev ett av det mest inflytelserika verk under 1900-talet och har gjort att 
många ritualteoretiker använder sig av en Durkheimsk utgångspunkt för sina teorier.  
     Anhängare till Durkheims teori vill separera heligt; alltså det som anses vara sakralt, 
från profant; alltså det som anses vara världsligt, eftersom dessa två perspektiv inte 
anses passa ihop. Denna separation utföras med hjälp av ritualer och därför kan 
funktionen hos en ritual ses utifrån två perspektiv: som negativ och som positiv. Genom 
att göra denna uppdelning av ritualer kan det heliga separeras från det profana i den 
kontext som undersöks. Förhållandet mellan dessa perspektiv beskrivs med begreppet 
heterogenitet, en absolut avgränsning dem emellan. Perspektiven har således ingen 
gemensam nämnare.63 Aktören har enligt denna teori som mål att upptäcka tankar och 
känslor, vilket ritualen anses vara ett viktigt hjälpmedel till. För att lättare finna målen 
existerar vissa regler och förhållningssätt som skall tillämpas i mötet med det heliga och 
på så sätt skyddas från det profana.64  
    Syftet med ritualer som ingår i gruppen negativa är att förebygga just denna oönskade 
kontakt mellan perspektiven. Aktörer får här inte agera på ett visst sätt och vissa 
handlingar bedöms som tabu och förbjudna, exempelvis kontakt med hjälp av tal eller 
vidrörande av det profana.65 Syftet de positiva ritualerna erhåller är istället att återskapa 
tron på det som är heligt, för utan den anses heligheten upphöra att existera. Detta 
återskapande sker i en gemenskap och det är denna gemenskap som kan upprätthålla 
tron. Positiva ritualer ser annorlunda ut beroende på vilken kultur som studerades. I en 
del sammanhang förekommer offer av djur eller blod, i andra sammanhang förses 
kollektivet med samma utmärkande klädedräkter. Durkheims teori utgår från att att 
gruppen socialiseras genom dessa heliga ritualer och att det profana inte erhåller den 
funktionen. Kollektivets gemensamma tro, uppfattning, historia samt tradition förstärks 
också.66 

                                                
61 Bell, Catherine M., Ritual: Perspectives and Dimensions, Oxford University Press, Oxford, 2009, s. 
59f. 
62 Durkheim, Émile, The Elementary Forms of Religious Life, Free Press, New York, 1995, s. 9. 
63 Durkheim, 2001, s. 37f. 
64 Durkheim, 2001, s. 376. 
65 Durkheim, 2001, s. 224f. 
66 Durkheim, 2001, s. 250ff. 
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     Enligt Durkheims teori har ritualen alltså en funktion av social natur genom att 
bevara gruppens gemenskap, ge en gemensamhetskänsla till aktörerna i gruppen samt 
kvarhålla tron.67  

1.8.2 Ritualers kännetecken 
 
Durkheims tolkning av ritualens funktion har under åren utvecklats och reproducerats 
av olika ritualforskare som kommer presenteras i detta avsnitt. Antropologen Catherine 
Bell gav år 1992 ut boken Ritual Theory: Ritual Practice, där hon kritiserar den 
västerländska intellektualiseringen av religion som menar att religion primärt är ett 
sammanhållet trossystem. Så är inte fallet enligt Bell utan snarare är religion en samling 
praktiker där realiserade handlingar ger verklig substans åt religionen.68 Den generella 
bilden av ritualer – att den ses som en handling sammankopplad med trosföreställningar 
– tas ofta som självklar. Vanligen är rituella handlingar och trosföreställningar 
sammankopplade men Bell menar att de även kan verka separat då människor har olika 
sätt att tolka och acceptera olika ting och föreställningar. I hennes teoretika resonemang 
använder hon ett begrepp som kallas för ritualisering. Med hjälp av detta begrepp vill 
hon få fram de tillvägagångssätt som används i särskilda kontexter av olika individer för 
att sära på olika handlingar från varandra.69  Slutsatsen som dras är att rituella 
handlingar är beroende av trosföreställningar, men trosföreställningar kan förekomma 
utan att behöva vara en del av ritualen.70 Hon anser också att begreppet ritual måste 
sluta isoleras och istället sätta det i en social kontext där det kan ses som ett komplext 
system.71 I boken fokuserar Bell på andra perspektiv inom ramen för ritualer såsom 
under vilka förhållanden rituell aktivitet skiljs från annan typ av aktivitet, hur dessa 
skiljs, varför och vad dessa aktiviteter frambringar som andra aktiviteter inte gör. För att 
nå ett svar på dessa frågor anser Bell att forskare inte längre kan definiera ritualer som 
ett tydligt fenomen eller som en universell mänsklig aktivitet. Istället måste den sociala 
kontexten beaktas i relation till den mänskliga handlingen som utspelas däri.72 I Ritual: 
Perspectives and Dimensions presenterar Bell sex kännetecken som kan kategorisera en 
handling som rituell. Dessa är formalism73 vilket är ett av de vanligaste dragen hos en 
ritual; traditionalism, då traditionen är ett kraftfullt verktyg för att få en rituell handling 
legitimerad; regelbundet återkommande (invariance), som handlar om en noggrann 
koreografi av riten; regelstyrda, som avser att det finns givna regler i en rit; sakrala 
symboler, som innebär att det i riten finns en tilltro till en högre makt, samt dramatiskt 
framförda (performance), en uppspelning som kan forma erfarenheter och kognitiv 
ställning till världen för deltagaren.74 
     Antropologen Roy A Rappaport utkom år 1999 med boken Ritual and Religion in 
the Making of Humanity i vilket han presenterar en ritualdefinition som utgår från att 
ritualen skapar tillit till andra människor och en grund för samhällets förpliktelser.  
Enligt honom kan en del saker i vissa kulturer endast bli utförda genom en ritual och är 
på så sätt inte ett alternativt sätt att utföra något på.75 Rappaport anser i likhet med Bell 
att rituella handlingar har olika särdrag och framför allt formaliseringen bedöms 
                                                
67 Raymond Aron, 1977, s. 63. 
68 Bell, Catherine M, Ritual Theory, Ritual Practice, Oxford University Press, New York, 1992, s. 185. 
69 Bell, 1992, s. 70ff.  
70 Bell, 1992, s. 19.  
71 Bell, 1992, s. 7f.  
72 Bell, 1992. 
73 Ne.se förklarar begreppet som en process där formen hos något blir helt specificerad. 
74 Bell, 2009, s. 139-164. 
75 Rappaport, Roy A., Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge Univ. Press, 
Cambridge, 1999, s. 31. 
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speciellt viktig i hans tolkning. Ju mer formalisering, alltså något formmässigt reglerat, 
som kan ses i en akt, ju fler motiv anser Rappaport det finns att kalla akten för ritual. 
Däremot menar Rappaport inte att allt som är formaliserat kan ses som en ritual, men 
det är ofta med hjälp av formaliseringen som det kan avgöras om akten är en ritual eller 
ej. En likhet mellan Bell och Rappaports resonemang är den vilja att fånga det stadie där 
vanliga handlingar går över till att vara rituella, så kallat ritualisering. Genom att 
fokusera på ritualisering anser Bell att man kan studera processen för hur en vardaglig 
handling blir en rituell handling. Däremot skiljer sig Rappaports tankar åt från Bells 
eftersom han istället vill ringa in essensen av ritualen med hjälp av just kännetecken 
som fungerar som kriterier för att påvisar ritualer. Därför blir formalisering endast ett 
kännetecken för ritualer och rituella handlingar eftersom Rappaport vill att begreppet 
ritual skall bli generellt användbart. Genom att räkna upp fler kännetecken för ritualer 
skapar han en avgränsning gentemot andra handlingar. Dessa kännetecken, förutom 
formalisering, är: legitimerad av andra än brukaren själv, den är alltså mer eller mindre 
stipulerad. Den är också mer eller mindre invariant, som handlar om en mer eller mindre 
noggrann koreografi av riten. Det sista särdraget hos en rit är att den alltid har ett inslag 
av performance, alltså dramatiskt framförda.76 
    Både Bells och Rappaports teoretiska resonemang skiljer sig åt från Durkheim 
eftersom de fokuserar på ritualisering, alltså processen varigenom en vardaglig handling 
blir rituell och kännetecken för att spåra en ritual snarare än att separera det heliga från 
det profana, alltså det vardagliga från det heliga. Däremot kan Bell och Rappaports 
kännetecken jämföras med Caroline Humphreys & James Laidlaws, två teoretiker som 
även dem anser kännetecken viktiga för att spåra en ritual. Trots att de riktar en viss 
kritik mot Bell kan man i boken The Archetypal Actions of Ritual: A Theory of Ritual 
Illustrated by the Jain Rite of Worship läsa en diskussion om begreppet ritualisering och 
precis som Rappaport uppmärksammar de ritualens essens. De uppmärksammar också, i 
likhet med Bell, ritualens process och menar att det finns avgörande aspekter för 
ritualisering av en handling. För att denna ritualisering skall kunna förklaras fokuserar 
man på olika aspekter som mynnar ut i fyra punkter. Den första punkten menar att en 
ritualiserad akt inte är beroende av aktörens intention, vilket kan ses i vardagliga 
handlingar. Detta kallas att ritualiseringen är icke-intentionell. Den andra punkten kan 
förklaras, i likhet med Rappaport, att en ritualiserad handling är stipulerad. Den tredje 
punkten menar på att rituella handlingarna är förståbara, detta eftersom den även är 
stipulerad, eller extern. Den fjärde punkten menar på att författarna kallar handlingarna 
för arketyper och med detta menas att handlingarna är namngivna enheter som 
innefattar sin egen karaktär och historia.77  
     Kännetecken som i detta kapitel tas upp kan alltså sägas ha i uppgift att skilja 
vardagliga handlingar från rituella handlingar. Att äta ett äpple när hungern infinner sig 
kan ses som en vardaglig handling eftersom aktörens intention styr. Är du hungrig äter 
du. Ritualer är istället handlingar som blivit formaliserade och stipulerade men däremot 
måste det förstås att aktören har en medvetenhet och fri vilja med vad denne vill och 
inte vill. Detta stör dock inte den redan fastslagna ritualen utan hävdas istället förutsätta 
individens personliga ändamål i form av så kallade rituella förpliktelser. Det är i mötet 
mellan den fastslagne ritualen och individens rituella förpliktelser som, enligt 
Humphrey & Laidlaw, skapandet av ritualen sker. Handlingen får här mening och det är 
här det kan börja talas om ritualisering.78 Detta innebär att det inte kan ske en ritual utan 
en aktör.     
                                                
76 Rappaport, 1999, s. 32-46.  
77 Humphrey, Caroline & Laidlaw, James Alexander, The Archetypal Actions of Ritual: A Theory of 
Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship, Clarendon Press, Oxford, 1994, s. 88f. 
78 Humphrey & Laidlaw, 1994, s. 5.  
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     En skillnad mellan Rappaport och Humphrey & Laidlaws resonemang är deras syn 
på ritual som kommunikation. Den förstnämnda anser att ritualer faktiskt är en form av 
kommunikation, eftersom aktören i ritualen uttrycker budskap och information.79 Den 
skiljer sig från vardagliga handlingar eftersom den kan kommunicera på en högre nivå 
än vad som kan ske på en individnivå. Detta kallas enligt Rappaport för ”den 
grundläggande sociala handlingen.”80 Kommunikation beskriver han som att ritualen 
frambringar en mening som inte på något annat sätt kan skapas.81 Humphrey & Laidlaw 
anser snarare att ritualen inte alls är kommunikativ och bedömer att ritualforskare i 
allmänhet har betonat denna relation alltför intensivt. Det är varken ritualens kvalité 
eller aktörens intention att vara kommunikativ.82  

1.8.3 Sammanfattning 
 
De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är två stycken. För det första används 
funktionalisten Durkheim, som tar fasta på vikten av det praktiska i rituella handlingar 
och hur dessa underlättar det sociala livet, exempelvis de sociala band som upprättar 
mänsklig gemenskap. Durkheims teori skiljer även mellan det profana och det heliga via 
ritualer och tar fasta på om vissa ritualer kan studeras antingen utifrån ett positivt eller 
negativt perspektiv. Denna teori är av många ritualteoretiker kritiserad eftersom många 
anser att heligt skapas genom handlingar och i min uppsats ämnar jag främst att 
använda funktionalismens grundtanke om hur ritualer underlättar det sociala livet 
snarare än Durkheim teori om heligt och profant.     
     Den andra teoretiska utgångspunkten tar fasta på de olika kännetecken forskare 
använder för att definiera en ritual. Bell anser att det finns självständiga kännetecken för 
att lokalisera ritualer men vill även betona de fortlöpande processerna genom att studera 
kontexten. Men för att kunna utreda denna fortlöpande process anser både Rappaport 
och Humphrey & Laidlaw att de nödvändiga dragen i en ritual måste påvisas genom just 
de kännetecken och särdrag som definierar rituella handlingar. Det bör dock betonas att 
Rappaport och Humphrey & Laidlaw särskiljer sig till en viss del i vad de anser 
kännetecknar en ritual men jag kommer i föreliggande undersökning använda båda 
teoriernas kännetecken. Med hjälp av dessa teoretikers diskussion om vad som 
kännetecknar en ritual kan jag alltså påvisa rituella handlingar i min undersökning.  
    Valet att stödja mig på två olika ritualteoretiska perspektiv grundar sig i uppsatsens 
frågeställningar och syftets olika perspektiv. Frågeställningarnas fokus ligger på både 
ritualer i sig självt men även aktörerna i och omkring ritualerna. För att kunna spåra 
olika ritualer och rituella handlingar i isländska sagor använder jag mig av Bell, 
Rappaport och Humphrey & Laidlaw kännetecken som karaktäriserar en ritual. För att 
finna förklaringar för den människosynen som förekom i den fornnordiska kulturen 
ställer jag de ritualer jag funnit i relation till samhället dess sociala funktioner som tas 
upp av det funktionalistiska perspektivet. Att studera isländska sagors rituella 
handlingar utifrån enbart en teoretisk utgångspunkt skulle troligtvis göra att intressanta 
perspektiv går förlorade. 
 
 

                                                
79 Rappaport, 1999, s. 31. 
80 Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.), Människor och makter [Elektronisk resurs]: en 
introduktion till religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2008 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-2055. 
81 Rappaport, 1999, s. 50ff. 
82 Humphrey & Laidlaw, 1994, s. 74.  
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2 Resultat och analys av dråp i isländska sagor 
I följande kapitel redogörs de passager ur isländska sagor som skildrar rituella 
handlingar i relation till dråp och dråpmål. En analys av varje kapitel kommer framföras 
parallellt med resultatet och sedan sammanfattas i en avslutande analys. 

2.1  Rituella handlingar i samband med dråp 

2.1.1 Övergångsriter 
 
Efter en undersökning av de nio utvalda isländska sagorna har övergångsriter påträffats 
tre gånger i samband med dråp. I Viga-Glums saga får betraktaren läsa om en strid som 
utkämpades mellan Glum med sina män och Toraren med sina följeslagare. Under 
striden lyckades inte Glum dräpa Toraren, men väl fem andra män. I Glums följe dog 
bland annat hans systerson Torvald. Glum förde Torvald till ett hus som låg avsides 
varpå han bredde kläde under Torvalds livlösa kropp och sydde sedan in honom i ett 
skinn. Torvalds mor Helga hade nu kommit till huset och ville gärna se sin döde son. 
Hon lyfte upp honom i en vagn och bonade varsamt om honom och därpå tvättade hon 
såren och band om dem. Sedan ”botade hon honom så mycket, att han talade med 
folk.”83  
    En annan saga som gestaltar övergångsriter är sagan om Gisle Sursson. Ganska 
omgående skildras en passage som handlar om ett dråp på Vestein. En stormby slet loss 
ena sidan av taket på huset och alla utom Vestein, Aud och Gisles träl Tord gick ut för 
att hjälpa till att reparera taket. Dråparen, som här var okänd, gick in i huset och dräpte 
Vestein som föll död framför sängstocken. Då vaknade Aud och ropade på Tord, som 
hon tyckte skulle dra vapnet ur Vestiens sår. Att hämnas den dräpte var en plikt om 
vapnet drogs ur den avlidne. Tord drog aldrig ut vapnet ur kroppen och det kallades då 
för lönndråp om vapnet fick sitta kvar. När Gisle kom tillbaka drog istället han ut 
vapnet ur den avlidne och lade det i en kista och lät ingen se det. Sedan skötte han om 
liket efter den sedvana som rådde på den tiden. Vestein högsattes sedan på sandstranden 
nedanför Säbol. Andra män från Säbol kom ner till högsätet och ville binda helskor på 
Vestein för att han skulle få en chans att vandra till Valhall.84 Att binda helskor på 
Vestein i sagan genererar i en tro att han var krigare, eftersom männen i passagen 
nämner Valhall. Om Vestein var krigare eller ej framkommer inte i sagan, han beskrivs 
endast som en farman, i ägo av en gård.  
     I Egil Skallagrimssons saga skildras en passage efter slaget på Vinaheden. Slaget var 
mellan konung Olav och konung Adalstein och många lämnades döda, bland annat 
konung Olav. Egil, som var med på slagfältet, satte efter de flyende och högg varenda 
en som han kom ifatt. Därefter vände han tillbaka till platsen där slaget stått och letade 
efter sin bror Torvols, som också dräpts i slaget. Egil tog upp den livlösa kroppen, 
grävde en grav och lät Torvol sitta där med alla sina vapen och kläder. Innan han skildes 
från sin bror lät Egil spänna fast en guldring på vardera arm på den döde. Därefter lade 
han upp sten och mull över kroppen. 85  
      
 
 

                                                
83 Viga-Glums saga, s. 138-145.   
84 Gisle Surssons saga, s. 24-27.  
85 Ekil skallgrimssons saga, s. 124-127.  
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2.1.2 Analys av övergångsriter  
 
Att det förekommer endast tre passager som skildrar begravning i samband med dråp 
tycks vara märkligt eftersom det har framkommit i tidigare forskning att det anses vara 
plikt att ta hand om de avlidna. Genom att återkoppla till diskussionen om 
övergångsriter i bakgrundskapitlet kan det konstateras att begravning just är sådan 
därför det ansågs att avlidna fick en ny form av existens. Som ritual ger den en utförlig 
bild av hur de avlidna sköttes och togs omhand. Död och begravning innebar något som 
i forskningssammanhang kallas för lokal kult, alltså en form av helig handling.86 I 
passagerna som här undersökts tog närstående hand om den avlidne, precis som 
uppsatsens bakgrundskapitel antyder. Relationen var stark mellan de levande och döda. 
Den avlidne intog alltså rollen som mycket viktig, oavsett om begravningen skedde på 
slagfältet eller hemma på gården.  
     I bakgrundskapitlet nämns föreställningar om olika dödsriken i den fornnordiska 
kulturen. I samband med döden trodde vissa människor på makternas närvaro och det 
spelade stor roll hur en individ dog eftersom det fanns olika dödsriken beroende på 
dödsorsak.87 Att det grävdes en grav på slagfältet berodde sannolikt på att den avlidne 
skulle få chansen att komma till Valhall, ett dödsrike som fått betydelsen de fallnas 
hall.88 Däremot bör det tilläggas att det inte nämns något om Valhall i just den passagen, 
utan endast är en reflektion från min sida. En mer utmärkande passage som nämner 
Valhall är sagan om Gisle Sursson. Sagan beskriver att männen från Säbol kom för att 
binda helskor på den avlidne för att denne skulle kunna vandra till valhall. 
Föreställningen om Valhall menar forskare höra till Odenkult, där Oden samlar framför 
allt de största krigarna.89 Sagolitteraturen och tidigare forskning skiljer sig en del i 
denna passage. Helskor betyder i forskningssammanhang att den avlidne skall kunna 
vandra till Hels dödsrike snarare än till Odens Valhall. Som läsare blir man ännu mer 
fundersam eftersom Valhall tillhörde krigarkulten men den avlidne inte nämns som 
krigare.  
     I forskning om den fornnordiska kulturen nämns även förekommandet av gravgåvor. 
Två passager framställs där gravgåvor förekommer i samband med begravningen och 
den mest intressanta gestaltar guldringar. När Egil Skallagrimsson skall begrava Torvol 
får han med sig två guldringar ner i graven. Ringar i allmänhet florerar vitt och brett i 
sagorna och är som gravgåvor inget undantag. I den fornnordiska kulturen är ringar ofta 
associerade med olika heliga handlingar och gestaltas alltså många gånger i exempelvis 
gravgåvosystemet.90  

2.1.3 Kontrakterade ritualer 
 
Passager som skildrade kontrakterade ritualer i samband med dråp var tre stycken i det 
empiriska materialet för undersökningen. I Gisle Sursons saga är det intressant att 
nämna den fostbrödralag som Vestein ingick tillsammans med Torgrim, Gisle och 
Torkel innan det skedde ett dråp på Vestein. Såhär skildras den i sagan:  
 

De går därpå ut på en udde vid sandstranden och rista där  
upp en torvremsa ur marken, så, att båda ändarna sutto  

fast i jorden. Därunder satte de upp ett runristat spjut, som  

                                                
86 Steinsland, 2005, s. 375ff.  
87 Steinsland, 2005, s. 375f.  
88 Steinsland, 2005, s. 390. 
89 Steinsland, 2005, s. 390.  
90 Habbe, 2005, s. 135.  
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var så högt, att en man kunde nå med handen upp till spikarna  
i spjutspetsen. Under torvremsan skulle alla fyra gå, Torgim,  
Gisle, Torkel och Vestein. Därpå skära de sig till blods, låta  

blodet rinna samman i mullen, som låg bar under torvremsan,  
och röra samman mullen med blodet. Därpå föllo de alla på  
knä och svärja en ed, att var och en av dem skall hämnas de  
andre som sin egen broder och taga alla gudarna till vittne.91 

 
      
Dock avlades aldrig eden eftersom Torgrim menade att han inte var skyldig att skydda 
Vestein. Därför drog också Gisle bort sin hand och det avlades ingen ed. Gisle menade 
att ödet nu hade sin gång. Därefter dräptes alltså Vestein av okänd.  
     I Hönsa-Tores saga gestaltas bonden Hönsa-Tore, rik men illa omtyckt. En vinter var 
det sträng kyla och många i bygden hade inte hö så det räckte till boskapen. De frågade 
då Hönsa-Tore, som hade överflöd av hö, om de kunde få köpa av honom men han 
svarade nej. Då Blund-Kettil ville köpa hö för hans landbors räkning svarade Hönsa-
Tore återigen nej. Blund-Kettil gav sig inte och tog med höet hem, han insisterade på att 
få betala, men Hönsa-Tore ville inte ha något och ville synnerligen inte bli av med sitt 
hö. Hönsa-Tore blev ivrig att hämnas för det som han ansåg vara stulet hö och fick 
Torvald på sin sida. Tillsammans red de bort till Blund-Kettils gård. Blund-Kettil erbjöd 
gåvor till Torvald för att låta höet vara kvar. Dessa gåvor var mycket större och bättre 
än han någonsin skulle gett Hönsa-Tore eftersom han ansåg Torvald mer värd som 
människa än Hönsa-Tore. Dessutom lovade Blund-Kettil att visa Torvald så mycket 
heder att hans anseende ökade. Torvald teg och tyckte anbudet var bra men Hönsa-Tore 
gick inte med på det och stämde Blund-Kettil. Sedan hände det som så att Blund-Kettils 
träl Örn dräpte Hönsa-Tores fosterson Helge för att Hönsa-Tore med folk hade kallat 
Örns husbonde för tjuv och rånare. Innan Helge dog ville han att Blund-Kettil skulle 
brännas inne. Hönsa-Tore gjorde som Helge sade och brände inne alla som var på 
Blund-Kettils gård, inklusive Blund-Kettil själv.92 Passagen skildrar en rituell handling 
som sker innan ett dråp begås. Gåvan, som rituell handling visar här på den viktiga 
hedern i sagorna. Genom att ge gåvor till Torvald, ville alltså Blund-Kettil avvärja 
Hönsa-Tore att göra något dumt. Men om Torvald antog detta, förlorade Hönsa-Tore sin 
heder och godtog alltså inte budet. Dråpet, att bränna inne Blund-Kettil kanske främst 
berodde på att Helge blev dräpt, men kan även antas vara för att tvätta bort skammen 
med ära, som i detta fall var att bränna inne Blund-Kettil. 
     En tredje passage som skildrade kontrakterade rituella handlingar återfinns i Egil 
Skallagrimssons saga. Efter Egil begravt Torvol på slagfältet åkte han med sina män till 
konungen. Egil fick sitta på högsätet mitt emot konungen och lade sitt svärd över knäna, 
precis som konungen gjorde. Efter en stund drog konungen ut svärdet och på det hängde 
han en guldring. Han räckte ringen tvärsöver elden till Egil varpå Egil gick upp, drog 
sitt svärd och stack svärdet i ringen. Sedan fäste han ringen på sin arm och började 
dricka. Lite senare under kvällen lät kungen bära in två kistor med silverpengar som 
gåva till Egils far som bot för hans nu avlidne son Torvol. Egil själv fick bot för sin bror 
i form av vänskapslöfte.93  
 
      

                                                
91 Gisle Surssons saga, s. 12.  
92 Hönsa-Tores saga, s. 54-58.  
93 Egil skallagrimssons saga, s. 124-127. 
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2.1.4 Analys av kontrakterade ritualer  
 
Kontrakterade rituella handlingar, exempelvis gåvor, handslag eller ed, skildras i dessa 
passager. Återigen nämns ringen som föremål och kan ställas i relation till forskning 
som anser föremålet är ett tecken på allians. Ringen i denna saga symboliserade inte 
enbart allians utan en gåva i form av vänskapslöfte. Ringen är alltså inte bara en typ av 
gravgåva utan har även en framträdande roll i de gåvosystem mellan levande individer 
som förekommer i isländska sagor. Gåvor förekommer i många olika rituella 
handlingar, allt från gravgåvor till offergåvor åt gudarna.94  
     Passagen som skildrar fostbrödralagen innehåller många rituella handlingar, bland 
annat eden. Sätts den i relation till ritualens kännetecken som beskrivs i de teoretiska 
utgångspunkterna kan det konstateras att handlingen betraktas vara legitimerad av andra 
än utövaren själv (genom fostbrödralag) vilket även gör den stipulerad på grund av 
status som sedvana i den fornnordiska kulturen. Ritualen har även en funktion av social 
karaktär och bevarar gruppens gemenskap genom att fastslår något om 
släktförhållandena i samhället. Genom att utföra ritualen påverkades yttre 
omständigheter såsom arv, tvister och hämnd.95 De som utförde fostbrödralag hade en 
plikt gentemot de andra att exempelvis hämnas ett dråp. Aktörerna I sagan genomfördes 
dock inte ritualen, så de fyra aktörerna hade ingen plikt gentemot varandra. Eden var en 
intressant rituell handling och en viktig och helig institution i det fornnordiska 
samhället. Exempelvis krävdes det vittnen från gudomar,96 vilket även ses i passagen 
om fostbrödralag. Det finns texter från vikingatid som beskriver om hur en 
överenskommelse skall avtalas med rituella handlingar.97 Eden skulle alltså kunna sägas 
vara mer än en vardaglig handling med tanke på att den ses som ett slags avtal, vilket 
alltså gör den rituell. 
     Dråp i samband med hederskoden är en förekommande företeelse i sagorna.98 Det är 
intressant att analysera de gåvor som Blund-Kettil erbjöd Hönsa-Tores i sagan med 
samma namn. Det berättas att Torvald var mer värd än Hönsa-Tore och därför fick 
större och bättre gåvor. Oavsett i vilket avseende gåvorna gavs, stod de i relation till det 
samhälliga hierarkiska system som förekom på den tiden. Exempelvis gravgåvans 
mängd och värde berodde på den avlidnes anseende och status. En kung eller jarl fick 
mer gåvor än en bonde.99 Gåvorna i passagen om Hönsa-Tore symboliserar snarare ett 
utbyte genom att Blund-Kettil fick ha kvar höet i gengäld mot gåvor. De kännetecken av 
rituella handlingar som ger gåvan status som rituell handling är bland annat det 
stipulerande.  

2.1.5 Blod som rituell handling   
 
Passager som skildra dråp i relation till blod som rituell handling var fyra stycken i de 
undersökta sagorna. Återigen är det intressant att studera Gisle Sursons saga och den 
fostbrödralag som Vestein ingick tillsammans med Torgrim, Gisle och Torkel innan det 
skedde ett dråp på Vestein. Såhär skildras det i sagan:  
 

De går därpå ut på en udde vid sandstranden och rista där  
upp en torvremsa ur marken, så, att båda ändarna sutto  

                                                
94 Habbe, 2005, s. 135.  
95 Steinsland, 2005, s. 369.  
96 Steinsland, 2005, s. 371.  
97 Habbe, 2005, s. 115.  
98 Steinsland, 2005, s. 65.  
99 Steinsland, 2005, s. 378f. 
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fast i jorden. Därunder satte de upp ett runristat spjut, som  
var så högt, att en man kunde nå med handen upp till spikarna  
i spjutspetsen. Under torvremsan skulle alla fyra gå, Torgim,  
Gisle, Torkel och Vestein. Därpå skära de sig till blods, låta  

blodet rinna samman i mullen, som låg bar under torvremsan,  
och röra samman mullen med blodet. Därpå föllo de alla på  
knä och svärja en ed, att var och en av dem skall hämnas de  

andre som sin egen broder och taga alla gudarna till vittne.100 
      
Fokus ligger inte längre på eden som rituell handling utan nu på hur de fyra vännerna lät 
sig skäras till blods i mullen, en av de rituella handlingarna i processen.  
     I en annan saga, Egil Skallagrimssons saga, får betraktaren läsa en passage där Olev 
skulle fara hemifrån för att indriva landgälder som inte hade blivit inbetalda på våren. 
Med sig hade han tolv man plus en som hette Egil. De kom till en gård som konung 
Eirik rådde om och som en man som hette Bard förvaltade. Olev och hans män stannade 
där över natten, fick mat och torra kläder av Bard. Konungen Eirik och drottningen 
Gunnhild hade samma natt kommit till gården och Bard hade rustat till gille för att ta 
emot dem. På gillet skulle det hållas disablot.101 Olev och Egil fick då vara med på gillet 
och träffade konungen. Under kvällen blev Olev med sällskap redlösa och vomerade 
överallt. Bard gick då till drottningen och sade att Olev och Egil hade kastat skam över 
dem på grund av redlösheten. Drottningen och Bard blandade därför gift i drycken, 
varpå Bard signade hornet och gav till Egil. Egil drog då sin kniv, skar sig i handleden 
varpå han tog hornet och ristade in runor som han färgade röda av blodet. Hornet gick 
då sönder och ölen rann ner i halmen. Egil och Olev bestämde sig för att gå men Bard 
kom ifatt dem och bad Olev dricka en avskedsskål. Egil drack istället för Olev och grep 
sedan efter sitt svärd och stack det rätt igenom Bard, på grund av försöktet att förgifta 
honom. Ingen fick någon skuld i det som hänt.102 I sagan nämns det inte huruvida 
avskedsskålen var förgiftad eller ej, men eftersom Egil levde vidare, tros det vara det 
sistnämnda. Egentligen nämns två rituella handlingar i denna passage: disablot, och 
blodet som ristades i hornet.  
      En annan av de isländska sagorna, Eyrbyggarnas saga, skildrar en passage där strid 
utbröt under ett folkmöte mellan sydsidan och nordsidan. Under dagens lopp blev det 
blodutgjutelse och en man blev dräpt. Mannen lades då under en risbuske och blodet 
rann så mycket att det bildades en pöl under busken. Gossen Kjartan tog då sin yxa, 
sprang bort till busken och doppade där sin yxa i blodet.103 I samma saga skildras 
Hovstad vilket var ett hov byggt av Torlov. Här fanns det en sorts pall, likt ett altare, 
varpå alla eder skulle avläggas. Här skulle också stå en så kallad blotbolle som var till 
för att stänka av det blod som offrades av gudarna och detta blod kallades för löt.104 
    

2.1.6 Analys av blod som rituell handling 
 
Passagen om de fyra vännerna som avlägger fostbrödralag innehåller en lång process av 
rituella handlingar som kan sammanfogas till en ritual och ett moment är skärandet till 
blods, alltså en rit. Blodet skulle kunna symbolisera det nya släktskapsband som skapas 

                                                
100 Gisle Surssons saga, s. 12.  
101 Steinsland, 2005, s. 275 framhåller Disablot som ett offrande till de kvinnliga makter som dyrkades 
bland människorna och kallades för Disar.  
102 Egil Skallgrimssons saga, s. 91-97.  
103 Eyrbyggarnas saga, s. 97-99.  
104 Eybyggarnas saga, s. 11. 
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i och med den rituella handlingen. Släktskapets centrala roll har tidigare nämnts och 
genom att de fyra vännerna valde att skära sig till blods symboliserar det den typ av 
släktskap som skapas genom födsel snarare än något som skulle kunna jämföras med 
ingifte. De fyra vännerna blev således både närmre och starkare knutna till varandra, de 
blev blodsbröder. Att låta blodet rinna samman i mullen skulle även kunna jämföras 
med en slags återfödelsesymbolik. Jorden har i många kulturer fått symbolisera 
återfödelse och genom att studera denna ritual kan det konstateras att så även är fallet 
här.  
     Studeras sagan om Egil Skallagrimsson i relation till teoriresonemanget om 
vardaglig handling kontra rituell handling kan en del intressanta aspekter lyftas fram. 
Dras en jämförelse mellan tanken att man äter för att man är hungrig med situationen 
när Egil skär sig i handleden för att rista in runor i hornet, kan det fastställas att 
förtärandet av mat är aktörens intention – man är hungrig. Egils handling skulle snarare 
kunna betraktas som en rituell handling då han troligtvis inte hade en intention att skära 
sig själv för att rista in runor i hornet. Detta gjorde han istället på grund av yttre 
omständigheter, handlingen blir alltså stipulerad. Samma resonemang kan dras i sagan 
där Kjartan doppade sin yxa i blodet. I passagen om Egil kan han och drottningen ställas 
i relation till varandra. Det var drottningen som blandade gift i drycken och när Egil 
ristade hornet med blod kan det ses som en kränkning av drottningen eftersom hon stod 
högre upp på samhällsstegen och var därför mer aktad och betydelsefull.  
     I Eyrbyggarnas saga kan det dras paralleller till den kristna läran. Ett exempel är hur 
Hovstad presenteras och jämförs med en kristen kyrka. Till exempel finns där i Hovstad 
en pall som liknar ett altare. Forskare inom detta område ställer själv frågan om 
huruvida denna saga kan betraktas som källa till förkristen kult. Dock menar forskare, 
bland annat Steinsland, att flera passager i sagan får stöd från andra källor, där ibland 
Landnamabok.105 På altaret i Hovstad stod en blotbolle, ett slags kärl som användes för 
att stänka blod när det var tid att offra till gudarna. Trots att just denna saga är 
omdiskuterad som källa av forskare beskrivs det ändock en blotbolle, som används i 
relation till gudarna, alltså i plural. Kristendomen hade en tro på en gud. Däremot bör 
det tilläggas att en del forskare tror att blotbolle är inspirerat av medeltidskyrkans bruk 
av vigvatten.106 

2.1.7 Utförandet av sejd 
 
En passage i Laxdalingarnas saga skildrar en ovänskap mellan Torleik och Hrut. En dag 
kom en man som hette Eldgrim till Torleik och ville köpa hästar som Torleik ägde. 
Torleik sade att hästarna inte var till salu. Eldgrim begav sig ändå till Torleiks hästar 
och drev bort dem. Hrut kom då ut och frågade var han skulle driva hästarna varpå 
Eldgrim svarar att han hade kommit för att hämta hästarna och ämnade aldrig låta 
Torleik få dem tillbaka. Hrut försökte då förhandla med Eldgrim om andra hästar men 
när Eldgrim avbröt samtalet och drev på sin häst, dräpte Hrut honom med en spjutyxa. I 
tron om att Hrut gjort något bra begav han sig till Torleik och berättade om vad som har 
hänt. Torleik blev dock förbittrad och arg, och menade att ”Hrut gått hans ära för när 
genom detta handlingssätt”107 Det skiljdes nu som ovänner men Hrut blev uppskattad av 
andra folk för det han gjort mot Eldgrim. För att Hrut skulle få skam, använde nu 
Torleik en familj som kunde utföra sejd mot Hrut. Familjen bestod utav Kotkel, Grima, 
Hallbjörn och Stigande. De kom till Hruts gård och började med sin sejdsång, varpå 
Hrut manade alla i huset att inte kolla ut genom fönstren, hur vacker sången än var. 
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Hruts son Kare som var tolv år gammal, kunde inte hålla sin nyfikenhet i schack och 
gick ut mot sejdplatsen varpå han föll död ner på marken. På morgonen såg Hrut vad 
som hänt och det var en stor förlust för honom. Han lät därför kasta upp hög över Kare. 
Som hämnd begav sig Hrut och Olav med femton män för att jaga rätt på familjen som 
utförde sejden. De blev gripna och dräpta.108 

2.1.8 Analys av utförandet av sejd 
 
Att utföra sejd är en allmänt känd ritual i den fornnordiska kulturen och betraktas av 
många forskare som en offentlig kult. I detta fall får läsaren inte reda på vilka krafter 
som utlöste Kares död, bara att han föll död på grund av sejdsången familjen använde 
sig av. Kotkel och hans familj beskrivs i sagan som farliga då de är trollkunniga. Deras 
sejdceremonier fick ofta fruktansvärda följde som i denna passage. I bakgrundkapitlet 
nämns det att den som utför sejd försöker få sin vilja igenom.109 För att relatera det till 
denna passage kan vi anta att viljan var att döda Kare, då han var omtyckt av Hrut. Det 
går också att finna den framträdande hederskoden i denna passage. I ett försök till hjälp, 
får Hrut istället genomlida sin sons död eftersom Torleik inte ville förlora sin heder. I 
passagen påträffas ett bra exempel ära-skamsystemet i fornnordisk kultur. Äran hörde 
här samman med Torleiks personliga integritet och den höll han på att förlora på grund 
av Hruts försökt till hjälp. Handlingarna som en individ utförde styrdes alltså av detta 
system. Jämförs denna saga med den människosyn som förekom i fornnordisk kultur 
kan det ställas i relation med varandra, vilket då säger en del om människans värde som 
varelse under denna tid – hedern gick före ett människoliv. Människorna i sagorna 
gjorde allt för att ha hedern i behåll. Detta påträffas inte bara i denna saga, utan 
genomsyrar alla sagor i denna undersökning.  
 

2.2 Rituella handlingar i samband med dråpmål 

2.2.1  Övergångsriter   
 
Två passager om övergångsriter i samband med dråpmål påträffades i sagorna. I 
Eyrbyggarnas saga valde Arnkel att ta till vapen och dräpa Snorres träl Hauk. Detta 
därför att Hauk, skickad av Snorre, högg timmer i skogen som Snorre kommit i 
besittning av. Arnkel trodde dock inte att Snorre fått tag i skogen på laglig väg och 
valde att dräpa Hauk. En rättegång inleddes och de båda parterna möttes i Torsnöstinget 
för att reda ut händelsen. Då Arnkel friades för dråpet på Hauk och Snorre alltså 
förlorade målet, rådde det stor fiendskap emellan dem. Som hämnd dräpte Snorre 
Arnkel på höstacken. Arnkels död väckte sorg i alla hans följemän. De ansåg honom 
som den främste och klokaste. Därför tog följemännen Arnkels lik, skötte om det och 
gravlade det. Sedan höglades han vid stranden ute på Vadilshove. Gravhögen var lika 
stor som ett stort höstackgärde. Dråpet och dråpmålet på Arnkel medförde en ny lag – 
ingen kvinna eller man under sexton år skulle få vara målsägande i dråpsak längre. 
Anledningen var att kvinnfolk spelade en central roll under Arnkels dråpmål, vilket 
medförde att dråpmålet inte fick så stor kraft som väntat.110 Den ritual som utförs i 
passagen är begravningen av Arnkel, alltså en övergångsrit. 
     Efter dråpet på Kjartan i Laxdalingarnas saga tar fadern vid namn Olav Hoskuldsson 
hem liket och reser ett tält över det eftersom ingen kyrka ännu är byggd. Därefter väcker 
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han åtal för dråpet vid Torsnästinget. En vecka stod liket på Hjardarholt men Torstein 
Egilsson lät bygga en kyrka vid Borg och han förde hem liket och begravde det vid 
kyrkan. Dräparna, Osvivrssönerna, blev alla fredlösa och bötfällda och hade ej rätt att 
återvända till Island. De andra delaktiga vid dråpet fick inga böter.111  

2.2.2 Analys av övergångsriter 
 
Som tidigare nämnts var gravläggningen en stor och viktig del och i den fornnordiska 
kulturen fanns det en stark relation mellan levande och döda. Graven i passagen om 
Arnkel skildras som stor då en liknelse dras till ett höstacksgärde. Att gravhögen 
gestaltas som stor bör inte vara så märkvärdigt eftersom Arnkels följemän ansåg honom 
som den främste och klokaste. Den hierarki som rådde i sagasamhället bestämde ofta 
gravarnas storlek. En man (eller kvinna) av högre rang, fick ofta större grav och fler 
gravgåvor. Det bör dock tilläggas att passagen inte nämner vilken hierarkisk ställning 
Arnkel hade. Trots att hans följemän ansåg honom som främst och klokast betydde inte 
det att han var av hög rang. Det enda som egentligen kan utläsas är att han stod högre 
upp än en frigiven träl, eftersom han hade följemän och var i besittning av mark.  
     En intressant händelse som bör beaktas är den nya lag som presenteras i samband 
med dråpmålet. Anledningen skulle kunna vara just Arnkels storhet och hierarkiska 
ställning. Folket i sagan förväntade en stor kraft i dråpmålet men istället delades 
skonsammare straff ut. Argumentationen som förs i sagan var att ingen man eller kvinna 
under sexton år längre fick vara målsägande i ett dråpmål. Tidigare forskning nämner 
ingenting om åldern i relation till tinget, så en förklaring står icke att finna. Däremot kan 
det antas att den ringa åldern inte var lämplig för den typen av ansvar ett målsägande 
erhöll på den tiden. För att återkoppla till syftet att nå en förståelse för människosynen 
öppnar denna passage upp för tolkning då det ges en inblick i åldersbehandlingen. Det 
bedömdes uppenbarligen här att folk som inte nått en viss ålder inte hade den erfarenhet 
och förmåga som krävdes för ett så stort ansvar. Genom att få det bevisat antogs alltså 
en ny lag.  
     Dessutom nämns både kvinna och man vilket tyder på en återhållsam könsfördelning 
i sagorna. I uppsatsens bakgrundskapitel poängteras det en ganska så neutral 
jämställdhet mellan kvinna och man i den fornnordiska kulturen. På den tiden hade 
kvinnor en del rättigheter och kvinnan följde även samhällets hierarkiska stege. Det 
innebar att hon kunde ha ett lika stort anseende som en man. Kvinnan kunde även vara 
fri eller ofri. Dessutom hade hon ett stort ansvar på gården, som ansågs central i det 
forntida samhället.112 Det kan konstateras att det finns manliga och kvinnliga attribut i 
sagorna men bör tilläggas att alla passager som undersökts fokuserat främst på det 
manliga könet.  
     I Laxdalingarnas saga nämns en begravning i anslutning till en kyrka. Det är 
intressant och ställer frågan om sagornas källvärde till den fornnordiska kulturen på sin 
spets, kan sagorna berätta om den fornnordiska kulturen när sagorna skrevs under tiden 
för den kristna läran? Det gäller att beakta denna källkritik men genom att luta mig mot 
tidigare forskning som behandlar denna kritik överväger jag i alla fall att har med 
passagen i denna uppsats eftersom den oavsett säger något om människosynen.  

2.2.3 Kontrakterade ritualer 
 
I striden mellan Toraren och Glum i Viga-Glums saga får läsaren ta del av passagen då 
Torarens broder Torvald Krok dräptes. Sagan skildrar inte vem som dräpt honom men 
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många män trodde att det var Glum eller Gudbrand. Torvald bestämde sig för att 
stämma Glum i Hegranästinget113 istället för Alltinget där Glum hade många mäktiga 
fränder. Efter att Toraren anlade sak mot Glum i Hegranästinget var Glum tvungen att 
avlägga en ed om att han inte hade dräpt Torvald Krok. Denna ed skulle avläggas på 
hösten, fem veckor innan vinterns början och om detta inte gjordes skulle det räknas 
som edsvägran. Glum sände bud till Toraren om att han skulle höra eden vid Djupadal. 
Den som skulle avlägga tempeleden tog en silverring i handen som var rödfärgad av 
blodet på ett offrat djur. Med gudarna till vittnen avlade Glum tempeled på ringen.114 
Att Torvald bestämde sig för att stämma Glum i ett annat ting än det Glum hade många 
vänner i, säger en del om hur individer tänkte på den tiden. I tinget hade den som hade 
flest fränder större chans att frikännas och den som hade minst fick ofta hårdare straff. 
Det flesta passager av denna typ i sagan skildrar vikten av allians och vänskap släkter 
emellan, vilket skapar bättre förutsättningar i exempelvis ett dråpmål.  
     I Hravnkel Freysgodes saga får läsaren möta Hravnkel som dräpte Einar då han 
lånade en häst utan lov som stod Hravnkel väldigt nära. Argumentet för dråpet var att 
Einar brutit ett heligt löfte. Fadern till Einar, Torbjörn, begärde böter för dråpet på sin 
son, men Hravnkel nekade och menade att det som var gjort var gjort. Torbjörn frågade 
då Sam om han ville hjälpa till i målet och han tackade ja genom ett handslag med 
Torbjörn. Sam gick sedan upp till tinget i Lagberget. Med hjälp av hemligt bistånd ålade 
han Hravnkel till värjemål. I och med att Hravnkel inte kunde komma till tals då flera 
män stoppade honom, blev han dömd till full fredlöshet. Sam bosatte sig då på 
Hravnkels gård och bodde där i sex år. När Hravnkel kom tillbaka dräpte han Sams bror 
Eyvind och tog med våld tillbaka sin gård. Han gav Sam två alternativ: att dräpas eller 
gå med på Hravnkels krav. Sam bestämde sig för att leva och gick med på kraven. Det 
lades inga böter för dråpet på Eyvind.115  
     I Grette Asmundssons saga skildras en passage där Grette dömdes till landsflykt i tre 
år efter dråpet på Skegge. Grette hade enligt Torkel två saker att välja mellan: rida till 
tings och stå sitt kast, eller vända sig om. Grette valde att rida till tings. Målet upptogs 
av arvingarna till den dräpte. När Grette fått sitt straff gav Torkel handslaget och 
betalade böterna till arvingarna i Grettes tjänst.116 Precis som i förra passagen är 
handslaget den kontrakterade rituella handlingen. I detta fall handlar det om böterna 
Torkel måste betala till arvingarna, men trots dessa blev Grette dömd att gå i landsflykt.  
     I De sammansvurnas saga går det att läsa en passage om ett dråpmål där Odd 
anklagade Ospak för att ha stulit hans får. Medlaren Vale försökte få förlikning mellan 
Odd och Ospak men när han gick in i Ospaks hus för att tala med honom blev han 
istället dräpt av Ospak i tron om att det var Odd. Innan Vale dog vill han att Ospaks 
hustru skulle sändas till Odd och säga att Odd och Vale nu var förlikta. Frun gjorde 
detta och det var nu upp till Odd om vad som skulle hända härnäst. Han bestämde att ta 
upp målet i tinget, där släktskapet styrde målets riktning i denna passage. Exempelvis 
ämnade Toraren inte befatta sig med Ospak, men då han var släkt med honom kunde 
straffet även drabba honom. Ändock ville inte Toraren försvara Ospak och istället 
valdes en annan man, Styrme, att svara för Ospak i målet. Det skedde ett slags hot 
gentemot Odd då Styrme menade att han kunde mer om lagsaker än honom och därmed 
avslutades målet avslutades. Mannen Ofeig hjälpte nu Odd och ifrågasatte de svurna 
ederna. Han menade på att ederna, som uttalades ”jag svär ed på boken, så som jag vet 

                                                
113 Viga-Glums saga framhåller tinget som ett av fyra vårting i Nordlandet, där tingsplatsen låg vid 
Skagafjordens innersta del.  
114 Viga-Glums saga, s. 138-151. 
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är rättast och sannast vara och mest enligt lag”,117 inte alls var sanna. Eftersom Ofeig 
talade så väl lovade de styrande att döma om målet förutsatt att Odd kom dit. Tillslut 
dömdes Ospak fredlös. Då menade Styrme att de burit mutor i rätten och ville söka 
rättelse.118  

2.2.4 Analys av kontrakterade ritualer  
 
Passagen påvisar den centrala roll släktbanden erhåller i samhället. Framför allt är det 
viktigt med goda släktband och goda förhållanden till fränder men i passagen som 
beskrivs här är det tvärt om. Uppfattningen att det sker någon slags korruption är 
påtaglig, just på grund av ofrivilliga släktband. Här uppfattas kunskapen om lagen 
viktig och den anses kunna förvränga historien och straffa (eller inte straffa) någon som 
kanske egentligen är oskyldig (alternativt skyldig). I målets första dom blir Ospak inte 
fälld för dråpet och ederna avläggs. Genom hjälp kan Odd senare döma om målet och då 
döms Ospak helt plötsligt till fredlöshet.  
     Mestadels förekommer eden i samband med tingsplatser inom den fornnordiska 
kulturen eftersom det är en kontrakterad rituell handling som ofta görs i samband med 
ett avtal. De sammansvurnas saga nämner till och med att eden skall sväras på det som 
är rättast och sannast. Vid dråpmålets första del förlorar eden den försäkran som den 
sedan tidigare erhållit. Detta ifrågasätter edens så centrala och viktiga roll som 
kontrakterad ritual, men det ger också en öppning för tolkning av människosynen. 
Antingen svors eden på det som då ansågs rättast och sannast och det var snarare 
rättsystemet som fallerade, eller så påverkar släktskapet domens utgång. Då det klart 
och tydligt framkommer i passagen om ogillade släktband är det med stor sannolikhet 
det sistnämnda antagandet som stämmer. Om så är fallet kan det också säga något om 
behandling av människor som varelse.  
     I passagen om Glum är ringen av högsta vikt. Ofta svärs en ed utan relation till något 
föremål119 men i denna passage är det en ring som besitter en slags funktion i den 
rituella handlingen. Eden, som rituell handling, står här i relation till tinget, närmare 
bestämt Hegranästinget. Likt andra berättelser om när eder skulle avläggas i den 
fornnordiska kulturen fanns vittnen i form av gudar, i denna passage guden Asgrim. Det 
som kan utläsas i sagorna är edens koppling till ett heligt område. Eden avläggs oftast i 
samband med ett avtal och eftersom ett avtal anses rituellt kan det påstås att eden 
avläggs i samband med det heliga snarare än det profana. Ritualer har även en funktion 
av social natur genom att bevaka gruppens gemenskap och gemensamhetskänsla. Detta 
kan ställas i relation till passager som gestaltar eder som avläggs.  
     En annan kontrakterad ritual som förekommer i Hravnkel Freysgodes saga i 
samband med dråpmål är handslaget mellan Sam och Torbjörn. Den rituella handlingen 
innebär här ett kontrakt på att Sam övertar målet. I likhet med eden förekommer denna 
typ av ritual i samband med tinget och binder samman något, ett slags avtal. Beroende 
på dessa förhållanden kan det med säkerhet påstås att handslaget ägde en rättslig 
legitimitet i samhället som skildras i sagorna.120 I denna passage, likt andra passager 
som skildrar ett handslag, är den rituella handlingen tillsynes ganska enkel. Handlingen 
är ingen lång process men symbolen i handlingen gör den rituell. Aktören är medveten 
om att processen är en speciell handling och är på så vis stipulerad. En annan saga som 
gestaltar handslaget är den om Grette. Genom att ställa handslaget som rituell handling i 
relation till kännetecken som tas upp i teorikapitlet kan det konstateras handlingens 
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stipulerade karaktär. Den har också en bestämd form som genom handling åstadkommer 
något och är inte beroende av den aktuella individens intention.  
     Ett återkommande tema i passager som står i relation till dråp eller dråpmål är de val 
dråparen gör. I Grettes saga står valet mellan att ta upp fallet i tinget eller att bli dräpt. 
En gemensam nämnare i sagorna är här att dråparen väljer att stå sitt kast och rida till 
tings. Men skildringar av valen förekommer ofta i sagorna och säger något om de 
normer som fanns i samhället. Normen att göra rätt för sig kan antas vara stark och det 
fanns en överhängande risk att själv bli dräpt om normen inte följdes. Att dräpa 
dråparen i en sådan situation verkar ha varit legitimt. Genom att ställa denna diskussion 
i relation till ära-skam-systemet kan det i Grettes saga belysas en del intressanta förlopp. 
Hade Grette valt att vända sig omistället för att rida till tings hade han med all 
sannolikhet blivit dräpt. Detta eftersom Grette då valde att kränka Torkels förslag varpå 
Torkel, för att inte få skam, dräpt Grette. Då hade situationen blivit helt annorlunda och 
Torkel hade gått därifrån med ära, trots att han precis dräpt någon. Att ”vända någon 
ryggen till” i sagorna är en gest som medför oroligheter och det är ofta i dessa passager 
som ett dråp sker. I sagorna var det alltså högst olämpligt att gå ifrån en diskussion och 
detta ger en förklaring till den människosyn som förekom.  

2.2.5 Offerritualer   
 
I inledning av sagan om Viga-Glum får läsaren lära känna Glum, son till Eyjolv och 
Astrid. Han begav sig ut på en resa till Norge och därefter kom hem igen till Tvärå, 
Island. Väl hemma fick han reda på att modern Astrid haft problem med Torkel och 
Sigmund, som anklagade hennes trälar för stöld på deras kvigor. Hon bad Glum att hålla 
sig lugn och frågade istället sin andra son Torstein om hjälp att lösa situationen. Skulle 
Astrid bli av med sina trälar skulle hon inte kunna ha kvar gården. När snön så 
småningom smälte bort hittades kvigorna och Glum förstod nu att beskyllningarna varit 
falska. Dock fick Astrid inte den gottgörelse hon velat och litade på att hennes son 
Glum då skulle ställa allting tillrätta. För att ställa tillrätta dräpte Glum Sigmund med ett 
spjut i hämnd på vad han vållat Astrid. Torkel gjorde inget den vintern men när våren 
kom uppsökte han fränder som skulle ge honom stöd i sin ouppklarade affär mot Glum. 
Fallet kom till Alltinget där Glum påstod sig inte gjort något fel då han dräpt Sigmund 
på egna ägor. Därpå beskyllde han även Sigmund för stöld och Torkel för falska 
beskyllningar. Torkel anklagade trots allt Glum för dråpet på Sigmund. I tinget hade 
Glum stöd från sina fränder och i och med att Glum framförde målet mot Torkel för 
anslag mot Glums egendom, såg det illa ut för Torkel. Han gick tillslut med på 
förlikning och innan han flyttade bort från Tvärå offrade han en oxe åt guden Frey, och 
hoppades på att guden hört hans bön. Torkel önskade se några tecken och när oxen 
bölade högt och föll död ner till marken, kände han sig bättre till mods.121  
     Några scener längre fram i samma saga skildras ett stort blot som ägde rum på 
Gaular, ett huvudhov. Många människor kom långväga, till och med konung Eirik. 
Stora dryckeslag hölls och när konungen gått till sängs satt Torfinn och Torvald och 
fick sällskap av bröderna Eyvind och Alv. De fyra började drickas odrägligt och kvällen 
slutade med att Eyvind drog sitt svärd och dräpte Torvald. Eyvald hade nu dräpt i 
helgedom och var genast tvungen att bege sig iväg. Konungen bjöd böter för den dräpte 
men fränderna Torolv och Torfinn kunde inte ta emot det på grund av att de aldrig tagit 
mansbot och ville inte göra det nu heller. Därför skildes de och Eyvind sändes ner till 
Danmark eftersom han inte längre kunde vara i ett land med norrön lag.122  
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2.2.6 Analys av offerritualer 
 
Passagerna som här skildrar offerritualer i samband med dråp är två stycken. I Viga-
Glums saga beskrivs den rituella handlingen klart och tydligt. Då fallet togs upp i 
Alltinget fås det ytterligare en inblick i rättssystemet. I detta fall förekommer ingen 
kontrakterad ritual utan istället beskrivs en intressant passage där Torkel, dömd till 
förlikning på Glums premisser, vänder sig till högre makter för att få hjälp. Guden Frey 
var en av gudasläktet vaner och vanligtvis offrades det till honom när äktenskap skulle 
ingås. Han var en fruktbarhetsgud och sammankopplas av forskare med sexualitet. Han 
är också fredens gud och ville upprätthålla ett fredligt samhälle.123 Att offra något till 
gudarna ses som en rituell handling i den fornnordiska kulturen men anledningen till att 
Torkel offrade just till Frey delger i sagorna. Däremot finner läsaren att Torkel många 
gånger offrat till guden. I sagan gestaltas Torkel som bonde och eftersom Frey är en 
fruktbarhetsgud kan en koppling dras mellan honom och god skörd. Torkel hade alltid 
offrat till Frey och, som det står i sagan, hade han lönat gåvorna väl. Det fanns alltså 
ingen anledning för Torkel att offra till någon annan gud.  
     Anledningen till passagen om kung Eirik tas upp i detta avsnitt är dels för det stora 
blotet som betyder att offra något och ses som en ritual, och dels för att passagen öppnar 
upp för en förklaring av människosynen som kan ställas i relation till handlingar i ett 
profant eller sakralt sammanhang. Det är inte riktigt rätt att ställa denna passage i 
relation till dråpmål eftersom det aldrig tas upp i tinget. Men genom att ställa den i 
relation till den forskning som diskuterar huruvida konungen i det fornnordiska 
samhället hade status som en gudom, platsar den likväl i detta sammanhang. Det talades 
om något som kallades för det ”det sakrala kungadömet.”124 I denna passage 
framkommer det inte om konungen stod i relation till gudomarna eller inte, men det 
nämns att Eyvlad dräpt i helgedom. Om vi utgår från antagandet att konungen står i 
relation till gudomen, legitimerar det handlingen som utförs i passagen. Konungen tog 
lagen i egna händer utan att först föra upp handlingen i tinget. Det är även intressant att 
diskutera dråpet som skedde i helgedom. Helgedom anger en plats som är skild från den 
profana sfären, ofta signad till gudomarna. Denna plats ansågs helig och ofta avgränsad. 
Det fick inte förekomma någon som spillde blod på en sådan plats och det var en 
anledning till varför Eyvald var tvungen att ge sig iväg.125 Det förekommer alltså en 
skillnad mellan den profana och vardagliga sfären som diskuteras i teorin om ritual som 
funktion. Aktören fick inte agera på ett visst sätt och vissa handlingar var 
tabubelagda,126 i sagan var det att dräpa på helig mark. Detta kan likställas med ett 
förbud och därför var Eyvald tvungen att ge sig iväg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
123 Steinsland, 2005, s. 163ff.  
124 Steinsland, 2005, s. 441. 
125 Steinsland, 2005, s. 298. 
126 Durkheim, 2001, s. 224f. 
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3 Avslutande analys 
I föreliggande avsnitt delges en avlsutande analys som ger en övergripande bild av 
samtliga sagor och dess perspektiv. Analysen, tillsammans med de ovannämnda 
diskussioner och beskrivningar, ställer uppsatsens frågeställningar i relation till de 
teoretiska utgångspunkterna om ritual som funktion och kännetecken för att definiera 
ritualer. 
     Trots att det i några scenarion sker dråp på trälar och tjänstemän är det i huvudsak 
fria män som sagorna gestaltar, som i och för sig kunde dömas till ofria i tinget. Endast 
två av de 18 passager som presenterats i resultatdelen skildrar en kvinnas roll som 
central. I Viga-Glums saga presenteras Astrid, som inte besitter någon framträdande roll 
i den rituella handlingen, men är av relevans ur en narrativ aspekt eftersom hon var 
orsaken till dråpet som sedan förekom. Kvinnan som skildras i Egil Skallagrimssons 
saga är en drottning som försöker förgifta Egil. Drottningen spelade en central roll i 
passagen men inte heller här i den rituella handlingen som förekom. Genom att Egil inte 
tog emot drottningens erbjudande om dryck, skedde en typ av kränkning. Att kränka 
någon som hade högre status gav hårdare straff. I denna saga förekommer dock inget 
straff, vilket leder till frågan om kvinnan hade samma status som mannen i den 
hierarkiska uppdelningen? En förklaring till varför inget straff delades ut skulle kunna 
vara den hederskod som existerar i sagorna. Skam ersattes villigt med ära. Det var 
drottningen som först försökte förgifta Egil. Hade han straffats på grund av att han inte 
drack den förgiftade drycken, skulle troligtvis istället drottningen få bära skam.   
     En gemensam nämnare alla passager som undersökts har är den hederskod som 
ingen aktör vill bryta, oavsett hierarkisk ställning. Det skulle kunna antas att för varje 
gång en kontrakterad ritual utfördes mellan män i sagorna, sattes hedern i pant. Bröts 
avtalet förlorades hedern, vilket medförde åtskilda behandlingar av människorna i 
sagorna. Ett samband som återfinns är det mellan att förlora hedern och att dräpa. 
Enskilda individer kunde utmärka sig både till det bättre och till det sämre genom att 
dräpa. I de flesta fall skedde ett dråp på grund av en risk att förlora hedern och istället 
överösas med skam. Skam var något ingen ville förknippas med och det förekom alltså i 
sagorna dråp för att slippa skammen. Hederskoden som var nära kopplat till ära-skam 
systemet kan även ställas i relation till släkten, det vill säga en individ kunde påverka 
hela sin släkt med dennes handling. Denna tendens ses bland annat i passagen som 
gestaltas i De sammansvurnas saga. I tinget styrde släktskapet målets riktning eftersom 
Toraren inte ville befattade sig med Ospak, men eftersom de var släkt kunde även han 
drabbas. En intressant aspekt är att Toraren inte gjorde sin plikt gentemot Ospak 
eftersom han inte ville drabbas av skammen som Ospak bar på. Då släktskapets plikt är 
så pass viktig är det märkligt att sagan inte skildrar vad som händer med Torarens 
vägran att hjälpa till. Alla passager som ställs i relation till rätten bör betraktas med 
försiktighet. Genom att ställa passagerna i förhållande till tendenskriteriet kan det 
konstateras att det i sådana här sammanhang ofta finns två sidor att se på en händelse. 
Sagan skildrar en av dessa, men som läsare vet jag inte vilket. Dessutom är sagornas 
författare inte kända, vilket gör dem svårare att tolka.   
     En annan passage som skildrar det så viktiga släktskapet är passagen om 
fostbrödralag där fyra vänner bestämmer sig för att avlägga en ed för att ingå 
brödraskap med varandra, vilket skulle leda till speciella plikter. Nu berättar sagan att 
eden aldrig avlades mellan vännerna, vilket ledde till att Vestein senare dräptes och 
ingen av de resterande tre hade någon plikt att agera. Dessa två passager säger en del 
om den människosyn som fanns. Både skam, ära, heder och plikt var fyra företeelser 
som styrde människornas sätt att behandla varandra.  
    Rituella handlingar som står i relation till dråp är i några fall övergångsriten 
begravning och detta är faktiskt den enda övergångsriten som kunde hittas i sagorna 
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utifrån uppsatsens kontext. Det går att finna mönster i hur fränder och släktingar valde 
att ta hand om de avlidna. Bekvämlighet för den döde genom tvättning, lägga denne i en 
speciell ställning eller liknande var några av dessa. Därpå förekommer det i sagorna 
även gravsättning och i två av fem fall gravgåvor. Dessa handlingar var plikt i det 
fornnordiska samhället men trots det skildrar inte alla passager begravningen när någon 
dräpts. I Egil Skallagrimssons saga får läsaren ta del av gravgåvor, däribland en 
guldring på likets respektive armar. Just föremålet ring är något som florerar inte bara i 
samband med begravningsriter, utan vid många andra rituella handlingar såsom när en 
ed skall avläggas. I sagan om Egil skildras även en passage när konungen räcker över en 
guldring till Egil som gåva. Men det är inte bara guldringar som florerar i sagorna utan 
även silverringar. I Viga-Glums saga avlade Glum en ed och med en silverring. 
Eftersom ringen ofta figurerar i sagorna är det intressant att fråga sig vad ringen hade 
för funktion. I sagorna får läsaren inget svar på det men om frågan ställs i relation till 
tidigare forskning kan det konstateras att det finns en så kallad edsring. I 
Landnámabók127 kan det läsas om hur en ring, vid varje huvudhov, skulle ligga på 
altaret. Hovgode skulle ha denna ring om armen vid rättsförhandlingar och den skulle 
vara färgad av blodet på ett offrat djur, precis som det gestaltas i Viga-Glums saga.128 
Ringen förekommer även tydligt i den fornnordiska mytologin. I en av myterna om 
Balder, närmare bestämt om hans begravning skildras det en scen där Oden lade ringen 
Draupner på bålet. En annan berättelse skildrar ett heligt bröllop där Frey ingick 
äktenskap med en kvinna från jättevärlden. Här skedde frieriet med hjälp av tre föremål: 
äpple, ring och stav.129 Ringen som föremål har alltså en central roll i den fornnordiska 
kulturen, både i mytologin och i samhället, vilket framkommer i sagorna.  
     För att återgå till gravgåvorna som rituell handling är det inte bara ringar som är 
intressant. I Gisle Surssons saga knöts det skor på den avlidne så denne kunde vandra 
till Valhall. Även om denna uppsats inte riktar sig mot den fornnordiska mytologin 
kommer analysen om relationen mellan människan och gudar inte undan. Här öppnas ett 
fönster för tolkning av människosynen: I sagan om Gisle skedde fostbrödralagen som 
avlades med gudar som vittnen, eden i Viga-Glums saga beskriver gudarna till vittne 
och det berättas även i samma saga om hur en oxe offras till guden Frey. Relationen 
mellan gudomar och människor är följaktligen av vikt och då även att beakta i syftet att 
få en förståelse för den människosyn som förekommer. Ställs förbindelsen med 
gudomarna i relation till den hederskod som återfinns i sagorna, samt vikten av att vara 
ansenlig och ha många fränder, kan det förstås att gudarnas makt alltid står över 
människornas. För att legitimera den så viktiga relationen mellan gudomar och 
människor kan förhållandet om ringen återigen diskuteras. Att utgå från tidigare 
forskning om relationen mellan gudarna och människor kan ge en förklaring. Midgård, 
människornas värld, förklaras ofta som ett mikrokosmos i relation till Asgård, gudarnas 
värld.130 Symboler som förekommer i Asgård, återfinns alltså även i Midgård. Att 
föremål som ring då förekommer som exempelvis gravgåvor är därför inte underligt i 
och med att de även förekommer i gudarnas värld.  
     Andra gravgåvor i sagorna var smycken och vapen. Ofta förekom vapengåvor till 
någon som dräpts på slagfältet, som exempelvis i Egil Skallagrimssons saga. Men det 
förekom inte bara gåvor i samband med begravningar utan även i samband med 
överenskommelser. I exempelvis Hönsa-Tores saga skildras en passage där gåvorna 
blev större ju mer värd individen tycks vara. Anledningen till att en individ är bättre och 

                                                
127 Steinsland, 2005, s 67 antyder verket berätta om den första bosättningen på Island mellan 870 och 930 
v.t 
128 Steinsland, 2005, s. 309f.   
129 Steinsland, 2005, s. 234, s. 458.  
130 Steinsland, 2005, s. 402. 
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större än någon annan får ingen explicit förklaring i sagorna men genom att jämföra och 
analysera texten och tankegångarna i texten implicit skulle ett svar trots allt kunna nås: 
Ses det till gravgåvorna kan dessa ställas i relation till samhällshierarkin. Ju högre ställd 
den avlidne ansågs vara, ju fler gåvor följde med i graven.131 Detsamma skulle kunna 
gälla gåvor som förekommer i samband mellan levande individer. I Hönsa-Tores saga 
beskrivs Hönsa-Tore som rik, men illa omtyckt. Blund-Kettil, som erbjöd gåvor till 
Hönsa-Tores allierade Torvald, tyckte då han var mer värd än Hönsa-Tore. I just denna 
passage kan det vara vänskapen som avgör, eller bättre sagt, ovänskapen. Hönsa-Tore 
och Blund-Kettils ovänskap gestaltas i sagan, speciellt efter att Hönsa-Tore nekat att 
hjälpa honom. Han förlorade här anseendet och det i sin tur ledde till att han i Blund-
Kettils ögon inte är lika värd som människa som Torvald. I samma saga nämns även att 
Torvald skulle få så mycket heder, att han ökade i anseende. Här spelar återigen hedern 
en central roll. Det kan antas att hedern är av yttersta vikt och något alla strävade efter 
att få mer av i sagasamhället. Eftersom moralen och etiken i den fornnordiska kulturen 
utgick från ett ära-skam-system skedde individers handling i direkt kontakt med det. Det 
som är rätt och fel att göra är det som samhället legitimerat som antingen skam eller ära. 
Genom att göra rätt för sig erhöll individen ära och på så sätt heder. Men att göra rätt för 
sig i sagorna betydde inte enbart att man lät bli att dräpa. Vissa dråp var legitima och 
kunde på så sätt ge dråparen heder. Detta ledde ofta till fler lierade och fränder, vilket 
ses i sagorna. 
     Att ha många vänner och likasinnade personer är ett genomgående tema i sagorna. I 
Egil Skallagrimssons saga skedde ett utbyte av gåvor där Egil fick bot för sin bror i 
form av vänskapslöfte från konungen. Löfte om att vara allierade ansågs som en gåva 
många inte kunde tacka nej till. I en annan saga, Viga-Glums saga, bestämde sig 
Torvald att stämma Glum i Hegrannästinget istället för alltinget. Detta för att Glum 
hade många fränder i alltinget. Troligtvis hade Glum gått friad i alltinget men nu 
stämdes han istället i ett annat ting där han inte hade så många fränder. Han var nu 
tvungen att svära en ed på sin oskyldighet. I denna passage avlade Glum en ed med en 
silverring i handen som var färgad av blodet från ett offrat djur. En observation som 
gjorts är hur blod som företeelse florerar i lika stor utsträckning som ringar i sagorna. 
Det kan påstås att blodet förekommer i passagerna som någon slags symbol. I 
Eyrbyggarnas saga förekommer det en passage där en yxa doppas i blodet från en 
avliden man. En förståelse kan nås genom att studera tidigare forsknings diskussion om 
blod som är signifikant för många typer av rituella handlingar. Offerblod hade ofta en 
funktion i ritualen och sågs som heligt. Det kunde vara både blod från människooffer 
och djuroffer.132 Handlingen att doppa yxan i den avlidnes blod kan alltså ha varit en 
handling i syfte att stärkas. Att stärkas i sagasamhället var av stor vikt då det 
förmodligen var den starka som överlevde.  
     Ritualerna i sagorna kan även studeras som social funktion för att knyta an till  
funktionalismen. Denna gren av ritualforskning anser att ritualer kan ses som sociala 
band som upprättar mänsklig gemenskap. I exempelvis de eder som avlades i relation 
till dråpmål samt de gåvor som gavs emellan individer kan den sociala funktionen 
finnas. Det praktiska i rituella handlingar anser funktionalisterna underlätta det sociala 
livet. Exempelvis gåvor genererade i nya vänskapslöften och allianser och upplöste 
sociala konflikter i sagorna. Att studera relationen mellan ritualer och dess sociala 
funktion öppnar med andra ord upp för tolkning av den människosyn som präglade den 
tidens samhälle.  
     De rituella handlingar och ritualer som studerats skildrar indirekt det profana kontra 
det heliga. Ett utmärkt exempelvis kan passagen om Eyvlads dråp i helgedom stå för. 
                                                
131 Steinsland, 2005, s. 377. 
132 Steinsland, 2005, s. 291.  
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Syftet med de positiva ritualerna var att återskapa tron på det som var heligt. Detta 
återskapande skedde i en gemenskap som upprätthöll tron. Målet var att få aktörerna att 
upptäcka tankar och känslor. Denna tanke kan ställas i relation till de övergångsriter 
som uppmärksammas i sagorna. Begravningsriten hörde till det heliga, snarare än det 
profana. Här fanns det vissa regler och förhållningssätt för att skyddas från det profana 
som går att finna i sagan om exempelvis Gisle Sursson där det tydligt står om den 
sedvana som förekom på den tiden. Det som beskrivs som heterogenitet, en total 
avgränsning mellan det profana och det heliga går dock inte direkt att återfinna i de 
passager som undersökts, även om det återfinns implicit. Undersökningen är dock 
begränsad gällande kontext och alla rituella handlingar i sagorna analyseras alltså inte.  

3.1 Diskussion av metod och teori 
 
De resultat jag kom fram till i denna undersökning står i direkt relation till mina val av 
metoder. Genom en kvalitativ innehållsanalys valdes urvalskriterier ut som sedan följts 
under processens gång. Om andra urvalskriterier valts skulle utfallet med all sannolikhet 
förändrats, men det betyder inte att de förbättrats. Urvalskriterierna medförde 
avgränsningar, vilket skulle kunna leda till att viktig information uteslöts i denna 
undersökning. Däremot måste en undersökning av denna storlek begränsas någonstans, 
vilket medför att relevanta diskussioner kan utebli för alla. Metoden har nu styrt mig i 
riktning mot de slutsatser som formats i denna uppsats, som jag finner relevanta. 
Anledningen till detta är att avgränsningarna ansetts vara till nytta snarare än 
begränsningar. Trots att relevanta diskussioner uteblir har mina metoder ringat in det 
mest väsentliga för just denna uppsats. Anledningen beror sannolikt på valet att 
kombinera två metoder. Den narrativa analysen, som fokuserat på hur något gestaltats 
(här rituella handlingar) har öppnat upp för djupare tolkningar och relationer mellan 
passagerna och urvalskriterierna eftersom den fokuserar på berättandet och den stora 
kontexten. Dessutom fokuseras det i uppsatsen bland annat på aktören i den rituella 
handlingen, vilket narrativanalysen också fokuserar på. Men som sagt, relevant fakta 
uteblir eftersom det sker en begränsning och en problematik jag stött på under 
processens gång har varit att jag ibland haft det svårt att stänga ute relevant information 
för uppsatsens syfte men som är irrelevant för uppsatsens urvalskriterier. Det sker alltså 
en krock som den narrativa metoden lyckats förminska, men inte lyckas ta bort helt. 
Detta leder till frågan om slutsatserna faktiskt är rimliga? Svaret på frågan är inte lätt, 
utan bör diskuteras. Slutsatserna som fångats i frågorna om rituella handlingar anser jag 
dock tillförlitliga och rimliga. Slutsatserna som fångats i frågan om skillnader av 
behandling på olika individer är betydligt svårare. Eftersom frågan enbart ställts i 
relation till dråp och dråpmål, avgränsas skillnaden i behandlingen. En människa hade 
möjligen behandlats annorlunda i en annan diskurs. Däremot är det inte det frågan syftar 
till, vilket alltså medför en tillförlitlighet. Slutsatserna avseende frågeställningarna är 
alltså i min mening tillförlitliga, men uppsatsens syfte - att få en förståelse i 
människosynen - är betydligt svårare att besvara. Detta eftersom passagerna jag valt ut 
bara är en liten del av sagorna som helhet.  
     De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen står även i direkt relation till mina 
slutsatser. Jag har exempelvis utgått från vissa kriterier som kännetecknar en ritual. 
Hade jag utgått från andra kännetecken hade urvalet av passager troligen minskats eller 
ökats. Teorierna har dock inte påverkat innehållsanalysens urvalskriterier, utan enbart 
resonemangen som förts efter. Eftersom uppsatsen helhet syftar till att spåra ritualer i 
isländska sagor, passade den teoretiska utgångspunkten som tar fasta på kännetecken 
utmärkt. Svårare var det med den teoretiska utgångspunkten som tar fasta på ritual som 
funktion. Denna ställer jag i relation till mitt syfte. Såhär i efterhand en långsökt idé 
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som jag ändock anser tillföra något i uppsatsen. I samhället florerar människornas 
tankar och idéer, som alltså kan ställas i relation till rituella handlingar. De flesta rituella 
handlingar som förekom i sagorna var kända för den tiden och förekommer även idag. 
Däremot är individers olika behandling intressant att studera eftersom den ställs i 
relation till hederskod som förekom i den fornnordiska kulturen. Detta syns mycket 
tydligt i sagorna och är mycket starkare än vad tidigare forskning påvisat, enligt var jag 
kommit fram till i min undersökning.   

3.2 Slutsatser  
 
Det som jag i min undersökning har kunnat konstatera utifrån mina frågeställningar och 
syfte är följande: Frågan om vilka rituella handlingar som förekom i samband med dråp 
är övergångsriten begravning, gåvor, sejdritualer och rituella handlingar som står i 
relation till blod på något sätt. Begravningen skedde i sagorna på olika sätt, ibland 
nämns det bara gravsättning, ibland flera rituella handlingar i processen beroende på om 
den döde dräpts på exempelvis ett slagfält eller inte. En del passager skildrar även 
gåvor, oftast till den dräpte, men även individer emellan. En passage skildrar sejd, en 
ritual med magisk karaktär, där en pojke dog på grund av en sejddans som utfördes. Två 
passager skildrar rituella handlingar som kan kopplas med tankar om blodet. Blodet var 
en stor del av många olika rituella handlingar. 
    Frågan om vilka rituella handlingar som förekom i samband med dråpmål är 
offerritualer, begravning och de kontrakterade ritualerna ed och handslag. Främst 
förekommer det ritualer såsom ed och handslag, inte så konstigt eftersom de är 
kontrakterande, alltså binder avtal och på så sätt oftast förknippas med tinget. 
Begravning förekommer i en passage och offerritualer i två, bland annat offrandet till 
Frey. Anledningen att offra till Frey går inte att finna i sagorna men just offrandet i den 
passagen bedöms vara för bättre välstånd efter ett förlorat mål i tinget.  
     Frågan om hur behandlingen av individer i olika rituella handlingar i samband med 
dråp och dråpmål i de isländska sagorna skiljer sig och varför kan besvaras med 
följande sammanfattning: Det förekom stora skillnader mellan behandlingar av 
individer, främst kan det ses på gravarnas storlekar, vilka straff som utdelades i tinget 
samt tidpunkten för gåvolämnande och anledning till gåvor mellan levande individer. 
Anledningen till varför skillnader förekom bedöms vara vilket anseende den dräpta 
individen erhöll gällande den hierarkiska ställningen. Antalet fränder de centrala 
aktörerna hade runt omkring sig samt deras hierarkiska ställning anses vara även det en 
faktor. Den sista anledningen till varför skillnader förekom står i relation till den 
hederskod som florerade i sagorna. Vilken gravstorlek, straff och gåvor en individ fick 
berodde alltså på vilken relation individen hade till resten av samhället, dess 
uppbyggnad och aktörer.  
     Genom slutsatserna på dessa frågeställningar kan studien ge en förståelse av den 
fornnordiska människosynen genom att undersöka uttryck för människors värde som 
varelser i de isländska sagorna. Att statusen var viktig i samhället kanske är förväntat 
men en intressant aspekt att beakta är den direkta relationen statusen har till dråp och 
dråpmål. Dråp kunde både ge och ta ifrån status, vilket direkt påverkade hedern. Hedern 
kunde tillta om man dräpte en man som inte hade så högt anseende, eller minskas om 
man dräpte en man med högt anseende. Anseendet berodde helt och hållet på faktorer 
som antal fränder, heder och ära. Hedern stod i relation till ära-skam-systemet och de 
sociala förhållandena i samhället. Människan kunde även vara mer eller mindre värd 
beroende på materiella ting. Men framför allt tycks de sociala förhållandena spela mest 
roll. Ju mer heder och ära en individ erhöll, ju mer värd som människa var individen. 
Däremot bör det tilläggas att mitt empiriska material inte belyser kvinnor, utan är 
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väldigt mansdominerat. Detta kan betyda att män hade en mer framträdande roll i 
samhället och således var mer värda, men det kan också betyda att att just dessa litterära 
källor fokuserar på män snarare än kvinnor av andra anledningar. Eftersom jag inte vet 
vilka anledningar kan jag inte heller dra några paralleller till människosynen i det 
avseendet.  
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4 Sammanfattning  
Trots en diskussion om huruvida de isländska sagornas källvärde går att applicera på 
den fornnordiska kulturen anses det ändå av många forskare kunna gå. I denna 
undersökning har jag, genom studerandet av rituella handlingar i de isländska sagorna, 
haft en ambition att få en förståelse för den fornnordiska kulturens människosyn. Med 
hjälp av metodkombinationen innehållsanalys och narrativanalys har jag gjort en 
närläsning av nio sagor, översätta av Hjalmar Alving. Då de förekommer en mängd 
rituella handlingar i sagorna har undersökningen begränsats till rituella handlingar i 
samband med dråp och dråpmål. Anledningen är att dråp ses som en företeelse som 
antas kunna ge större förståelse för människosyn i och med att någon avlider. Frågor 
som ställts till materialet är; Vilka rituella handlingar enligt isländska sagor, 
förekommer i samband med dråp? Vilka rituella handlingar enligt isländska sagor, 
förekommer i samband med dråpmål? Samt Hur skiljer sig behandlingen av individer i 
olika rituella handlingar i samband med dråp och dråpmål i isländska sagor och varför 
är det så? Med hjälp av Roy A Rappaport, Cathrine Bell, Caroline Humphrey och James 
Laidlaws teoretiska utgångspunkter om hur en ritual skall spåras har jag kunnat göra det 
i mitt empiriska material och på så sätt kunnat svara på uppsatsens frågeställningar. De 
rituella handlingar som förekommer i samband med dråp och dråpmål är ett antal: 
Övergångsriter så som begravning, kontrakterade ritualer såsom gåvor, handslag och ed, 
sejdritualer samt offrande till gudar.  
     Den människosynen som förekom under den fornnordiska kulturen kan förklaras 
med hjälp av den hederskodex som är en gemensam nämnare i samtliga undersökta 
sagor. Att behålla och stärka sin heder var något varje fri man strävade efter. Genom 
exempelvis dråp kunde detta då ske. Dråp kunde också ge motsatts effekt, nämligen 
skam. Människor var mer värda ju mer anseende dem hade och ju högre upp i 
samhällsstegen de florerade. Genom att skaffa sig många allierade och fränder höjdes 
anseendet och ju fler snesteg en individ gjorde, desto mer fläckades ryktet ner av skam. 
För att få bort skammen var man tvungen att visa ära, vilket kunde ske med exempelvis 
ett dråp på en mindre anseende individ.  
    För att göra en vidare forskning om de isländska sagorna skulle materialet kunna 
användas för att få en förståelse för tiden då sagorna skrevs ner, alltså tidig medeltid. 
Vid denna tid hade den kristna läran börjat florera i samhället och det framkommer även 
i vissa sagor. Här skulle det exempelvis kunna tillämpas en undersökning som utgår 
från mentalitetshistoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

37 

Referenser  
Textutgåvor  
Alex Robertsson i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och 
makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012 
 
Alving, Hjalmar (red.), Isländska sagor. D. 1, Eyrbyggarnas saga. Laxdalingarnas 
saga, [Ny utg.], Gidlund, Stockholm, 1979 
 
Alving, Hjalmar (red.), Isländska sagor. D. 2, Gisle Surssons saga. Grette Asmundssons 
(den starkes) saga, [Ny utg.], Gidlund, Stockholm, 1979 
 
Alving, Hjalmar (red.), Isländska sagor. D. 3, Egil Skallagrimssons saga. Gunnlaug 
Ormstungas saga, [Ny utg.], Gidlund, Stockholm, 1979 
 
Alving, Hjalmar (red.), Isländska sagor. D. 4, Hravnkel Freysgodes saga. Hönsa-Tores 
saga. Viga-Glums saga. De sammansvurnas saga. Småsagor, [Ny utg.], Gidlund, 
Stockholm, 1979 
 
Aron, Raymond, Sociologiskt tänkande. 2, Durkheim, Pareto, Weber, [Ny tr.], Argos, 
Lund, 1977[1974] 
 
Bell, Catherine M., Ritual: Perspectives and Dimensions, Oxford University Press, 
Oxford, 2009 
 
Bell, Catherine M., Ritual Theory, Ritual Practice, Oxford University Press, New York, 
1992 
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 
Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., 
[utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 
 
Durkheim, Émile, The Elementary Forms of Religious Life, Free Press, New York, 1995 
 
Durkheim, Émile, The Elementary Forms of Religious Life, New ed, Oxford University 
Press, New York, 2001 
 
Heggstad, Leiv, Hødnebø, Finn & Simensen, Erik, Norrøn ordbok, 4. utg., Det Norske 
samlaget, Oslo, 1990 
 
Habbe, Peter, Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska 
släktsagorna, Nordic Academic Press, Diss. Lund: Lunds universitet, 2006, Lund, 2005 
 
Humphrey, Caroline & Laidlaw, James Alexander, The Archetypal Actions of Ritual: A 
Theory of Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship, Clarendon Press, Oxford, 1994 
 
Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2002 
 
 



  
 

38 

Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.), Människor och makter [Elektronisk resurs]: 
en introduktion till religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2008 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-2055 
 
Näsström, Britt-Mari, i Drobin, Ulf (red.), Religion och samhälle i det förkristna 
Norden: ett symposium, Odense universitetsforlag, Odense, 1999 
 
Rappaport, Roy A, Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge Univ. 
Press, Cambridge, 1999 
 
Raudvere, Catharina, Kunskap och insikt i norrön tradition: mytologi, ritualer och 
trolldomsanklagelser, Nordic Academic Press, Lund, 2003 
 
Raudvere, Catharina i Jennbert, Kristina, Andrén, Anders & Raudvere, Catharina (red.), 
Plats och praxis: studier av nordisk förkristen ritual, Nordic Academic Press, Lund, 
2002   
 
Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter, Att skriva en bra uppsats,1. uppl., Liber, 
Malmö, 2002 
 
Ross, Clunies Margaret i Jennbert, Kristina, Andrén, Anders & Raudvere, Catharina 
(red.), Plats och praxis: studier av nordisk förkristen ritual, Nordic Academic Press, 
Lund, 2002   
 
Steinsland, Gro, Fornnordisk religion, Natur och kultur, Stockholm, 2007 
 
Österberg, Eva, 'Litteratur och kultur, text och liv', Historisk tidskrift (Stockholm)., 
2002 (122), s. [60]-65, 2002 
 

Internet  
 
Nationalencyklopedin, “Norrön”, http://www.ne.se/norrön, [hämtad 2014-01-04]. 
 
Nationalencyklopedin, “Formalisering”, http://www.ne.se/formalisering, [Hämtad 2014-
01-04]. 
 
Nationalencyklopedin, “Landman”, http://www.ne.se/landnam, [Hämtad 2013-12-20]. 
 
Vägar till Midgård, http://norwalk.bluerange.se/ark/oldnorsereligion/swe/index.asp 
[Hämtad 2013-11-23]



  
 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  
 

I 
 

 


