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Inledning
Ristandet av blodörn som en form av rituellt dödande och offer av män
niskor i fornnordisk religion har varit ett förvånansvärt outforskat ämne. 
Under de senaste tre decennierna har man oftast valt att undvika en dis
kussion kring blodörnsriten och endast refererat till källtexter. Två undan
tag finner man i Roberta Frank som avvisat fenomenet som ett litterärt 
motiv utan verklighets förankring och Bjarni Einarsson som argu menterat 
för att det kan ha utgjort en historisk praktik. Dessa stånd punkter kommer 
jag att diskutera mer ingående längre fram i artikeln. Man har inom 
forskningen tidvis varit kritisk till uppfattningen att blodörns riten över
huvud taget har praktiserats. Här kommer jag att sätta ristandet av blodörn 
i samband med annat ritualiserat våld, främst människo offer i forn nordisk 
religion. Skriftliga källor som omtalar människooffer i en forn nordisk 
kontext saknas inte, men deras autenticitet kan diskuteras. Artikeln 
ämnar visa hur beskrivningen i Orkneyinga saga 8, av jarlen TorfEinarrs 
ristande av blodörn på Hálfdan háleggr, överens stämmer med andra 
skrift liga källor som omnämner eller beskriver människo offer och hur en 
samman tagen bild, som ser till den kontextuella helheten kan ge stöd åt en 
omdebatterad källas trovärdighet. Den sammantagna bilden av käll mate
rialet stärker uppfattningen att människooffer sannolikt förekom som (om 
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än exceptionell) praktik in i vikingatid bland skandinaver. Särskilt guden 
Oden framträder som kopplad till offrandet av människor i de skriftliga 
källorna.1 Trovärdigheten i källornas uppgifter om praktiken att rista 
blod örn stärks av det jämförande materialet. Innan vi ser närmare på käll
mate rialet som rör blodörnsristandet är det nödvändigt att först klar göra 
vad som här menas med begreppet offer, för att sedan kunna diskutera 
ristandet av blodörn ur detta perspektiv. 

’Offer’ (lat. sacrificium) och ’att offra’ (lat. sacrificare, ur sacer och 
facere ’göra heligt/förbjudet’) som religiöst fenomen kräver ett upp
offrande/upplåtande av ett objekt, utfört av en offerförrättare, till en 
gudomlig offer mottagare. En religions historisk definition av offer (sacri
ficium), som kan användas som utgångs punkt i analysen av människo offer 
speci fikt, finner vi redan hos Henri Hubert och Marcel Mauss: ”estab
lishing a means of communication between the sacred and the profane 
worlds through the mediation of a victim, that is, of a thing that in the 
course of ceremony is destroyed” (Hubert & Mauss [1898–1899] 1981: 
97). Hubert och Mauss utgick (sannolikt) ifrån definitionen av offer i 
indisk vedisk ritual tradition, som urskiljer tre element: 1. objekt/substans; 
2. upp offrande/över lämnande; 3. mottagare/gudomlighet.

En motsvarande definition av blodiga offer hittar vi hos t.ex. Caroline 
Humphrey och James Laidlaw (2007: 263–264), som än tydligare påpekar 
att offer materian även måste bli given till en gudom (jmf. Pongratz
Leisten 2007: 3–10). Man kan även jämföra med hur Anders Hult gård 
(2001: 533–534) använder begreppet i förhållande till just män nisko offer: 
”att upplåta ett materiellt ting till en gudom, eller ett annat över natur ligt 
väsen. Detta behöver dock inte alltid innebära förstörelse av offer mate
rian. Akten med upplåtande och över lämnande är ritua liserad och oftast 
del av ett större ritualkomplex” (förf. över sättning från tyskan). Defini
tionerna av offer överens stämmer i grunden med den analys som 1898 
presen terades av Hubert och Mauss, och kommer att ligga till grund för 
den kommande studien. 

Bland de religionshistoriker som har behandlat människooffer i forn
nordisk miljö mer djupgående kan Wolfgang Golther (1895) och Eugen 
Mogk (1909) representera en äldre forskningslinje och menar att män
nisko offer sannolikt förekom under senare delen av järnåldern, medan 

1 Ström (1954) menar dock att även Freja bör kopplas till människooffer i det fornnordiska 
mate rialet. Av utrymmesskäl kommer jag att beröra endast de källor som behandlar 
människo offer vilka får anses mest relevanta för undersökningen (för en vidare över blick, 
se af Edholm 2016). 
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exem pel vis Hultgård (2001) är mer kritisk till möjligheterna att belägga 
detta bruk. Utöver dessa har människooffer i germansk och nordisk tradi
tion behandlats, med motstridiga slutsatser, av bland andra Folke Ström 
(1942), Edward Oswald Gabriel TurvillePetre (1964), Inge Beck (1967), 
Klaus Düwel (1970), Michael Rind (1996), BrittMari Näsström (2002), 
AnneSofie Gräslund (2009–2011), René Schuster (2013) och Rudolf 
Simek (2014). Även om definitionerna av offer har varierat i detaljer 
mellan dessa, så har det centrala i tolkningarna av ett blodigt offer varit 
att ett levande väsen (i det här fallet en människa) dödas och ges till en 
gudomlig offermottagare, för att åstadkomma en effekt eller som tack
offer.2 I stora drag har man i det aktuella forskningsläget delade åsikter 
i fråga om förekomsten av människooffer i fornnordisk religion; några 
pekar på förekomsten av offerbruket hos kontinentalgermanska folkslag 
och i arkeologiska fynd, medan andra har påpekat bristen på pålitliga 
uppgifter från det vikingatida Skandinavien.

Att rista blodörn

Seden att rista blodörn omtalas i sammanlagt tio skriftliga källor. Två av 
dessa behandlar en händelse som ska ha utspelat sig under 890talet e. Kr. 
En av dessa är Orkneyinga saga3 där det berättas hur jarlen TorfEinarr 
(TorvEinar) dödar sin fiende Hálfdan háleggr (Halvdan hålegg Haralds
son) genom att rista blodörn och därigenom offra honom till Oden, för 
sina (fram tida) segrar (”gaf hann Óðni til sigrs sér”). Epi soden om Torf
Einarr är intressant nog för att återges mer eller mindre i sin helhet. 

Einarr är oäkta son till Rǫgnvaldr Mœrajarl (Rögnvald Mörejarl) i 

2 Den gudomlige mottagaren är enligt vissa problematisk, eftersom en uttalad mottagare inte 
alltid är närvarande i offerhandlingen (se McClymond 2004). Det kan i dessa fall diskuteras 
huru vida riten i så fall kan kategoriseras som offer. Även om offer som religions feno meno
logiskt begrepp kan vara svårt att avgränsa, så kan det för just denna studie vara fruktbart 
att bygga det analytiska redskapet kring gåvoaspekten, den kommunikativa intentionen, 
och den gudomliga offermottagaren; vilket även har använts som utgångspunkt i många 
tidigare studier av ämnet.
3 Orkneyinga saga är nedtecknad på Island runt år 1200, och bevarad i fem handskrifter. Sagan 
ligger delvis till grund för Snorri Sturlusons sammanställning av de norska kungasagorna 
i Heims kringla, och relationen mellan dessa blir något invecklad då författaren av den 
bevarade Orkneyinga saga delvis har använt Snorri Sturlusons Heimskringla som förlaga 
(Her mann Pálsson & Edwards 1978: 9–11). 
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Norge. Einarr blir senare jarl över Orkneyöarna. Hans äldre bror Hallaðr 
(Hallad) blir satt att styra Orkneyöarna, men väljer självmant att abdikera 
från jarl dömet, varefter Einarr erbjuder sig att överta styret. Einarr över
vinner de vikingar som härjar på öarna och etablerar sig sedan där. Einarr 
beskrivs som enögd men med god syn, och framstår som en stor och grym 
kämpe. Han får tillnamnet TorfEinarr då han i brist på ved eldar med 
torv. Einars far Rǫgnvaldr dräps av kung Haralds söner Hálfdan háleggr 
och Gudröd ljome. Gudröd ger sig därefter i kungens våld, men Hálfdan 
seglar över havet till Orkneyöarna. Hálfdan lägger dem under sig och 
Einarr flyr till Skottland. Einarr kommer tillbaka och de möts i ett slag till 
sjöss, invid några holmar. Striden är hård men Einarr segrar och Hálfdan 
hoppar över bord och försvinner i kvällsmörkret. Nästa dag söker Einars 
män efter överlevande och finner Hálfdan på ett skär. Einarr skär upp 
ryggen på Hálfdan med sitt svärd, genom revbenen längs med ryggraden 
ända ned till höften och drar ut lungorna genom såren. Einarr utropar 
Hálf dan som ett offer till Oden, för sina (kommande) segrar. Einarr låter 
sedan kasta upp ett röse, eller en hög, över Hálfdan.

Hálfdan háleggr kom í Orkneyjar, ok þegar er þat spurðisk, at þar var kominn 
sonr Haralds konungs, þá urðu þeir felmstfullir, gengu sumir til handa Hálfdani, 
en Einarr jarl stǫkk ór eyjunum ok upp á Skotland. Hálfdan lagði undir sik 
eyjarnar ok gerðisk konungr yfir. Einarr kom aptr á inu sama ári, ok varð fundr 
þeira Hálfdanar. Varð þar orrosta mikil, ok hafði Einarr sigr, en Hálfdan hljóp 
fyrir borð við myrkr um kveldit. [...] Um morgininn, er ljóst var, fóru þeir at 
leita manna um eyjarnar, ef nǫkkurir hefði undan komizk. Þá tók Einarr jarl 
til orða: „Eigi veit ek, hvat ek sé í Rínansey, hefsk stundum upp, en stundum 
leggsk niðr; annathvárt er þat fogl eða maðr, ok skal til fara.“ Þá fundu þeir 
Hálfdan hálegg, ok lét Einarr rísta ǫrn4 á baki honum með sverði ok skera rifin 
ǫll frá hrygginum ok draga þar út lungun ok gaf hann Óðni til sigrs sér. [...] 
Eptir þat lét hann kasta haug Hálfdanar […]. (ÍF 34, s. 12–15.)5

4 Två handskrifter har uttrycket blóðǫrn istället för ǫrn.
5 Halvdan hålägg kom till Orknöarna, och så snart det blev känt att kung Haralds son hade 
kommit dit blev öborna villrådiga. Några slöt sig till Halvdan, och Einar jarl flydde från 
öarna upp till Skottland. Halvdan lade under sig öarna och gjorde sig till kung. Men Einar 
kom tillbaka samma år, och de drabbade samman i häftig strid. Einar segrade, och Halvdan 
hoppade överbord i kvällsmörkret. […] Nästa morgon då det ljusnade började de söka på 
öarna efter män som kunde ha kommit undan. Einar jarl sa: ”Jag vet inte vad det är jag 
ser på Rinansö: det reser sig ibland och lägger sig ibland. Antingen är det en fågel eller 
en karl. Vi får fara dit.” Där fann de Halvdan hålägg, och Einar lät rista örn på hans rygg 
med svärdet, skära av alla revbenen och dra ut lungorna. Så gav han honom åt Oden för sin 
seger. (Översättning av Ingegerd Fries.) 
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I tre av de fem bevarade handskrifterna av Orkneyinga saga utför Einarr 
själv offret, i de andra två handskrifterna låter han delegera uppgiften till 
en annan man i följet. Episoden är en viktig källa då den låter Einarr själv 
omtala handlandet som ett offer till Oden. Vi finner här alla de kompo
nenter som stipulerar ett offer i religions feno meno logisk mening: en offer
för rättare, en offergåva, en gudomlig mottagare och även en intention/
önskan bakom offret. Offerhandlingen är även formaliserad och åter finns, 
som vi ser nedan, i andra oberoende källtexter. Det finns även en lausa
vísa bevarad som tillskrivits Einarr, där han omtalar just denna strid och 
hans hämnd på Hálfdan, som också delvis ligger till grund för författaren 
av prosa åter givningen. Parallellt med skaldedikten torde det ha funnits en 
traderad prosaversion av händelsen.

I samband med att Hálfdan hoppar över bord och försvinner i mörkret 
diktade Einarr en strof:

Sékat ek Hrólfs ór hendi
né Hrollaugi fljúga
dǫrr á dolga mengi;
dugir oss fǫður hefna.
En í kveld, meðan knýjum,
of kerstraumi, rómu, 
þegjandi sitr þetta
Þórir jarl á Mœri.6

I samband med ristandet av blodörn och offrandet av Hálfdan till Oden 
diktade Einarr:

Margr verðr sénn at sauðum
seggr með breiðu skeggi,
enn ek at ungs í Eyjum
allvalds sonar falli.
Hætt segja mér hǫlðar
við hugfullan stilli.
Haralds hefk skarð í skjǫldu,
skala ugga þat, hǫggvit.7

Ey munk glaðr síz geirar
gótt es vinna þrek manni, 
bǫðfíkinna bragna

6 Inte ser jag spjut / slungas ur Rolvs eller Rollögs / hand mot fiendehopen. / Fadershämnden 
föll på min lott. / I kväll när striden / stod hård satt med bägaren / tigande över drycken / 
Tore jarl på Möre. (Översättning av Ingegerd Fries.)
7 Mången bredskäggig karl / såg jag pyssla med boskap, / men jag fällde på öarna / mäktig 
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bitu þengils son ungan.
Þeygi dylk, nema þykki,
þar fló grár at sǫ́rum
hræva nagr of holma 
holundvala gœli.8

Därefter lät Einarr göra ett röse över Hálfdan och diktade:
Rekit telk Rǫgnvalds dauða,
rétt skiptu því nornir,
nú ’s folkstuðill fallinn, 
at fjórðungi mínum.
Verpið, snarpir sveinar,
þvít sigri vér rǫ́ðum,
skatt velk hǫ́num harðan,
at Háfœtu grjóti.9

När Einarr senare fick höra om kung Haralds och hans söners reaktion 
över Einarrs dåd diktade han en vers:

Eru til míns fjǫrs margir
menn um sannar fréttir
ór ýmissum ǫ́ttum
ósmábornir gjarnir.
En þó vitu þeygi
þeir, áðr mik hafi felldan,
hverr ilþorna arnar
undir hlýtr at standa.10

I tredje strofen ovan nämner TorfEinarr att Hálfdan har träffats av spjuten 
(i striden), vilket ibland har antagits peka mot att han aldrig har blivit 

kungs unge son. / Fara säger man hotar / från hugstore fursten. / Inte sörjer jag. Skär (sic) / 
högg jag i Haralds sköld. (Översättning av Ingegerd Fries.)
8 Glad blev jag när spjut / ur stridslystnas led / fällde furstesonen unge. / Gott är att öva 
stordåd. / Jag vet nog att örnfödans / härskare vredgas. / Den gråe flög över holmarna, / 
lockad av såren. (Översättning av Ingegerd Fries.)

Jag må för alltid vara glad / – det är gott för en man att utföra modiga prov – / nu när de 
strids lystna männens spjut har stungit kungens unge son. / Inte döljer jag det faktum / – där 
flög örnen mot de sårade vid holmarna – / att det framstår som lovprisande / av sårfalkens 
mättare. (Förf. översättning efter Poole 2012.) 
9 Ragnvalds död är hämnad. / Nornorna skipade rätt. / Folkets stolpe är störtad, / mitt 
värv är fullgjort. (eg. ’till en fjärdedel min’, förf. anm.) / Kasta nu, raska svenner / sten på 
Hålägg. / Segern är vår. Jag lade / hård skatt på honom. (Översättning av Ingegerd Fries.) 
10 Efter mitt liv traktar / många ädelborna män. / Nära och fjärran ifrån / når mig sanna 
rykten. / Men de vet inte, / förrn de har fällt mig, / vilka av dem blir / byte för örnens klor. 
(Översättning av Ingegerd Fries.)



11Att rista blodörn

offrad till Oden. Strofen skulle dock kunna läsas som en om skriv ning av 
att han blev hårt anfallen och förlorat i striden, och mot säger då inte att 
han skulle ha tagits tillfånga och dödats av Einarr näst kommande dag.11 
Man skulle även kunna tänka sig att Hálfdan blivit sårad i striden och där
för förlorat kampen, eller som prosaversionen återger, hoppat över bord 
och till fånga tagits dagen efter striden. Beskriv ningen av hans bete ende i 
Orkney inga saga, där han ömsom försöker resa sig och ömsom faller ihop, 
kan tolkas i linje med detta som att även sagaförfattaren för stått saken så. 
Av vikt för den källkritiska bedöm ningen är att samtliga prosa versioner 
av händelsen återger blod örns ristningen; att denna inte om nämns i skalde
dikten kan inte tas som bevis för att detta är ett yngre motiv.

Snorri Sturluson återger samma episod i Haralds saga ins hárfagra 
(kap. 23–30) i Heimskringla och berättar där om Einars släkt, hur han 
tar över jarldömet på Orkneyöarna och hur han hämnas sin faders död. 
När Snorri återger händelsen nämner han dock ingenting om ett offer till 
Oden, men väl att Einarr ristar blodörn.

Þá gekk Einarr jarl til Hálfdanar. Hann reist ǫrn á baki honum við þeima hætti, 
at hann lagði sverði á hol við hrygginn ok reist rifin ǫll ofan á lendar, dró þar 
út lungun. Var þat bani Hálfdanar. (ÍF 26, s. 132.)12

I sammanställningen av Snorris Heimskringla utelämnades strofen som 
omtalar att Hálfdan har träffats av spjuten. Seden att rista blodörn före
kommer även i samband med kung Ellas död i fem källtexter. Den äldsta 
och mest omdebatterade källan är en vers i Sigvatr Þórðarsons Knúts
drápa, komponerad någon gång mellan 1020 och 1038 e. Kr.

Ok Ellu bak, 
at, lét, hinns sat, 
Ívarr ara, 
Jórvík, skorit. 

(Knútsdrápa, s. 651.)13

11 Att dikt och prosa ger till synes något olika detaljrikedom eller versioner av en händelse 
är inte helt ovanligt om man ser till de norska kungasagorna i Heimskringla. 
12 Einar jarl gick till Halvdan. Han ristade örn på ryggen på honom, på så sätt att han satte 
svärdet invid ryggraden och drog snittet ned till höften. Där drog han ut lungorna. Det blev 
Halv dans död. (Översättning av Karl G. Johansson.)
13 Og på Ellas ryg / ristede Ivar, / Yorks hersker, / ørnens tegn. (Översättning av Annette 
Lassen.) And Ívarr, who resided at York, had Ælla’s back cut with an eagle. (Översättning 
av Matthew Townend.)
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Versen återfinns i ett manuskript av Ragnars saga loðbrókar och i Þáttr 
af Ragnars sonum (kap. 3) i Hauksbók; man anser att båda versionerna 
bygger på en gemensam äldre förlaga (Finnur Jónsson 1892–1896: xci; 
McTurk 1991: 241; 2003b: 108–109; jmf. dock Ashman Rowe 2009). I 
båda versionerna nämns det i den åtföljande prosan att Ragnars söner lät 
rista blodörn på kung Ella. I Ragnars saga loðbrókar beskrivs ristandet 
något otydligt; man lät rista en örn på kung Ellas rygg, så att blodet 
flödade och han dog av sina sår. 

Ok hér lauk svá, at Ella konungr ok lið hans kom á flótta ok hann varð hand
tekinn. Ok þá var Ívarr þar í nánd ok mælti, at svá skyldi breyta um líflát hans: 
„Er nú þat ráð,“ segir hann, „at minnast, hvern dauðdaga hann valdi föður 
várum. Nú skal sá maðr, er oddhagastr er, marka örn á baki honum sem inni
ligast, ok þann örn skal rjóða með blóði hans.“ En sá maðr, er kvaddr var til 
þessarar sýslu, gerir sem Ívarr bauð honum, en Ella konungr var mjök sárr, áðr 
þessi sýslu lýkr. Lætr hann nú líf sitt, ok þykkjast þeir nú hefnt hafa föður síns, 
Ragnars. (Ragnars saga loðbrókar, s. 278.)14

I Þáttr af Ragnars sonum beskrivs hur de skar upp ryggen, genom rev
benen längs med ryggraden med ett svärd och drog ut lungorna genom 
öpp ningarna.

Ívarr ok þeir brœðr minntusk nú, hversu faðir þeira var píndr. Létu þeir nú rísta 
ǫrn á baki Ellu ok skera síðan rifin ǫll frá hrygginum með sverði, svá at þar 
váru lungun út dregin. (Se Hauksbók, s. 464 (min normalisering).)15 

Även en av de isländska annalerna (Oddaverja annáll) nämner för år 
815 hur kung Ella dödade Ragnarr loðbrók och hur Ragnars söner sedan 
hämnas sin döde fader genom att man ristade blodörn på ryggen på Ella. 
Hand skriften är dock mycket sen, även om motivet sannolikt är lånat från 
äldre litterära källor.
14 Så snart hærene tørnede sammen, blev der en voldsom kamp. Ragnars sønner rykker 
hårdt frem og genemtrænger kong Ellas fylkinger. De er så heftige, at de kun tænker på 
at udrette så stor skade som muligt. Kampen er både lang og hård. Det endte nu med, at 
kong Ella og hans hær flygtede, men Ella blev taget til fange. På det tidspunkt var Ivar i 
nær heden. Han sagde, hvordan de skulle slå Ella ihjel. ”Nu er det en god idé,” siger han, 
”at huske, hvilken død han gav vores far. Nu skal den mand, der er bedst til att snitte, skære 
en ørn på ryggen af ham så dybt som muligt, og den ørn skal farves rød med hans blod.” 
Manden der er valgt til opgaven, gør, hvad Ivar befaler. Før han er færdig med værket, er 
Ella hårdt såret. Så dør han. Da mener brødrene, at de har hævnet deres far, Ragnar. (Över
sättning av Annette Lassen.) 
15 Nu husker Ivar og hans brødre på, hvordan deres far var blevet pint. De rister så en ørn 
på ryggen af Ella og skærer derpå ribbene fra rygsøjlen med et sværd, så de kunne trække 
hans lunger ud der. (Översättning av Annette Lassen.)
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Hann gjǫrði síðan bréf til brœðra sinna, ok drógu saman ógrynni hers ok unnu 
England en tóku Hella kóng. Síðan var ristr blóðǫrn á baki honum ok lét 
hann þar líf sitt. Síðan var Ívarr kóngr í Englandi, en Sigurðr Ormríauga varð 
kóngr í Danmǫrku. (Se Oddaverja annáll, s. 456 (min normalisering).)16 

Den historiske kung Ella dog år 867 vid en strid mot vikingarna i York. 
Den historiska bakgrunden kring Ragnarr loðbrók, och hur berättelserna 
kring honom och hans söner har utvecklats, har ingående behandlats av 
Alfred P. Smyth (1977) och Rory McTurk (1991; 2003a; 2003b; 2006). 

Att rista blodörn återkommer även hos Saxo Grammaticus (Gesta 
Danorum 9: 5). 

Interea Siwardus ac Biornus cum quadringentarum navium classe super
venientes bellum regi manifesta provocatione significant. Idque statuto tem
pore exsecuti, comprehensi ipsius dorsum plaga aquilam figurante affici 
iubent, sævissimum hostem atrocissimi alitis signo profligare gaudentes. Nec 
vulnus impressisse contenti, laceratam salivere carnem. Taliter perempto 
Hella, Bionus ac Siwardus regna sua reduces expectivere; Ivarus Angliam 
biennio tenuit. (Olrik & Ræder, Saxonis Gesta Danorum, s. 263.)17

Även i Saxos variant är det Ragnarr loðbróks söner som ristar blodörn på 
kung Ella och återger samma händelse som omtalas av Sigvatr Þór ðar son; 
efter Ragnarr loðbróks död reste hans söner Björn och Sigvard med en flotta 
till England för att strida mot kung Ella. De mötte honom på utsatt dag och 
till fånga tog honom. Sedan lät de sina män skära ett sår i form av en örn 
över hans rygg och gned in salt i såret. De var mycket nöjda med att kunna 
döda sin fiende genom att teckna en bild av den blod törs tiga fågeln på hans 
rygg. Därefter reste Björn och Sigvald hem, men Ívarr blev kvar i England 
i två år. Här verkar blod örns ristningen utföras på ett annor lunda sätt än vad 
som beskrivs i de övriga varian terna: en symbol av en örn skärs in i ryggen 

16 Han gjorde sedan ett brev till sina bröder, och drog samman en stor härskara, anföll 
England och tog kung Hella till fånga. Sedan ristades blodörn på ryggen på honom och han 
dog således. Sedan blev Ívar kung över England och Sigurðr Ormiöga blev kung över 
Dan mark. (Översättning av förf.)
17 I mellemtiden stødte Sivard og Bjørn til med en flåde på fire hundrede skibe, og de 
udfordrede åbent kongen til kamp. De mødte ham på den fastsatte dag, tog ham til fange 
og lod deres mænd skære et sår af form som en ørn i hans ryg, begejstrede over at kunne 
gøre det af med deres grusomste fjende med et billede af den blodtørstigste fugl. Og de 
nøjedes ikke med at skære såret, de gned også salt i det flænsede kød. Efter på den måde at 
have gjort det af med Ella, rejste Bjørn og Sigvard hjem til deres egne riger, mens Ivar sad 
i England i to år. (Översättning av Peter Zeeberg.)
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på Ella. Det kan dock röra sig om ett miss för stånd från Saxos sida, eller 
en osmidig formu lering som har gett upphov till miss för stånd hos senare 
läsare. Att det är Ella i sig som får utgöra bilden av en örn motsägs inte av 
upp giften om att Ragnars söner var mycket till freds med att ha dödat sin 
fiende genom att teckna en bild av den blod törsti gaste fågeln på hans rygg. 
Det har även vissa likheter med hur blod örns rist ningen omtalas i Ragnars 
saga loð brókar. Saxos version skulle även kunna vara ett sätt att kringgå 
den, av ana tomiska skäl, praktiska svårig heten att kunna dra ut lungorna 
genom ryggen även om rev benen är avhuggna. 

I eddadikten Reginsmál 27 berättas att Sigurðr ristar blodörn på Lyngvi, 
en av Hundings söner, efter att ha slagit dem i strid.

Nú er blóðugr ǫrn 
bitrum hjǫrvi 
bana Sigmundar 
á baki ristinn. 
Øngr er fremri, 
sá er fold ryði, 
hilmis arfi, 
ok hugin gladdi. 

(Edda, Eddukvæði II, s. 302.)18

Den åtföljande prosan (i Codex Regius) berättar endast att Lyngvi och 
hans bröder dog i samband med striden. 

Sigurðr átti orrostu mikla við Lyngva Hundingsson ok brœðr hans. Þar fell 
Lyngvi ok þeir þrír brœðr. (Edda, Eddukvæði II, a.a.)19

Versen och händelsen återfinns även i NornaGests þáttr, där den åt föl
jande prosan även omtalar hur Regin föreslår att Lyngvi bör utsättas för 
blod örns ristningen och sedan utför detta.

Ok þá er lýsti um morgininn, var Hnikarr horfinn ok sást eigi síðan. Hyggja 
menn, at þat hafi Óðinn verit. Var þá um þat talat, hvern dauða Lyngvi skyldi 
hafa. Reginn lagði þat til ráðs, at rista skyldi blóðörn á baki honum. Tók 
Reginn þá við sverði sínu af mér ok reist með því bak Lyngva, svá at hann skar 

18 Nu är blodörn / med bitande svärd / ristad på Sigmunds / banemans rygg. / Den främste 
av alla / furstens söner / har blodat marken / och mättat korpen. (Översättning av Lars 
Lönn roth.) 
19 Sigurd utkämpade ett stort slag med Lyngve Hundingsson, och dennes bröder. Där föll 
Lyngve och båda hans bröder. (Översättning av Lars Lönnroth.)
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rifin frá hrygginum ok dró þar út lungun. Svá dó Lyngvi með mikilli hreysti. 
(Vilhjálmur Bjarnar et al., Flateyjarbók I, s. 391.)20

En annan källa som omtalar ristandet av blodörn är Orms þáttr Stórólfs
sonar där Ormr ristar blodörn på jätten Brúsi. Berättelsen ingår i Óláfs 
saga Tryggva sonar en mesta, men har många övernaturliga och fantasi
fulla inslag, vilket gör att man i många fall har underlåtit att anföra den som 
källa till blod örns ristandet. Ormr Stórólfsson anses ha varit en historisk 
person, kommen ur en ansedd släkt på Island (Finnur Jónsson 1923: 757). 
I Orms þáttr Stórólfs sonar ska han ha ingått fostbrödralag med Ásbjörn 
från Dan mark, varefter de utförde vikingafärder och hjälte bedrifter runt 
om i Norden. Därefter skiljdes deras vägar och Ormr for hem till Island, 
medan Ásbjörn for för att dräpa jätten Brúsi. Ásbjörn miss lyckades och 
blev dräpt av jätten och dennes moder i kattskepnad, varefter Ormr valde 
att hämnas honom. Med hjälp av jättens syster Menglǫð lyckades han 
dräpa jättens moder och ristade blodörn på Brúsi.

„Snemma sagði mér þat hugr,“ sagði Brúsi, „at ek munda af þér nokkut erfitt 
fá, þegar ek heyrða þín getit, enda er þat nú fram komit. Muntu nú vinna skjótt 
um ok höggva höfuð af mér, en þat var satt, at mjök pínda ek Ásbjörn prúða, þá 
er ek rakta ór honum alla þarmana, ok gaf hann sik ekki við, fyrr en hann dó.“ 
„Illa gerðir þú þat,“ segir Ormr, „at pína hann svá mjök, jafnröskvan mann. 
Skaltu ok hafa þess nokkurar menjar.“ Hann brá þá saxi ok reist blóðörn á baki 
honum ok skar öll rifin frá hryggnum ok dró þar út lungun. (Vilhjálmur Bjarnar 
et al., Flateyjarbók II, s. 12.)21 

Orms þáttr Stórólfssonar har daterats till runt år 1300 och inne håller 
motiv som lånats in från andra kända sagor; blod örns ristningen anses 
vara ett motiv hämtat från Ragnars saga loðbrókar (Finnur Jónsson 1923: 
757–758). Att motivet förekommer i Orms þáttr Stórólfs sonar kan sanno

20 När det blev ljust nästa morgon, var Hnikar försvunnen och syntes därefter aldrig mer 
till. Folk menar att det var Oden som varit med oss. Man lade nu råd om vilken död Lyngve 
skulle få. Regin föreslog att det skulle ristas blodörn på hans rygg. Sedan tog Regin sitt 
svärd ur min hand och ristade upp Lyngves rygg, skar revbenen från ryggbenet och drog 
ut lungorna. Sålunda dog Lyngve med stor tapperhet. (Översättning av Lars Lönnroth.)
21 ”Jag hade tidigt på känn”, sade Brúsi, ”när jag hörde talas om dig, att du skulle bli svår att 
tas med, och nu har det hänt. Nu får du gå raskt till verket och hugga huvudet av mig. Det 
är sant att jag plågade Ásbjörn den stolte svårt när jag drog tarmarna ur kroppen på honom, 
men han jämrade sig inte innan han dog.” ”Det var ondskefullt gjort av dig”, sade Orm, ”att 
plåga honom så mycket, tapper som han var. Men du ska också få dig en minnesbeta.” Han 
drog sitt korta svärd och ristade blodörn på Brúsis rygg, skar loss alla revbenen, böjde dem 
bakåt och åt sidan och tog ut lungorna. (Översättning av Inge Knutsson.)
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Källtext Datering Genre Beskrivning

Reginsmál ca 10001 Eddadikt Nu är blodörn, med bitande svärd, 
ristad på Sigmunds banemans rygg.2

Knútsdrápa ca 1020–10383 Skaldedikt Ívarr ristade örn på Ellas rygg.4

Orkneyinga 
saga

ca (1190 resp.) 
12005

Regional 
saga6

Einar lät rista (blod)örn7 på hans rygg 
med svärdet, skära av alla revbenen 
och dra ut lungorna. Så gav han 
honom åt Oden för sin seger.8

Gesta Danorum ca 12009 Historisk 
krönika10 

Idque statuto tempore exsecuti, 
comprehensi ipsius dorsum plaga 
aquilam figurante affici iubent, 
sævissimum hostem atrocissimi alitis 
signo profligare gaudentes. Nec 
vulnus impressisse contenti, laceratam 
salivere carnem. […] Ivarus Angliam 
biennio tenuit.11 

Heimskringla ca 1220–
123012

Kungasaga Han ristade örn på ryggen på honom, 
på så sätt att han satte svärdet invid 
ryggraden och drog snittet ned till 
höften. Där drog han ut lungorna. Det 
blev Halvdans död.13

Þáttr af 
Ragnars sonum

ca (äldre än 
1230, resp.) 
130014

Fornaldarsaga De rister så en ørn på ryggen af Ella 
og skærer derpå ribbene fra rygsøjlen 
med et sværd, så de kunne trække 
hans lunger ud der.15

Ragnars saga 
loðbrókar

ca (1230) 
1250 resp. 
127516

Fornaldarsaga ”Nu skal den mand, der er bedst til 
att snitte, skære en ørn på ryggen af 
ham så dybt som muligt, og den ørn 
skal farves rød med hans blod.” […] 
Før han er færdig med værket, er Ella 
hårdt såret. Så dør han.17 

NornaGests 
þáttr

ca 130018 Fornaldarsaga Regin föreslog att det skulle ristas 
blodörn på hans rygg. Sedan tog 
Regin sitt svärd ur min hand och 
ristade upp Lyngves rygg, skar 
revbenen från ryggbenet och drog ut 
lungorna. Sålunda dog Lyngve med 
stor tapperhet.19

Orms þáttr 
Stórólfssonar

ca 130020 Släktsaga Han drog sitt korta svärd och ristade 
blodörn på Brúsis rygg, skar loss alla 
revbenen, böjde dem bakåt och åt 
sidan och tog ut lungorna.21

Tab. 1. Källtexter som omnämner blodörnsriten
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Källtext Datering Genre Beskrivning

Oddaverja 
annáll

ca 155022 Annal Sedan ristades blodörn på ryggen på 
honom och han dog således. Sedan 
blev Ívar kung över England och 
Sigurðr Ormiöga blev kung över 
Danmark.23

Noter
1 de Vries 1964: 297–298; Szokody 2003. 
2 Lönnroth, Den poetiska Eddan. 
3 Townend 2012. 
4 Översättning av förf. 
5 En äldre version (skriven ca 1190) har fungerat som förlaga för Heimskringla. Den 
bevarade versionen dateras till ca 1200 (McTurk 2003b). 
6 Orkneyinga saga är svårplacerad genremässigt, men återfinns i Heimskringla och behand
las i samband med kungasagorna av bl.a. Andersson 2005. Man har även katego riserat 
sagan som en regional saga eller kronologisk saga, att jämställa med vissa isländska släkt
sagor såsom Eyrbyggja saga (Andersson 2006: 17). Fries påpekar att sagan är äldre än de 
isländska släktsagorna, och föregår Heimskringla, vilket gör att den får anses unik (Fries 
2006: 17–19).
7 Två handskrifter har uttrycket blodörn istället för örn (ÍF 34).
8 Ingegerd Fries, Orknöjarlarnas saga.
9 Zeeberg 2000. 
10 Saxo Grammaticus Gesta Danorum är så pass svårplacerad genremässigt att jag låter den 
stå för sig själv i detta fall. Man kan dock överväga att kategorisera berättelsen om Ragnars 
söner som en fornaldarsaga även hos Saxo, då flera episoder i Gesta Danorum har stora 
överens stämmelser med fornaldarsagan som genre (jmf. FriisJensen 2009). 
11 Olrik & Ræder Saxonis Gesta Danorum. 
12 Finlay & Faulkes 2011: 9. 
13 Johansson, Snorre Sturlasson, Nordiska Kungasagor. 
14 En äldre version har legat till grund för (den äldre versionen av) Ragnars saga loðbrókar. 
Den bevarade versionen återfinns i Hauksbók från tidigt 1300tal (McTurk 2003b). 
15 Lassen, Oldtidssagaerne. 
16 En äldre version, daterad till ca 1230, ligger till grund för de båda yngre handskrifterna, 
daterade till 1250 resp. senare hälften av 1200talet (McTurk 2003b). 
17 Lassen, Oldtidssagaerne. 
18 Finnur Jónsson 1923: 847. 
19 Lönnroth, Isländska mytsagor. 
20 Finnur Jónsson 1923: 757–758.
21 Knutsson, Islänningasagorna. 
22 Den bevarade handskriften bygger sannolikt på äldre material (Storm 1888). 
23 Översättning av förf.
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likt inte kasta något nytt ljus över fenomenet, utöver konsta terandet att 
det har utgjort ett användbart motiv inom sagotraditionen.

Rista blodörn som offer  
respektive rituellt dödande

Roberta Frank är en tongivande kritiker i diskussionen kring den faktiska 
före komsten ristandet av blodörn (se Frank 1984; 1988; 2005). Frank 
menar att blod örns ristandet är ett litterärt motiv, som saknar grund i en 
verk lig praktik; man kan se en utveckling av motivet över tid, där det blir 
allt mer detaljerat och blodigt ju längre fram i tiden man kommer (Frank 
1984: 333–334; 2005). Reso ne manget belyser en möjlig utveck ling inom 
käll materialet, även om slut satsen som kan dras av det är tve tydigt. De 
äldsta källorna beskriver alls inte utförandet i detalj, och de övriga text
källorna rör sig med två olika beskriv ningar av riten, som av käll mate
rialet att döma existerat samtidigt. Den ena omtalar att rista blodörn som 
be näm ning på en rit som involverar att revbenen huggs loss från rygg
sidan, den andra omtalar riten som att man ristar in en örn symbol i rygg
skinnet. Liksom Frank verkar sluta sig till kan man utifrån käll materialet 
i sig inte avgöra vilken av dessa som skulle kunna utgöra en mer autentisk 
beskriv ning av riten; men jag vill här visa att man genom att se till den 
ideo logiska och rituella kontext där blod örns riten hör hemma kan nå 
bättre förståelse för ritens utförande och funktion. 

Franks analys av blodörnsmotivet dras med vissa svaga länkar i argu
men tationen. Den utveckling av motivet som Frank pekar på tog sig 
tydligt uttryck först under början av 1800talet, då man med förkärlek 
kom bi nerade de olika uppgifterna och spädde på med egna antaganden 
och fantasier; det är även dessa verk hon tar som stöd för sitt argument, 
men hon projicerar det på källtexterna. Frank menar att det har funnits ett 
mot stånd mot att ifrågasätta blodörnsmotivet då man haft en förkärlek att 
fram häva de skandinaviska erövrarnas grymhet. Den mänskliga historien 
pekar däremot mot att verkligheten ofta överträffar dikten när det rör sig 
om uppfinnings rikedomen kring tortyrmetoder. Blodörns ristningen fram
står inte som otänkbart grym i sammanhanget. 

Frank framhäver att de isländska sagorna inte kan tas som trovärdiga 
källor för de händelser som beskrivs och menar att det endast är Sigvatr 
Þórðar sons vers i Knútsdrápa som kan tas som en säker källa. Frank 
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menar att ett tidigt missförstånd av Sigvats strof ska ha gett upphov till 
idén om att rista blodörn; orsakad av en historiker under 1100talet som 
var allt för ivrig att försöka förstå de hedniska sedvänjorna och därför 
”upp funnit” blodörnsriten. Blodörnsriten skulle således vara ett rent 
fantasi foster. Detta missförstånd ska sedan ha traderats och byggts ut för 
varje led och påverkat Snorri att utelämna TorfEinarrs skaldestrof som 
om talar att Hálfdan föll under spjut stormen (Frank 1984: 334–338; 340; 
2005: 170–176).22 Argu mentet haltar något i och med att det kräver att 
denna första fel tolk ning måste ha fått tillräckligt stort genomslag och 
sprid ning för att påverka både Saxo och Snorri, författaren av Orkneyinga 
saga, samt författaren av eddadikten Reginsmál. I och med att Sigvatr 
om nämner Ívars hämnd på kung Ella så torde motivet med hämnden (och 
blod örns ristningen) snarare ha varit allmänt känd vid tiden för kompo
nerandet av Knúts drápa, vid tidigt 1000tal e. Kr. Frank fram häver 
med rätta att det har före kommit miss förstånd och fel tolk ningar redan 
under käll texternas tillkomst; men det faktum att blóðǫrn existerade 
som menings fullt begrepp i den fornnordiska kontexten indikerar att det 
är gammalt och utgjorde en form av rituellt dödande. Likheten mellan 
beskriv ningen av blodörns riten i Orkney inga saga och Þáttr af Ragnars 
sonum menar Frank beror på att de har lånat motivet från varandra, men 
det finns inget i övrigt som överens stämmer mellan texterna som skulle 
tyda på ett lån (Smyth 1977: 190–191). Blóðǫrn framstår snarare som ett 
menings fullt begrepp under vikingatid, varför dess utförande då inte har 
behövt någon förklaring i de äldsta källorna. Vid tiden för de yngre käll
texternas tillkomst kan detta behov ha uppkommit ifall praktiken då har 
hunnit komma ur bruk. 

Frank läser Sigvats strof med ”ara” i instrumentalis, d.v.s. ’Ívarr lät 
skära Ellas rygg med en örn’ eller ’Ívarr lät Ellas rygg bli skuren av en 
örn’, en omskrivning för att Ívarr dödade Ella och lät asfåglar äta av 
kroppen, vilket utgör ett välbekant kennings motiv inom skalde dikt ningen 
(Frank 1984: 337; 2005: 171; se dock kritik hos McTurk 1991: 130). 
Bjarni Einars son har opponerat sig mot Franks kritik mot Sigvats strof, 
och menar att verbet skera ’skära’ aldrig används om rovfåglar i skalde
dikt ningen, på det sätt som Frank förutsätter. Skera används ute slutande 

22 Se även Guðbrandur Vigfússon & York (1883 1: 371–372, 409) som menar att Orkney
inga sagas blod örns motiv måste bero på ett missförstånd av ordet, då kung Harald aldrig 
skulle ha försonats med någon som utfört ett så grymt brott mot hans son. De godtar dock 
att rista blodörn som en autentisk praktik, och menar att det utgör en speciell form av 
”privat hämndoffer”.
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för bruket av egg vapen/egg verktyg och i överförd betydelse om skepp 
(som skär havet), men för asätande fåglar används ord som sleit ’slet’ och 
át ’åt’ (Bjarni Einarsson 1986: 79–80). Bjarni Einars son pekar också på 
orni to logiska argument, som att asätande fåglar, där ibland örnen (liksom 
alla asätare), alltid föredrar att äta av asets mjuk delar, såsom ögon och 
mage. Att örnen skulle ge sig på de fallnas ryggar menar Bjarni Einars
son är osannolikt. Att fåglarna däremot ses sitta eller kliva på de fallnas 
huvuden och ryggar finner belägg i skaldediktningen (Bjarni Einars son 
1986: 80; 1990: 80–81). Frank har svarat på kritiken, men stått fast vid att 
blod örns rist ningen saknar belägg utöver Sigvats skaldestrof (Frank 1988; 
1990). Mot Bjarni Einarssons argument kan man anföra att örnen och 
korpen använder sin vassa näbb just för att hacka, eller skära loss sin mat 
ur aset. Att asfåglarna sägs ge sig på ryggen på de fallna (vilket inne bär 
att de ligger fram stupa) kan även vara ett stilistiskt knep för skalden att 
påpeka att fienden (skamligt) har fallit i flykten,23 utan att det behöver ha 
en orni to logisk grund. McTurk har framfört tolkningen att ”ara” i Knúts
drápa utgör ett heiti för ’svärd’ och versen ska således läsas som att Ívarr 
skar Ellas rygg med sitt svärd (McTurk 1994: 539–541; 2003b: 130). I de 
fall av blodörns riten då vapnet anges i källtexterna är det i samtliga fall ett 
svärd. Sam stämmig heten med de andra omnämnandena av blod örns riten 
gör att Knúts drápa i vilket fall inte förbehållslöst kan avfärdas. 

Alfred Smyth (1977) menar att blodörnsristningen sannolikt är en 
autentisk passage i berättelsen om Ragnarr loðbróks söner. Ormgropen 
som Ragnar dör i är sannolikt uppfunnen för att ge legitimitet och en för
klaring till den skandi naviska invasionen av Northumbria, menar Smyth. 
Sigvats dikt refererar då till hur Knut har övertagit arvet efter Ívarr benlös, 
genom att på nytt erövra stora delar av England. Hämnd motivet behöver 
då inte heller vara den starkaste anledningen till att blod örns riten utförs; 
att avsätta kungen och samtidigt offra honom för framtida segrar (likt 
TorfEinarr) utgör en stark förklaring i sig (Smyth 1977: 189–194). Man 
har då både erövrat riket och sett till att gudarna är välvilligt inställda vid 
fram tida strider mot eventuella inkräktare. Smyth har menat att Saxos 
version, liksom Ragnars saga tyder på ett missförstånd av riten, möj
ligen orsakad av att minnet av praktiken hade börjat falla i glömska. Att 
hugga loss rev benen är mer förståeligt och skulle inte uppfinnas i efter

23 Något som ofta påpekas i exempelvis kungasagor, då det även framhävs att den vinnande 
kungen eller hövdingen går främst bland de förföljande. Man kan även tänka sig att det 
i den mag liggande positionen finns en symbolisk anspelning på ergi (jmf. Meulengracht 
Sørensen 1983). 
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hand; att den sargade kroppen liknar en örn24 är helt enkelt för subtilt för 
att vara en efter hands konstruktion (Smyth 1977: 189–194). Att begreppet 
”rista blod örn” skulle syfta på att man ristar in en örnsymbol i rygg
skinnet verkar utifrån det samman tagna materialet mindre sannolikt, i 
min mening, än att det skulle syfta på en rit som av andra skäl har getts 
detta namn. Möjligen ska blod örns riten ses i kontexten att märka sig till 
Oden eller som en ritual liknande offret av kung Víkarr (se nedan) då 
själva ”märkandet” eller ”ristandet” till synes är centralt i utförandet av 
riten. Ursprunget till ritens namn är dock fortsatt höljt i dunkel. 

Flera kritiker, däribland Wilhelm Ranisch (1911: 594), Inge Beck (1967: 
130–131) och Alfred Ebenbauer (1978: 81) har menat att offrandet för 
seger efter ett vunnet slag är ”betänkligt” och ”stötande” (ty. anstössig), 
men detta baseras sannolikt på ett miss för stånd. Det är inte för den redan 
vunna segern som offras, utan för framtida segrar. 

Både Roberta Frank och Bjarni Einarsson har diskuterat blod örns riten 
som en form av rituellt dödande utan att se till dess kopplingar till män
nisko offer. I samtliga samman hang förknippas blod örns praktiken med 
hämnd, men bara i ett fall uttalat som offer (Beck 1967: 126–131; Simek 
1995: s.v. Blutaar). Det har tidigt framförts en tanke om att blodörns
rist ningen kan ha kopplingar till en äldre divinatorisk praktik, där man 
förut spår framtida segrar genom offret (Chadwick 1899: 37–38).25 Teorin 
skulle ge ytter ligare en förklarande dimension åt att TorfEinarr offrar 
för sina segrar efter att ha segrat över sin fiende. Han skulle då utropa 
sin förut spådda krigs lycka (istället för att be om den) under offer riten. 
Det finns dock inget i de bevarade text passagerna som omtalar blod örns
riten som en divinatorisk praktik, varför teorin måste ses som mycket 
spekulativ. 

En viktig aspekt att ha i åtanke är att en gränsdragning mellan offer och 
annat rituellt dödande blir påtagligt diffus när det kommer till exempelvis 
krig föringen under yngre järnålder. Att viga hela fiendehären och alla som 
dödas i striden till Oden är ett vanligt förekommande motiv i den mytiska 
och semi historiska litte ra turen.26 De fallna har då ofta betraktats som ett 
offer till guden. Ofta används då uttrycket att Oden äger (hälften av) de 

24 Eller att Ívarr lät skära (upp) Ella som en örn, dvs. han lämnades sönderhackad och 
uppsliten likt ett as som örnen har ätit av.
25 Praktiken skulle då vara jämförbar med Strabons beskrivning av hur cimbrerna offrar 
krigs fångar och förutspår framtida segrar i det flödande blodet och i de upphuggna 
kropparna (Geographicon 7: 2.3). 
26 Se exempel hos Nordberg 2003: 108–112. 
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fallna (”hálfan val Óðinn á”), vilket korresponderar med uttrycket att 
ge de fallna till Oden (”gefa Óðni val”) (Beck 1967: 125).27 Att (genom 
blod örn) offra den slagne (och eventuellt till fånga tagne) fienden till Oden 
ligger således helt i linje med kulten av Oden. I Ragnars saga loðbrókar 
(kap. 20) före kommer även ett indirekt omnämnande av att Ragnars söner 
brukade offra för sina framtida segrar.28 I sagan berättar en antro po morf 
kult bild av trä (trémaðr) om den tidigare kulten som utförts. Kulten ska 
ha inne burit många mäns bane, vilket kan tolkas som att dessa har blivit 
offrade (McTurk 1991: 23–37). Uttrycket kan också tolkas som att man 
har offrat för att fienden skulle komma att dö (i strid), och således en 
variant av att offra för sina framtida segrar (”til sigrs sér”). Uttrycket 
blóta til bana mǫnnum återfinns inte någon annanstans (Beck 1967: 93). 

Oden förknippas ofta med de asätande djur (däribland örnen) som be
skrivs äta av de fallna krigarna; han skulle därmed kunna vara mot tagaren 
av gåvan även i de textpassager där han inte nämns explicit.29 Man kan 
dock även argumentera för att det vid vigandet av fiende hären rör sig om 
ett rituellt dödande av annat slag, och inte ett regel rätt offer, då offer gåvan 
inte är förut bestämd. Man kan även se feno menet som ett votiv offer, där 
man lovar de fallna fienderna till Oden för att få hjälp i striden. Att fiende
härens anförare skulle offras på ett utmärkande smärt samt och spekta
kulärt sätt, i de fall då det finns ett hämnd motiv med i bilden, framstår 
då inte som osanno likt. I samtliga fall, utom i Orms þáttr Stór ólfs sonar, 
utförs blod örns riten också i direkt anslutning till en större strid. 

Huruvida blodörnsristandet i Reginsmál 26 och NornaGests þáttr 
utförs som ett offer eller (bara) som hämnd framgår inte av källmaterialet. 
Sigurðr är dock en typisk Odenhjälte som verkar under gudens beskydd; 
att han skulle offra sina fiender till guden skulle stämma väl överens med 
hjältens karaktär i övrigt. Viktigt i sammanhanget är att Sigurðr får hjälp 
av just Oden, förklädd till Hnikarr, som besöker honom och slår följe med 
honom på vägen till striden. Han undervisar även Sigurðr under resan och 

27 Man kan i sammanhanget även se till motivet att märka sig med ett vapen och därigenom 
viga sig till Oden (se Nordberg 2003: 278–286). 
28 Ok því settumk / svarðmerðlingar / suðr hjá salti, / synir Loðbrókar; / þá vark blótinn / til 
bana mönnum / í Sámseyju / sunnanverðri. (Ragnars saga loðbrókar, s. 285.)
29 Jmf. dock Beck (1967: 126–131) som menar att det är löst grundat att anta att en koppling 
till Oden vid omnämnandet av örnen eller korpen i källtexterna. Beck menar istället att 
hämndmotivet synes vara det centrala i blodörnsriten, men skulle kunna ha en koppling 
till Oden genom hämndmotivet, med hänvisning till Helgakviða Hundingsbana II (Edda, 
Eddukvæði I, s. 277), där ett offer till Oden för att få ’fadershämnd’ omtalas (”blótaði Óðin 
til fǫðurhefnda”). 
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ger viktiga strids taktiska råd inför slaget, vilket förlänar Sigurðr segern. 
Kopplingen till Oden är så påtaglig att ett Odensoffer, där Sigurðr åter
gäldar guden för hans hjälp inte skulle vara orimligt. Man har tidvis menat 
att strofen som omtalar ristandet av blodörn är en sen interpolation. Jan 
de Vries menar att berättelserna kring den unge Sigurðr30 redan i ett tidigt 
stadium har omgärdats av en prosainfattning, eller föregåtts av en prosa
version, varefter dikterna som omtalar händelseförloppet ska ha skapats 
(de Vries 1964: 87–90; 295–296; jmf. Frank 1984: 341). Hur mycket 
yngre Regins mál skulle vara än prosatexten som åtföljer är dock oklart. 
Även om versen kan dateras till ett senare skede än (prosa)berättelsen 
och eposet i sig, motsäger inte detta att motivet med blod örns rist ningen 
skulle vara äldre. Det visar snarare på att blod örns ristningen sannolikt var 
ett bekant motiv under vikingatid. de Vries menar att den skalde poetiska 
stilen talar emot en tidig datering av Regins mál, men att stroferna som 
föregår Sigurðs faders hämnd utgör de äldre partierna. Regins mál 26, med 
blodörnsristningen, daterar de Vries till 1000tal utifrån bristen på äldre 
belägg för blod örns motivet (de Vries 1964: 297–298). Blodörns motivet 
torde alltså vara till räck ligt välbekant vid 1000talet för att kunna brukas 
i skalde och edda diktningen. 

Att blodet, eller blodflödet, kan ha en viktig roll i blodörns riten fram
går fram förallt i Ragnars saga loðbrókar där rödfärgandet av såren och 
blodet utgör en central aspekt av hur praktiken omtalas av de som utför 
den. Med det magra material som finns till hands kan man må hända inte 
dra några långt gående slut satser, men blodflödet kan möjligen ha utgjort 
ett visuellt element som skapat ett dramatiskt och emo tionellt intryck, 
och ha bidragit till ritualens agens (jmf. Sundqvist 2016: 341–343; 2017: 
291–296).

Människooffer i fornnordiskt källmaterial

För att se hur traditionen att rista blodörn överensstämmer med andra 
upp gifter kring människooffer i fornnordisk tradition behövs en kortare 
genom gång av det källmaterial som finns tillhands. Människooffer före
kommer i de isländska källtexterna både i primär källor som edda och 
skalde diktning och i sekundärkällor som saga litteraturen och utländska 

30 Reginsmál ingår i den s.k. ”Jungsigurddichtung”.
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skribenters beskriv ning av nordisk kultur. I de skrift liga källorna som 
rör den forn nordiska religionen förekommer människo offer vid kriser 
(såsom miss växt, eller politiska kriser),31 i sam band med krig föring 
eller divination32 och som periodiskt återkommande offer.33 Jag ämnar 
inte sträcka mig utanför det ovan nämnda materialet i någon större ut
sträck ning och av utrymmes skäl nöjer jag mig med att endast kort fattat 
redogöra för ett urval av de omnämnanden som kan vara av störst intresse 
för diskussionen.34

I källmaterialet förekommer Oden som mottagare för människo offret 
påfallande ofta. Bland skaldedikterna finner man Helgi trausti (verk sam 
under mitten av 900talet), som dräper sin moders älskare och nämner 
händelsen i en skaldevers. Där beskriver han dråpet två gånger som ett 
offer till Oden.35 I Hálfs saga ok Hálfsrekka utspelar sig en tävling om 
vem som kan brygga det godaste ölet. Geirhild åkallar Oden, som spottar 
i brygg karet, men i gengäld kräver det som finns mellan henne och karet 
(dvs. den ännu ofödde kung Víkarr). Kung Ásmundr som avgör tävlingen 
prisar ölet i en skaldevers, men säger också att han ser Geirhilds son 

31 Exempelvis i Ynglingatal, Ynglinga saga (kap.15), Landnámabók, Kristnisaga, och i 
Óláfs saga Tryggva sonar en mesta. Omnämnandet av människooffer i Kristnisaga och 
Óláfs saga Tryggvasonar en mesta diskuteras ingående av Jón Hnefill Aðalsteins son 
(1999: 184–198; 2001). 
32 Exempelvis hos Dudo av S. Quentin (De Moribus et Acti Primorum Normanniae Ducum 
1: 2). Kontinental germanska analogier finner man hos exempelvis Cornelius Tacitus 
(Annales 1: 58–61; 13: 57), Jordanes (Gaetica 4), Prokopios (De Bello Gothico 4: 15.23; 
4: 25), Julius Caesar (De Bello Gallico 6), Strabon (Geographicon 3: 3.6; 7: 2.3), Sidonius 
(Epistulae 6 i bok 8), Isidor av Sevilla (Historia de regibus Gothorum 1: 14). Att rödfärga 
skepps stäven med människo blod inför sjösättning, s.k. hlunnroð, brukar ibland anföras 
som en variant av människo offer, då som ett profylaktiskt offer för att undvika olyckor till 
sjöss (Guðbrandur Vig fússon & York 1883 2: 349; Mogk 1909: 618). Att det skulle röra 
sig om ett människo offer i strikt bemärkelse är dock mycket osäkert (Meyer 1903: 337; 
Ranisch 1911: 594–595; Beck 1967: 100; Dillmann 2009: 367–391). Det finns ingen källa 
som omtalar en offer mottagare eller benämner hlunnroð som ett offer. 
33 Exempelvis i Vatnsdœla saga, Kjalnesinga saga, Eyrbyggja saga, Guta saga, Óláfs saga 
Tryggva sonar (kap. 67), Óláfs saga helga (kap. 141), Hallfreðar saga vandræðaskálds 
(kap. 9), och hos Saxo Grammaticus (Gesta Danorum 3: 2.13), Adam av Bremen (Gesta 
Hamma burgensis), Thietmars av Merseburg (Chronicon 1: 17), samt den arabiske 
skribenten Ibn Rustah (TurvillePetre 1964: 253).
34 Att anföra det äldre kontinentalgermanska komparativa materialet skulle spränga ramarna 
för denna artikel, varför jag valt att endast fokusera på det nordiska materialet. 
35 Begreppet som används är Gauts tafn ’Gauts (dvs. Odens) offergåva’ (Finnur Jónsson 
1912: 99; Beck 1970: 254). Ordet fvn. tafn kan dock i vissa sammanhang även ha andra 
betydelser som ’rov, föda, byte’ (Cleasby & Vigfússon 1874: s.v. tafn; jmf. Düwel 1970: 
230; de Vries 1977: 579–580).
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hänga i galgen, som ett offer åt Oden. Den snarast mytiske kung Víkarr 
ska senare ha dött då ett skenoffer till Oden förvandlats till verk lig het 
(Gaut reks saga). Även om historien om kung Víkarr i sin prosa form 
endast är bevarad i sena manuskript så har vi där alla kompo nenter man 
kan efter fråga i en offer beskrivning, en offerförrättare, ett offer objekt 
(som då är kung Víkarr), en offer mottagare (Oden) och en offer praxis 
(där Víkarr både hängs och genom borras med ett spjut). Vi har till och 
med en offer formel (”nú gef ek þik Óðni”, ’nú ger jag dig till Oden’) och 
en upp fatt ning om motivet för offret. En viktig aspekt av Víkarsoffret 
är den påtag liga överens stämmelsen med Odens självoffer i eddadikten 
Háva mál 138.36 Víkars sagan återfinns även hos Saxo Grammaticus Gesta 
Danorum bok 5: 6–7. 

I Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana (kap. 8) före
kommer samma uttryck för att offra sin krigsfånge till Oden för sina 
segrar som i Orkney inga saga. Ásmundr blir överfallen av en härskara 
ledd av bär särkarna Hrærekr och Siggeirr och Ásmundr blir tillfånga
tagen. De beslutar sig för att offra honom till Oden följande dag. Man 
kan notera de stora likheterna med Orkneyinga saga, både i ordval (”gefa 
hann Óðni til sigrs sér”) och i att Ásmundr ska offras först näst kommande 
dag. Att bär särkarna har en nära koppling till Oden är mycket intressant i 
samman hanget.37 Även om sagan inte nämner någon blod örns ristning så 
nämns inte heller någon annan dödsmetod.38

I bland annat Snorri Sturlusons Heimskringla berättas om Hákon jarl 
(Håkon Jarl), som offrar sin egen son för krigslycka inför Jóms víkinga
slaget.39 Offret inför Jóms víkinga slaget tillägnas två kvinnliga gudomar, 
Þórgerðr Hǫlgabrúðr och Irpa, vilket är anmärk nings värt i en situation 
då man skulle förvänta sig ett offer till Oden. Men Hákon jarl är ändå en 
karaktär som är intressant i samman hanget: Även om han inte explicit 
sägs offra någon annan människa än sin son så finns det flera passager i 

36 Oden utger sig för att ha offrat sig själv till sig själv (”gefinn Óðni, sjálfr sjálfum mér”, 
Edda, Eddukvæði I, s. 350), ibland tolkat som ett prototypiskt människooffer, eller som en 
proto typisk initiations rit (se resonemang i Schjødt 1993; Jackson 2009; Sundqvist 2010). 
Han offras i detta fall genom en kombination av hängning och spjutstickning.
37 För bärsärkarnas koppling till Oden, se Nordberg 2003 med referenser. 
38 Källtexten anger att han ska ”huggas” över Áráns hög (”um morguninn skyldi hǫggva 
hann á haug Áráns, ok gefa hann Óðni til sigrs sér”), vilket snarast syftar på halshuggning, 
men inte utesluter att det är ryggen som huggs upp.
39 Händelsen återfinns i en längre version i Jómsvíkinga saga (kap. 44), och refereras till 
i Jóms víkinga drápa (30) av Bjarni Kolbeinsson, Óláfs saga Tryggvasonar (kap. 42) och i 
Íslenzkir annálar för år 994 (Jón Sigurðsson 1847).
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berättelserna om honom som skulle kunna inkludera människo offer även 
till Oden, eller förväntas innehålla människooffer om detta var brukligt 
under hans levnadstid.40

Man kan även se att det i flera fall är en kung eller blivande tron pre ten
dent som offras, och offret innebär då en kullkastning av makten. Ynglinga
tal (5) av Þjóðólfr ór Hvini nämner att kung Dómaldi ska ha dödats av 
folket som den främsta tänkbara offergåvan vid en lång varig hungers nöd. 
Ynglinga tal brukar ges ett högt källvärde och dateras till slutet av 800talet. 
Att dikten nämner Dómaldis död med verbet fvn. sóa (i sam band med 
árgjarn) är av vikt, då termen oftast förknippas med just offer (Düwel 1970: 
235; Sund qvist 1997: 144–163; 2002). Ynglinga tal bör ses i samman hang 
med Ynglinga saga i Snorri Sturlusons Heim skringla; som dock är en 
sekundär källa. I Ynglinga saga (kap. 15) berättas hur man beslöt sig för att 
offra kungen och rödfärga offeraltaren (stalla) med hans blod. I Ynglinga 
saga nämns, förutom Dómaldi, även Aun (den gamle) som offrade sina 
söner för att själv få längre liv (kap. 25). Det berättas även i Snorris version 
(kap. 43) att Óláfr trételgja (Olav Trätälja) brändes inne av det upprörda 
folket och offrades till Oden (”gáfu hann Óðni”) för att åtgärda en svält. 

I Hervarar saga ok Heiðreks (kap. 7) berättas hur en svält drabbar 
landet som kung Haraldr styr. Det kastas då lott (blótspánn) om vad som 
ska offras för att häva hungersnöden, och utslaget blir att den förnämste 
sonen i landet skall offras till Oden. Då Heiðreks son anses vara den 
främste förs han fram för att offras, men i sista stund beslutar sig Heiðrekr 
för att istället slå ihjäl kung Haraldr och hans följe som ett offer till Oden, 
i sonens ställe. 

Även vikingatida ikonografiskt material har tolkats som åter givningar 
av exempelvis hängnings scener (se Dutton 2015: 186–197). Ibland dessa 
kan man nämna en bild sten från Lärbro, Hammars I, på Gotland som till 
40 Hákon Jarl lovprisas av Einarr skálaglam i dikten Vellekla för att han återupprättar den 
för kristna kulten och återställer helgedomarna. I Vellekla framställs även hans relation 
till Oden. Skalden Þórleifr Rauðfeldarson jarlsskáld nämner att Hákon har sänt/offrat nio 
ädlingar till Oden (”senda Óðni”). Sannolikt rör det sig bara om ett uttryck för att han 
har dräpt nio ädlingar, snarare än att han skulle ha offrat dem; men textpassagen rör sig i 
gräns landet mellan offer och andra religiösa föreställningar kopplade till striden och döden 
vilket gör passagen värd att nämna i sammanhanget. Vid en strid mot den danske tron
pre ten denten GullHaraldr ska Hákon jarl ha vunnit seger och ha tagit Haraldr tillfånga, 
var efter han hängs i en galge (Óláfs saga Tryggvasonar kap. 15). Något offer nämns inte 
expli cit i samman hanget, men Hákons koppling till Oden och häng ningens associationer 
med (offer till) Oden gör text passagen intressant i samman hanget. Senare (kap. 27) berättas 
hur Hákon jarl inför ett plundrings tåg utför ett stort blot till Oden, varefter han segrar i ett 
stort slag.
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synes återger de olika delarna, eller preparationen av ett människo offer 
(se Lind qvist 1941–1942). Även ett motiv på Osebergs tapeten har tolkats 
som åter givningar av en möjlig hängningsscen. Det ikono grafiska mate
rialet är svår tolkat, men de fall som kan kopplas till motiv som åter finns 
i skrift liga källor kan möjligen ge en uppfattning om att människo offer 
upp fattades som en historisk verklighet. Även arkeo logiskt material har 
fram kommit som kan knytas till bruket av människo offer.41 Det arkeo
logiska mate rialet visar på att människo offer kan ha varit en levande 
praktik från äldre järnålder och in i vikinga tid, alltså samtidig med de 
händelser som källtexterna omtalar. 

Sammanvägningen av de skriftliga källorna stödjer sannolikheten för 
före komsten av människooffer i strikt bemärkelse, då det primära skriftliga 
käll materialet tydligt visar att människooffer var ett mytiskt motiv som 
även tillskrevs en historisk aktualitet, och det finns arkeologiskt material 
som kan stödja ett sådant antagande. 

Offerterminologin

I de fall då människooffer omnämns i fornnordiska källtexter används 
oftast den allmänna offerbeteckningen fvn. blót ’offer’. I andra samman
hang används termen blót förknippat med främst djuroffer, både i form av 
slakt och kommunions måltider, men även som en mer allmän beteckning 
för religiös fromhet. Men människo offer omnämns även med andra, mer 
speci fika, termer som fvn. selja, gefa och sóa. Fvn. selja ’erbjuda, sälja’ 
och gefa ’ge, skänka (som offergåva)’ är i grunden profana termer, som 
endast i vissa kontexter ges en sakral innebörd i form av offer (Beck 1967: 
124; Düwel 1970: 230; de Vries 1977). Fvn. sóa ’döda, slakta’ är ett ord 
som med sakral betydelse inte återfinns annat än i de nordiska språken. 
Den kult som når oss genom de skriftliga källorna är främst kult måltider, 
men käll materialet är således inte främmande för människo offer. I offer

41 Exempelvis vid Skedemosse på Öland (se Hagberg 1970; Monikander 2010), Uppåkra i 
västra Skåne (Lindell 2001; Helgesson 2004; Larsson & Lenntorp 2004; Watt 2004; Larsson 
2006; Lenntorp 2008; Larsson & Söderberg 2013), Finnestorp i Väster götland (Nordqvist 
2006: 55; 2007), och Stavby i Uppland (Eklund & Hennius 2014; Fredengren 2015: 167; 
SVT Uppsala); se utförligare i af Edholm 2016. Man kan notera att det förekommer både 
ante och postmortala spår av våld i vissa fyndkontexter som visar att man modifierat och 
mani pulerat kroppen innan den deponerats på platsen (Fredengren & Löfqvist, i tryck). 
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samman hang förekommer uttrycket gefa Óðni påfallande ofta42 och före
faller närmast vara formelartad. Att uttrycket före kommer i flera oberoende 
källor kan ses som ett argument för att det baseras på en verklig formu
lering använd i offerkontexter. Att Orkney inga saga använder just detta 
formel artade uttryck kan tas som ett indi cium för att passagen baseras på 
ett verkligt offer bruk. Termen gefa har en något annor lunda semantisk 
inne börd än blóta. Blóta uttrycker själva offer hand lingen, ’att utföra ett 
offer’, medan gefa även uttrycker den verbala dedi kationen av offret till 
offer mot tagaren (Beck 1967: 124–125).43 Termen gefa innebär således 
även att man ger, eller överlåter en gåva till gudomen, vilket överens
stämmer tydligt med den offer definition som jag utgår ifrån, grundad på 
Hubert och Mauss (1898–1899). Att offer objektet överlåtes, eller ges som 
en gåva (till gudomen) är helt centralt i offer definitionen och möj ligen har 
vi här en grund till att bygga en djupare analys av människo offren inom 
forn nordisk religion. De fall där man kan argumentera för att käll texten 
beskriver ett offer där objektet överlåtes eller ges som gåva till guden har 
man större incitament att tolka som åter speglingar av en verklig offer
praktik. Själva gåvoakten innebär den status förändring och för vandling 
av offer objektet som Hubert och Mauss ser som funda mental i offret. 
I Orkney inga saga 8 återfinner vi de aspekter av offer ceremonin som 
stipulerar ett offer som analytisk kategori. TorfEinarr använder den till
fånga tagne Hálfdan som offermateria då han genom en formaliserad och 
ritua liserad praktik dödar honom och ger honom som gåva till en gudom 
till sammans med en uttalad bön om en gengåva från mottagaren av offret. 

Avslutning

Man har tidvis varit mycket skeptisk till det sekundära källmaterialets 
auten ticitet vad gäller beskrivningar av människo offer. Man har menat 
att det utgör ett medel att stigmatisera ”fiender”, och saknar historisk 
förankring. Men de arkeologiska fynden pekar tillsammans med primär
källorna tydligt mot ett rituellt dödande av människor i form av offer, 
vilket föranleder en omvärdering av de sekundära källornas uppgifter; de 

42 I flera av de anförda textpassagerna; Oden nämns i majoriteten av samtliga förekomster 
då termen används i betydelsen ’offer’ (Beck 1967: 124–125).
43 Man kan även notera att både blóta och gefa i sammanhanget styr instrumentalt dativ 
(Nygaard 1865: 18; 1905: 107). 
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passager som omnämner människooffer kan därför inte enbart ses som 
litte rära motiv och stigmatisering av berättelsens antagonist. Man måste 
även vara medveten om att en föreställning kan vara signifikant och ge 
uttryck för ett centralt motiv inom ideologin, även om det inte återspeglar 
en levd historisk verklighet. Sammantaget får man dock anse det troligt 
att människo offer förekom i yngre nordisk järnålder, varvid det är viktigt 
att göra en åtskillnad mellan sekundära ritualer med mänskliga kvarlevor 
och ett rituellt dödande där människan offras åt ett högre väsen. 

Alla former av rituellt dödande av människor, såsom ritualiserat av
rättande av brottslingar och fångar utgör inte offer utifrån en religions
feno menologisk definition. Seden att rista blodörn har ofta setts som en 
sådan ritualiserad variant av avrättning (när det inte helt har avförts som 
reell praktik), men sett i sammanhang med det komparativa materialet 
fram står hur blodörnsristandet (även) kan ha fungerat som offerpraktik. 
Det kan i vilket fall inte avfärdas som osannolikt. 

Episoden om TorfEinarr har flera viktiga överensstämmelser med 
det övriga fornnordiska källmaterialets beskrivningar av människooffer. 
Formlerna gefa Óðni och til sigrs sér framstår som autentiska formu
leringar använda vid offret och återkommer i flera källor, såsom redo
gjorts för ovan. Att de återkommer i berättelsen om TorfEinarr sätter 
blod örns ristningen i direkt relation till offret av människor och att rista 
blod örn kan tolkas som en offerpraktik bland andra. En ytterligare aspekt 
av blod örns ristningen som kan vara värd att lyfta fram i samman hanget 
är att offren är hämtade från samhällets toppskikt (möjligen med undan
tag för jätten Brúsi). I fallen med kung Ella och Hálfdan háleggr används 
blod örns ristningen som en spektakulär och blodig iscen sättning vid själva 
makt över tagandet. Man kan notera att flera källor lägger vikt vid att den 
forne regenten dog genom blodörnsriten, vilket pekar på att detta döds
sätt är signifikant. Det stödjer tolkningen att blodörnsriten inneburit en 
våld sam och dödlig behandling. Det kan tänkas att den nye härskaren 
använder den forne regenten som offergåva och därmed gestaltar hur han 
styr med Odens ynnest och legitimerar sin roll som den nye regenten. Att 
den tidigare härskaren offras vid maktskiftet finner även en motsvarighet 
i Ynglinga tal, Ynglinga saga och Hervarar saga ok Heiðreks. 

Att kungen avsätts med ett blodigt och spektakulärt iscensättande ska 
sanno likt ses mot bakgrund av en vidare praktik, där man måste se till 
krig föringens symboliska aspekter. Maktstriden utgörs inte enbart av 
regel rätta fältslag, utan på ett underliggande plan av en rituell, ideologisk 
krig föring, där kungen som person och dennes hall utgör centrala motiv. 
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Att förstöra hallbyggnader kan ha utgjort en viktig del av maktstriden, 
då hallen fungerar som en konkret manifestation av hallägarens makt 
och dominans över ett område (jmf. Herschend 1998; Nordberg 2003: 
112–117; ämnet är senast behandlat av Kuusela 2017). Möjligen kan det 
i så fall röra sig om ett semantiskt fält och en bakomliggande praktik 
som involverar ett symboliskt utraderande av den tidigare härskaren; hans 
följe vigs till Oden och besegras i strid, hans hall rivs eller bränns och 
krigs bytet offras, han själv dödas på ett spektakulärt (blodigt) och för
ned rande sätt, eventuellt även offras till den nye härskarens välgång och 
lycka, och hans makt och dynasti är därmed krossad. Möjligen är det mot 
bak grund av detta som vi ska tolka praktiken med ristandet av blodörn. 

Blodörnsriten såsom den framstår i källmaterialet överens stämmer 
med kulten av Oden i stort, och krigarideologin som denna anknyter 
till. Blodörns riten har en koppling till Oden genom dennes förhållande 
till örnen, något som påpekats tidigt i den äldre forskningen, men även 
genom att det är en aristo kratisk person som får genomgå en sådan blodig 
och, liksom häng ningen, förnedrande död.44 Den utförs efter en strid, när 
slaget är vunnet och Oden tydligt visat vem som är hans (nya) gunstling.45 
Att TorfEinarr offrar Hálfdan till Oden refererar både till att Hálfdan har 
förlorat sitt stöd från guden och att Einarr nu regerar med detta stöd. Att 
visa att man har övertagit makten genom strid och ytterligare med spekta
kulära metoder offra tronpretendenten till Oden ligger i fas med det större 
ideologiska mönstret. Sannolikt är det inom Odenkultens kontext som vi 
ska förstå praktiken med ristandet av blodörn. Praktiken omnämns endast 
i termer av offer i Orkneyinga saga, där TorfEinarr framställs som en 
ivrig Odendyrkare, även hans bror GǫnguHrólfr ska ha offrat män niskor 
enligt frankiska källor, men även i de andra exemplen utgörs blod örns

44 Att fienden vigs och offras som en dyrbar gåva till guden, och att offret förlänas en 
heder lig begravning (Hálfdan läggs i ett röse) efter en mindre hederlig avrättning utgör inte 
någon motsättning på ett religiöst plan. Det rör sig här om en formaliserad och ritualiserad 
hand ling, inte om en besinningslös aggressivitet. 
45 Att krigare dör för att Oden sviker dem är ett mycket vanligt motiv i litteraturen som 
berör krigare knutna till guden. Det anknyter till det återkommande motivet där fiendehären 
vigs till Oden, genom att ett spjut kastas (se ovan). Nordberg (2003: 112–117) har påpekat 
kopp lingen mellan att viga fiendehären till Oden, krigsbytesoffer och rituell förstörelse av 
hallar. Utifrån det ovan förda resonemanget kan man eventuellt även tillföra den ritua li
serade avrättningen av härskaren, genom att rista blodörn, och offra denne till Oden för 
sina framtida segrar. Möjligen kan man även urskilja en utveckling av mönstret över tid. 
De stor slagna masskrigsbytes offren av människor och utrustning som man ser spår av i 
det äldre germanska materialet verkar försvinna medan fokus skiftar mot härskaren som 
person och i samband med detta blodörnsriten som ett rituellt dödande av denne. 
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ritens utförare av karaktärer med kopplingar till kulten av Oden. Man har 
inom tidigare forskning velat se blod örns ristningen som en grym avrätt
nings metod kopplad till ett hämndmotiv, men möjligen når vi en bättre 
förståelse av fenomenet genom att studera det i relation till offer praktiken 
och som en del av det ritualiserade våld som kan ha medföljt ett makt
skifte under yngre järnålder. 
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Summary

The Rite of the Blood-Eagle: The blood-eagle viewed as sacrifice and ritualised 
praxis of violence connected to shifts in power relations in Old Norse religion.

Discussion of the ritual known as the ‘bloodeagle’ in Old Norse religion has 
a long tradition behind it. In the disciplines of philology and literary history 
there has been much scepticism as to whether such a ritual ever actually existed. 
Orkney inga saga, ch. 8, describes the carving of a bloodeagle on the back of an 
enemy, presenting this as a sacrifice to Óðinn following the celebrant’s victory 
in battle. The description has parallels in other sources, including a skaldic verse 
by Sigvatr Þórðarson, but the question of their authenticity is problematic. The 
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Orkney inga saga episode shows several important similarities to other accounts 
of human sacrifices in Old Norse sources. The overall picture seems to stengthen 
the supposition that the ritual known as the bloodeagle was a genuine Old Norse 
religious practice, albeit an exceptional one, and was perhaps bound up with the 
overthrowing of a ruling personage.

Keywords: BloodEagle, human sacrifice, ritual killing, Orkneyinga saga, Old 
Norse religion
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