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Har människor offrats till makterna i det 
forna Skandinavien? Nya arkeologiska 
perspektiv på en gammal fråga
Anders Kaliff

Introduktion
Har människooffer förekommit i det fornnordiska samhället? Det är en sedan 
länge omdiskuterad fråga, bland såväl arkeologer som religionshistoriker, 
vilken generellt delat forskarna i två olika läger. Enligt ett synsätt bör män-
niskooffer betraktas som en naturlig del av offerbruket, medan en motsatt upp-
fattning gör gällande att människooffer inte existerat i verkligheten, eller åt-
minstone varit en mycket ovanlig företeelse. Vilken inställning som flertalet 
forskare intagit har varierat över tid.

Frågan är då vilken typ av arkeologiska spår man kan förvänta sig efter 
människooffer. Om sådana varit vanligt förekommande och en integrerad del 
av offertraditionen, kan man tycka att spåren borde vara talrika. Som vi snart 
ska se, är detta dock inte alls nödvändigt att anta. En mera sparsamt förekom-
mande tradition skulle å andra sidan ha kunnat existera utan att över huvud ta-
get efterlämna arkeologiska spår. Om tillvägagångssättet vid själva offerhand-
lingen varit sådant att dödsorsaken är svår att avgöra – än mindre intentionen 
bakom – kompliceras tolkningsmöjligheten ytterligare. 

Det som på förhand formar arkeologers inställning till fornnordiska män-
niskooffer, härrör främst från religionsvetenskapens och antropologins synsätt, 
eller snarare arkeologernas tolkning av vad detta synsätt är. Jämförande exem-
pel från andra kulturella kontexter visar att människooffer förekommer i åtskil-
liga mänskliga samhällen. De finns också omnämnda i det norröna skriftliga 
källmaterialet, såväl i primära källor – eddadikter och skaldekväden – som i de 
sekundära, sagorna. Men det finns också andra skildringar, exempelvis Thiet-
mar av Merseburgs skildring av offerfesten i Lejre liksom Adam av Bremens 
Uppsalaskildring. Redan i de äldsta skriftliga källor som anses relevanta för 
den fornnordiska kontexten, Cornelius Tacitus Germania (98 e.Kr), ges vissa 
inblickar i germanernas människooffer, vilka i flera fall kan ha relevans också 
för de nordgermanska stammarna. 

En svensk forskare, som menade att människooffer förekom som en del av 
den fornnordiska kulten, är huvudpersonen för denna volym: religionshistori-
kern Folke Ström. Ett av dennes viktigaste arbeten var doktorsavhandlingen, 
On the Sacral Origin of the Germanic Death Penalties, som kom ut 1942. Som 
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titeln visar, behandlas där frågan om huruvida dödstraffen i germansk tradition 
har ett sakralt ursprung eller ej. Problematiken är nära kopplad till rituellt dö-
dande i bred bemärkelse men också till frågan om människooffer. Distinktio-
nen däremellan är mycket viktig för Ström, något som stämmer till eftertanke 
och blir utgångspunkt för min diskussion nedan. 

En arkeologisk fyndkategori, som behandlas av Folke Ström i avhandlingen 
(s. 178–188), är de bevarade kroppar från främst äldre järnålder, vilka påträf-
fats i mossar, fynd som han ser anledning att koppla till såväl människooffer 
som rättskipning (jfr Ström 1985 s. 38–39). Som av en händelse, som ser ut 
som en tanke, kom även Ströms allra sista publicerade artikel, »Bog Corpses 
and Germania, Ch. 12» från 1986, att behandla samma tema. Tacitus verk om 
germanerna, ämne för artikeln, var en skriftlig källa som han tillmäter stort vär-
de. Förutom i tolkningen av mossliken i ljuset av den rättskipning som beskrivs 
i Germania, kap. 12, såg han även kopplingar mellan arkeologiska fynd och 
skildringen av gudinnan Nerthus kult (Germania 40). Den beskriver hur den år-
liga ritualen kring gudinnan avslutas med att två trälar, efter att ha tjänstgjort i 
kulten, avslutningsvis dränks. 

Ström menar att det finns fog för att betrakta vissa fynd av mänskliga kvar-
levor från våtmarker och mossar som fysiska lämningar efter offer till en sådan 
gudinna som Tacitus nämner. Han nämner några exempel explicit (Ström 1985 
s. 41–42, 59–62), bl.a. det danska mossfyndet från Foerlev Nymølle, där tydligt 
offrade mänskliga kvarlevor påträffades invid en gudinnebild, skuren ur en ek-
stam, men också Skedemosse på Öland, med kvarlevor efter minst ett trettiotal 
människor, i en mycket tydlig offerkontext. Ett annat exempel är fynden av ben 
från djur och människa i en källa invid Gödåkersgravfältet i Tensta socken, 
Uppland, där namnet Gödåker kan tolkas som »gudinnans åker», en härledning 
som dock inte är invändningsfri (Vikstrand 2001 s. 388–389). 

Fler religionshistoriker än Folke Ström har ställt sig positiva till förekomsten 
av människooffer (t.ex. Turville-Petre 1964; Rind 1996; Näsström 2002; Si-
mek 2014), medan andra av olika skäl varit mera avvaktande eller skeptiska 
(t.ex. Baetke 1964; Düwel 1970; Hultgård 2001). Frågan har inte minst gällt det 
sekundära källmaterialets trovärdighet, eftersom detta utgörs av medvetet 
komponerade texter. De kan därmed vara skrivna i ett visst syfte, möjligen ut-
ifrån en negativ inställning till det förkristna kultbruket. Religionshistorikern 
Klas af Edholm (2016) har på senare tid, på ett förtjänstfullt sätt, förnyat den 
religionshistoriska analysen i ljuset av senare tillkomna arkeologiska fynd. Han 
kommer då till slutsatsen att människooffer troligen förekom, men han påpekar 
samtidigt vikten av att mera tydligt precisera skillnader mellan olika former av 
rituellt dödande. Han menar dock att uppgifterna i åtskilliga skriftliga källor, 
såväl primära som sekundära, står i god överensstämmelse med arkeologiska 
fynd. 
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Några omtalade fynd
Åtskilliga och omtalade är de fynd av tydligt rituellt dödade människor som på-
träffats i nordiska fyndsammanhang, alltsedan den professionella arkeologins 
barndom under 1800-talet. Ett stort antal arkeologer har också behandlat frågan 
om människooffer, delvis oberoende av religionshistorikerna och ofta med en 
positiv inställning till tolkningsmöjligheten av åtminstone vissa arkeologiska 
källmaterial (bland många t.ex. U. E. Hagberg 1967; Stjernquist 1970; Hem-
mendorff 1984; Fabech 1991; Hedeager 2011; Fredengren 2015). Jag ska här 
enbart nämna ett fåtal omtalade exempel på fynd. Några av de mest spektaku-
lära utgörs av de ovan nämnda mossliken från äldre järnålder, främst påträffade 
i Danmarks och norra Tysklands torvmossar, varav flertalet kan dateras till pe-
rioden sen förromersk järnålder fram till yngre romersk järnålder, ca 100 f.Kr.–
375 e.Kr., liksom mänskliga kvarlevor ingående i fyndkontexter med vapen 
och andra föremål som lagts ned i våtmarker (bl.a. Glob 1965; Green 2001), 
vanligen benämnda »vapenofferfynd». Det mest kända exemplet från Sverige 
är det ovan omnämnda Skedemosse på Öland, där regelbundna nedläggelser av 
stora mängder vapen, smycken och andra föremål – ofta medvetet förstörda – 
skett under en 300-årsperiod, under yngre romersk järnålder och folkvand-
ringstid, ca 200–500 e.Kr. Tillsammans med föremålen påträffades enorma 
kvantiteter djurben, och även mänskliga kvarlevor (U. E. Hagberg 1967, 1970).

Vid sidan av Skedemosse är Finnestorp i Västergötland det främsta exemplet 
på vapenofferfynd från Sverige, påminnande om välkända danska fynd som 
Thorsbjerg, Illerup och Vimose. Tyngdpunkten i dateringarna från Finnestorp 
ligger i folkvandringstid, ca 375–550 e.Kr., men med en något längre total an-
vändningstid. Här påträffades förutom hästar och ryttarutrustning även andra 
exklusiva föremål i form av vapen, dräktdetaljer, beslag, liksom ben från olika 
husdjur och människa (Nordquist 2006). Liknande fynd har gjorts även vid 
Uppåkra strax söder om Lund, en lokal som fungerat som centralplats under 
större delen av järnåldern, från vår tideräknings början fram till vikingatidens 
slut. Förutom en mera ordinär bebyggelse påträffades här lämningar efter en 
mycket speciell byggnad, tolkad som ett kulthus. I byggnadens närområde 
fanns deponerade vapen, i många fall medvetet förstörda, enligt mönster som 
förknippas med depåerna i våtmarker. Tillsammans med dessa vapen fanns 
även människoben (Helgesson 2004 s. 223–239; Larsson & Lenntorp 2004 
s. 3–48).

Betydelsefulla fynd har också gjorts vid Lunda, invid Strängnäs. Tyngd-
punkten i dateringarna ligger i 300–700-talen, men även det totala daterings-
spannet är längre. Platsens namn indikerar en förkristen kultplats, och fynden 
har tolkats som att det kan vara själva offerlunden som undersökts. Här påträf-
fades små fragment av människoben, tillsammans med framför allt ett stort 
benmaterial från spädgris – men även andra djur – på ett stenbundet impedi-
ment med ett stort antal stensättningar och eldstäder. De brända och krossade 
benfragmenten, liksom övriga fynd av bl.a. glaspärlor, påträffades strödda på 
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och omkring stensättningarna (Andersson 2008 s. 74–107). Ytterligare en ak-
tuell fyndplats, där arbete ännu pågår, är den utdikade våtmarken Bokaren i 
Stavby socken, Uppland. Lokalen undersöktes delvis redan 1939 och 1941, 
varvid en träplattform dokumenterades i den forna sjön, och på denna låg ben 
från hästar jämte sex mänskliga kranier. Människorna, liksom hästarna, har av 
allt att döma tagits av daga på ett våldsamt sätt. Under 2010-talet skedde för-
nyade undersökningar på platsen, och C14-dateringar har också gjorts av de 
gamla fynden, varvid dessa omdaterats till vendel- och vikingatid. Man har då 
funnit mer ben från hästar, liksom skelettet efter ännu en människa (Eklund & 
Hennius 2014). Bokaren är dock inget vapenofferfynd, även om miljön – en 
våtmark eller grund sjö – är av samma typ. 

De arkeologiska fynden och terminologin
Medan det i arkeologisk litteratur mera sällan funnits en uttalad definition av 
begreppet offer, är definitionen en viktig utgångspunkt för religionshistoriker. 
Detta konstaterande är mycket betydelsefullt för att förstå skillnader i tolkning 
och synsätt mellan disciplinerna, liksom missförstånd, något jag återkommer 
till nedan. Innan dess vill jag återge en kort men övergripande och – som jag 
uppfattar det – vedertagen, religionsvetenskaplig definition av offerbegreppet: 
dödande av en människa eller ett djur i syfte att överlåta dess liv och kraft, eller 
en del därav, till ett gudomligt eller annat övernaturligt väsen. Det räcker inte 
att dödandet sker rituellt eller att kroppsdelar används i rituellt syfte, utan hand-
lingen måste syfta till att offret ges till en högre makt (Pongratz-Leisten 2007 
s. 3–10; af Edholm 2016 s. 129). 

»Rituellt dödande» är ett väsentligt mera öppet begrepp än »offer» och inne-
fattar potentiellt en mängd arkeologiska fyndkontexter, då ritualer är förbundna 
med många fler former av dödande än offer. Det är tydligt i samband med 
djurslakt, men detsamma kan sägas om exempelvis avrättning av människor. 
Tillvägagångssättet vid själva dödandet kan vara mer eller mindre identiskt, 
vare sig det handlar om ett offer eller ej. Det är således inte dödandet i sig som 
gör offret, utan intentionen. Denna är i sin tur något av det svåraste att nå ge-
nom ett rent arkeologiskt källmaterial. 

Offerbegreppets skilda användning har dock under senare år problematise-
rats även av arkeologer, men inte heller då alltid i samklang med religionsve-
tenskapliga arbeten. Ett exempel är bland andra Åsa Berggren (2010, särskilt 
s. 44–103) i hennes bok om våtmarksoffer, Med kärret som källa. Om begrep-
pen offer och ritual inom arkeologin. Som framgår av titeln tar Berggren just 
fasta på begreppsproblematiken, men det sker i hög grad mot en inomveten-
skaplig, arkeologisk bakgrund, med utblickar mot antropologin snarare än re-
ligionsvetenskapen. Ett kortfattat men mera stringent försök att närma sig en 
religionsvetenskaplig definition görs av Gunnar Andersson (2008 s. 67), i den 
vetenskapliga publikationen av utgrävningsresultaten från Lunda i Söderman-
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land, liksom av Anne Carlie, i hennes monografi Forntida byggnadskult (2004 
s. 24 f.). 

Inom arkeologin har »människooffer» ofta använts brett, jämfört med hur re-
ligionsvetenskapen ser på begreppet. Klas af Edholm (2016) tar upp detta pro-
blem och konstaterar bl.a. att arkeologer inte tillräckligt analyserat skillnaden 
mellan offer i form av direkt dödande och sekundära offer i form av depone-
rande av kroppar eller kroppsdelar. Som ett exempel tar han upp Ove Hemmen-
dorffs artikel om människooffer, publicerad i tidskriften Fornvännen 1984, där 
han menar att benämningen »offer» används även när det inte handlar om så-
dana i strikt bemärkelse, endast om deponering av kvarlevor. Sådana kan na-
turligtvis, men behöver inte, utgöra ett offer. Att offrandet innefattar ett sekun-
därt hanterande av offermaterian – exempelvis att man avvarar en andel av of-
ferdjuret till gudomen medan resten äts upp – kan försvåra gränsdragningen (af 
Edholm 2016 s. 131).

Snäva begrepp och disciplinär förvirring
Definitionsproblematiken är i själva verket av avgörande betydelse för synen 
på människooffrens vara eller icke vara i det fornnordiska samhället, och en 
stor del av motsättningarna mellan religionshistoriker och arkeologer bottnar i 
denna. Skilda synsätt behöver således inte emanera ur olika hårda beviskrav 
hos religionshistoriker respektive arkeologer utan snarare i en omedvetenhet 
om de religionsvetenskapliga definitionernas precisa innebörd hos de senare. 
Det innebär att terminologi och begreppsapparat, som för religionshistoriker 
har en mycket precis innebörd, av arkeologer används betydligt mera fritt – 
som religionshistorikern Leif Nordenstorm mycket riktigt påpekat: »I den ar-
keologiska litteraturen har dödande av människor vid begravningar vanligtvis 
kallats ’offer’» (1994 s. 266).

Att religionshistoriker kan känna skepsis mot möjligheten att finna säkra be-
lägg för människooffer i arkeologiska fyndmaterial, är därför knappast ägnat 
att förvåna. Den religionsvetenskapliga definitionen av »offer» är i sig mycket 
klar och precis. Problemet ligger snarast i hur betydelsen av begreppen uppfat-
tats av tolkande fältarkeologer. Medan ett människooffer alltid kan sägas vara 
en delmängd av kategorin rituellt dödande, gäller inte det omvända förhållan-
det. Eftersom tolkningen av ett offer kräver bevis för en viss avsikt, är detta be-
tydligt svårare att finna i ett rent arkeologiskt material, jämfört med belägg för 
att dödandet haft rituella inslag. För arkeologer som saknar närmare kännedom 
om religionsvetenskapliga definitioner, har detta kommit att missuppfattas. 
När en arkeolog skriver »människooffer», kan det mycket väl handla om en »ri-
tuellt dödad människa». Läser å andra sidan religionsvetaren »människooffer» 
i en arkeologisk rapporttext, uppfattas det helt naturligt som en mycket precis 
tolkning av just detta. Det leder självklart till misstro mot tolkningen, vilket i 
sin tur får arkeologen att uppfatta det som rituellt dödande över huvud taget. I 
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stället för att tolka den religionsvetenskapliga kritiken som vad den är – en 
skepsis mot att specifikt tolka in människooffer i fyndmaterialet – har det upp-
fattats som en skepsis mot att det över huvud taget skulle förekomma rituellt 
dödade människor. 

En orsak till den »fria» användningen av begreppen står sannolikt att finna i 
det faktum att inomdisciplinära referenser överväger i arkeologiska arbeten, 
särskilt i primärtolkning av fältundersökningar. Man hänvisar ofta till tidigare 
arkeologiska arbeten, snarare än till religionsvetenskapliga, även då det gäller 
frågor som definition av offer (t.ex. Holmqvist Olausson 1990 s. 175–182; 
Hemmendorff 1984 s. 4–12; jfr af Edholm 2016). Det här kan ytligt betraktat 
förefalla som en mindre allvarlig företeelse, i alla fall vid en fältdokumentation, 
en brist på stringens i definitioner som vidare forskning kan rätta till. I själva 
verket kan det få stora konsekvenser. Benämningar och begreppsapparat har 
nämligen en tendens att föras vidare oreflekterat, när det refereras till en text. 
Skriver fältarkeologen »offrad», uppfattas det som en tolkning av just detta, 
fastän vad som avses kan vara »rituellt dödad». Det senare begreppet används 
dock mera sällan av arkeologer, och distinktionen mellan begreppen är lite 
känd. För arkeologen kan det mycket väl framstå som helt tillräckligt att kon-
statera att kvarlevor kommer från en rituellt dödad människa. Om ordet »off-
rad» då används som synonym, framstår det i religionshistorikerns ögon som 
att man påstår sig ha bevis för ett människooffer, något som kan – men inte be-
höver – vara syftet. Min personliga erfarenhet, efter många års arbete i svensk 
uppdragsarkeologi, är att denna och liknande missuppfattningar kring termino-
logi och definitionsproblematik är en mycket väsentlig orsak till de olikheter i 
syn på värdet av vissa arkeologiska tolkningar som generellt tycks råda mellan 
disciplinerna (jfr Kaliff 2005, 2009). 

Ett fiktivt exempel som illustration: En religionshistoriker läser att en ar-
keolog tolkat ett fyndmaterial som spår efter ett offer, något som vid en kritisk 
granskning framstår som bräckligt, osäkert, rentav vågat. Reaktionen hade 
knappast blivit densamma om begreppen »rituell» eller »kultisk» använts för 
fyndet, vilket mycket väl kan vara vad arkeologen egentligen avsåg men inte 
hade korrekt terminologi för. Ett annat exempel kan hämtas från de mycket dis-
kuterade våtmarksfynden av bl.a. vapen, vanligen rubricerade som »vapenof-
ferfynd». Denna term utgör egentligen en precis tolkning, analog med exem-
pelvis »byggnadsoffer», men när en arkeolog använder den, kan det även ske 
som ett rent operativt begrepp. Eftersom fyndkategorin som sådan benämns 
»offer» – »vapenofferfynd» – är det dock följdriktigt att även mänskliga kvar-
levor i dessa sammanhang får en sådan rubricering, alltså som »människo-
offer». I en text kan det framstå som att terminologin valts efter noggrann ana-
lys, medan det egentligen handlar om en form av trivialnamn, en etablerad be-
nämning för vissa fyndkontexter. 

I en arkeologs perspektiv kan detta förefalla oproblematiskt, medan det ur 
religionsvetarens synvinkel inte är det. Att det handlar om rituellt deponerade 
kvarlevor råder nog enighet om, men benämningen »människooffer» är en helt 
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annan sak. Även om man konstaterar att mänskliga kvarlevor ingår i en offer-
kontext, är det ju inte säkert att de utgör ett människooffer i egentlig mening; 
de kan exempelvis ha deponerats sekundärt (af Edholm 2016 s. 140). 

En öppning för nya fyndkategorier
Avgörande för den kritiska religionsvetenskapliga hållningen är således att 
många arkeologiska fynd inte säkert kan tolkas som spår efter offer, även om 
de tveklöst härrör från rituella sammanhang. Samtidigt finns andra och delvis 
omvända källkritiska problem inom arkeologin, mera okända för flertalet reli-
gionshistoriker, vilka skulle kunna öppna för en betydligt större förekomst av 
rituellt dödade och kanske även offrade människor. 

Faktum är att ett mycket stort antal fyndmiljöer som vanligen sorteras in un-
der beteckningen »gravfält», i själva verket svårligen kan tolkas som gravplat-
ser i någon traditionell bemärkelse. Det handlar om fynd av spridda brända och 
fragmenterade ben, ibland nedgrävda i gropar men ofta till synes spridda på 
markytan. Något som ytterligare ökar problematiken, är att begreppet grav
aldrig har haft någon vedertagen definition inom arkeologin, något som ännu 
ej finns. Fynd av den här typen har dock lyfts fram och uppmärksammats allt-
mera under de senaste 25 åren, något författaren själv varit högst delaktig i. 
Detta har initierat en ännu pågående, livaktig diskussion om gravbegreppet 
inom svensk arkeologi (bl.a. Kaliff 1997, 2009; Engström 2007; Andersson 
2008; Nordberg 2009; Artursson et al. 2011; Oestigaard & Kaliff 2013, 2017; 
Artursson et al. 2014; Röst 2016; Therus i manus). Särskilt med tanke på de 
snäva kriterier som ställs upp för en tolkning som offer, är det uppenbart att 
även gravbegreppet tidigare har använts mycket lättvindigt. 

Det vidgade synsättet på förkristna fynd av deponerade människoben kan ha 
stor betydelse för tolkningen av rituell deponering av kvarlevor i allmänhet, 
men också av rituellt dödande och även verkliga människooffer. Osäkerheterna 
är givetvis stora, men här finns en öppning mot att se vissa skriftliga källor i 
ljuset av de arkeologiska fynden. Tacitus skildring av människooffret hos sem-
nonerna (Germania 39) är ett exempel på en text som kan få förnyad aktualitet 
i ljuset av platser med spridda människoben i rituella kontexter. Beskrivningen 
av semnonernas offer är visserligen vag men återger att en människa offras i en 
helig lund. Här sägs att det skedde till den högsta gudomen, regnator omnium 
deus. Eftersom Tacitus i tidigare kapitel (9) skriver att germanerna gav Merku-
rius – vilken anses åsyfta Oden – människooffer, medan Mars och Herkules – 
sannolikt Tyr och Tor – fick djuroffer (jfr Ström 1942 s. 91), bör det vara Oden 
som åsyftas också i beskrivningen av semnonernas offerlund. 

En annan av Tacitus skrifter, Annales (I:60–61) skildrar hur germanerna 
hanterade krigsfångar efter slaget i Teutoburgerskogen, år 9 e.Kr., något som 
avslöjades när romarna långt senare åter kunde beskåda platsen. Synen som 
mötte var kringströdda, vitnande benrester, blandat med militär utrustning. 
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Skallar hade exponerats särskilt, genom att de fästs upp på trädstammar, väl 
synliga, i den heliga lund där lämningarna påträffades. I lunden hade även upp-
förts altare av sten där romerska officerare av allt att döma hade offrats. Det ska 
genast sägas att dödande av krigsfångar naturligtvis inte behöver utgöra offer, 
trots rituella inslag, men att så här verkligen tycks ha varit fallet. 

Om den sorts människooffer som Tacitus nämner också förekommit i det 
forna Skandinavien, bör det kunna spåras arkeologiskt. När det gäller sådana 
offer i samband med krigshändelser, har vi redan ett mycket rimligt fyndmate-
rial i form av vapenofferfynden. Möjligen har dock även spår efter andra for-
mer av människooffer kommit i dagen, rentav åtskilliga gånger, men utan att 
vare sig en tolkning som offer eller ens som rituellt dödande gjorts (se dock An-
dersson 2008 s. 126). Deponerade och spridda benrester från människa, är, som 
nämndes ovan, egentligen vanligt förekommande. Ofta handlar det om brända 
ben, men om det ursprungligen även funnits obrända ben i samma kontexter är 
mera svårbelagt, eftersom dessa vanligen lösts upp och gått förlorade, om inte 
fyndomständigheterna är mycket goda. 

De arkeologiska fynden är sådana som traditionellt har tolkats i termer av 
gravar eller begravningsritualer men som i själva verket inte alls på något själv-
klart sätt utgör gravfynd. Det är förvisso helt möjligt att tolka dem så, men det 
är även möjligt att se dem som spår efter helt andra ritualer, även offer. Princi-
piellt är detta konstaterande mycket viktigt, i och med att det tydliggör att käll-
kritiken ofta hållit olika standard, när det gäller synen på exempelvis offer re-
spektive begravningsritualer. Gravbegreppet har under lång tid använts mycket 
oproblematiskt inom arkeologin, utan att väcka uppmärksamhet på motsvaran-
de sätt som användandet av »offer». Att så inte skett, kan bero på missuppfatt-
ningen att »grav» används som ett väldefinierat begrepp, något som således 
inte är fallet (för diskussion se Kaliff 2005, 2009). Ofta fungerar »grav» som 
synonym för en stenkonstruktion, stensättning, med eller utan beninnehåll, 
men det kan lika väl syfta på benfynd, spridda eller samlade, utan någon synlig 
markering. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att termen »grav» kan inklu-
dera de flesta fynd där kvarlevor av människor (ibland) förekommer. 

Åtskilliga av de fyndplatser som här berörs – faktiskt från hela perioden 
bronsålder fram till vikingatid – är i själva verket mycket svåra att entydigt tol-
ka som gravar. Det som primärt går att säga, innan man på ett eller annat sätt 
ger sig in på tolkningens territorium, är att det påträffas en mängd spridda och 
fragmenterade ben, oftast brända sådana. Huruvida dessa utgör någon form av 
begravning, spår efter en begravningsritual eller någon helt annan ritual, bör i 
själva verket betraktas som en lika komplex fråga som när det gäller ett offer. 

Ritualerna och kosmologin 
För att ytterligare komplicera problematiken kan det finnas starka berörings-
punkter mellan grav- och offerritualer. En viktig ingrediens i en offerritual kan 
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vara återupprepandet av skapelseakten. Ritualen utförs då enligt mönster från 
myten om hur kosmos skapas, genom att föra delar från mikrokosmos till 
makrokosmos och därigenom hjälpa tillvaron att upprätthållas. När det gäller 
indoeuropeiska religioner är detta välbelagt. Samma princip kan där även gälla 
för begängelseritualer kring de döda. Det är inte minst tydligt i den vediska tra-
ditionen, där kremationen också utgör den döda människans sista offer. Jag har 
i andra sammanhang, med utgångspunkt från detta (t.ex. Kaliff 2007, 2018; jfr 
Lincoln 1986), argumenterat för att det fornnordiska brandgravskicket förefal-
ler ha haft en liknande innebörd. Offeraspekten av kremationen gör den givet-
vis inte till ett människooffer enligt definitionen men visar ändå, hur komplext 
ett arkeologiskt källmaterial i själva verket kan vara. 

Enligt den mycket spridda och betydelsebärande indoeuropeiska myten ska-
pas världen genom sönderdelningen av en ursprungsvarelses kropp, jätten 
Ymer i nordisk tradition respektive Purusa i den vediska varianten, där kropps-
delarna ger upphov till skapelsens olika delar. Enligt Bruce Lincoln (1986 s. 
44–54) är offer den mest framträdande av alla indoeuropeiska ritualer, med en 
stor variation i uttryckssätt, inklusive människooffer. Myten om en rituell död 
och sönderdelning av en kropp är mycket tacksam att gestalta i offerbruket, 
men även i en begängelseritual. De arkeologiska fynden av spridda, fragmen-
terade ben på skandinaviska fyndplatser skulle passa mycket väl in i detta 
mönster. Min avsikt är inte att hävda att de spridda benfragmenten generellt 
skulle härröra från offer. Viktigt är dock att de diskuteras på ett förutsättnings-
löst sätt, där inte en tolkning som »grav» anses på förhand given. Jag vill därför 
öppna för möjligheten att vi står inför ett betydligt större fyndmaterial, som har 
potential att härröra från offerhandlingar, än vad som vanligen uppmärksam-
mas. 

Liknande depåer av fragmenterade mänskliga kvarlevor påträffas även i 
kontexter som inte primärt rubriceras som grav- eller kultplatser. Ett känt ex-
empel är bronsåldersboplatsen Apalle i Övergrans socken, Uppland, undersökt 
1988. Där påträffades ett stort antal fragment av såväl brända som obrända 
människoben på boplatsen. De brända benen tolkades som tillhörande yngre 
gravar, från järnålder, men störda av ännu senare aktiviteter på platsen, medan 
de obrända benen tillskrevs tiden för den forntida bosättningens existens. De 
senare rubricerades i två fall som begravningar, medan andra ansågs härröra 
från offerritualer. Dessutom påträffades människoben i en av de brunnar som 
undersöktes, också där deponerade tillsammans med djurben (Ullén 2003 
s. 238–239). Det gick inte att utesluta att även brända ben kan höra samman 
med aktiviteter på boplatsen. Att den möjligheten valdes bort, kan betraktas 
som typiskt för tendensen att tolka brända ben som gravmaterial, ibland utan 
närmare motivering. De obrända benen uppfattas som en anomali på boplatsen, 
men typiska för en annan fyndkontext. Tolkningen bygger dock inte på empirin 
i sig. De spridda brända benen kan förvisso härröra från störda gravgömmor 
men lika väl från ritualer på boplatsen, analogt med de obrända benen från djur 
och människa. Det utspridda mönstret kan då spegla en offerritual, utgående 
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från myten om ett kosmologiskt ursprungsoffer, där kroppar sönderdelas i 
överensstämmelse med denna berättelse. 

Möjligen finns också reminiscenser från en sådan ritual bevarad i det sekun-
dära skriftliga källmaterialet. Bruket påminner om det som Snorri beskriver i 
Halvdan svartes saga (9), där den döde kungens kropp delas upp för att hög-
läggas i olika delar av riket. Detta sker till synes i syfte att ge kraft och välstånd, 
något som också kan tolkas som en rituell styckning med paralleller i olika in-
doeuropeiska källor (Sundqvist 1996 s. 78). Föreställningar om kraften i de dö-
das kvarlevor är också något som lever länge i nordisk folktradition, exempel-
vis bruket att lägga ben från kyrkogården på åkern för bättre årsväxt. Mänskliga 
kvarlevor troddes besitta starka krafter, inte minst om de tillhörde människor 
som fått en våldsam död. Särskilt kraftfullt ansågs blodet från avrättade männi-
skor vara, vilket kunde samlas in av hugade vid offentliga halshuggningar. 
Dödben placerades i spiselmurar eller innanför dörrfoder för att skydda mot 
ont, något som kan erinra om förekomsten av människoben i stolphål och andra 
lämningar som tillhör förhistoriska hus. Benen användes även sönderstötta och 
pulvriserade som botemedel (L. Hagberg 1937 s. 636–641; jfr Ström 1942 
s. 242–245). 

Att inte minst blodet tycks ha haft en mycket speciell rituell betydelse i den 
fornnordiska ritualen, har nyligen visats av Olof Sundqvist (2017). I en källkri-
tisk diskussion kring de isländska texter som omtalar olika offerhandlingar, 
inte minst de av Snorri, konstaterar han att även om åtskilliga detaljer i olika 
offerskildringar kan ställas i tvivelsmål, så råder liten tvekan om att offerblodet 
i sig har haft en mycket viktig funktion. Intressant nog återfinns blodets bety-
delse som ett centralt inslag också i skildringen av människooffer, i berättelsen 
om kung Dómaldi i Ynglinga saga (15) av Snorri, men ingående redan i mot-
svarande strof (5) i skaldekvädet Ynglingatal, sannolikt från 900-talet.

Varken omnämnanden i äldre texter eller kvarlevor i folktradition bevisar 
förstås att människooffer i ordets betydelse har förekommit. Författarens avsikt 
är inte heller att försöka göra detta utan endast att öppna upp för en vidare tolk-
ning av förekomsten av människoben i olika arkeologiska fyndkontexter. Tra-
ditionella synsätt och tolkningar, eller snarare brist på tolkningar, har under 
lång tid varit mycket hämmande för möjligheten att se nya mönster i det ar-
keologiska materialet. Utan att påstå att det utgör några entydiga bevis, vill jag 
därför hävda att det finns betydligt bredare materialkategorier att ta hänsyn till 
vid tolkningen av eventuella människooffer i fornskandinavisk tradition än vad 
som vanligen diskuteras. 

Avslutande reflektion
Som vi sett lägger arkeologer respektive religionsvetare ofta olika innebörd i 
begreppet människooffer, där det inom arkeologin ibland används som syno-
nym för »rituellt dödad människa». Vad som uppfattas som en alltför långtgå-
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ende och spekulativ tolkning, vilande på bristande källkritik, kan i själva verket 
snarare bottna i en brist på samsyn när det gäller definitioner och terminologi. 
Detta leder tyvärr till problem i flera led. När religionshistoriker ifrågasätter 
tolkningen som »offer», kan arkeologer i sin tur uppfatta det som att även tolk-
ningen »rituellt dödad» ställs i tvivelsmål. Det får i sin tur till resultat att ar-
keologer, speciellt de som inte har nära dialog med religionsvetare, inte sällan 
går omkring med uppfattningen att även förekomsten av »rituellt dödande» 
ifrågasätts. 

Så är, som vi sett, inte alls fallet, och även när religionshistoriker har svårt 
att se entydiga arkeologiska belägg för människooffer, betyder det inte att de 
nödvändigtvis avfärdar en sådan möjlighet. Jag inledde med en återkoppling 
till Folke Ströms syn på människooffer respektive rituellt dödande. Nu vill jag 
mot textens slut ge honom ordet mera direkt, med ett citat som jag anser på ett 
bra sätt visar såväl en nyfikenhet inför kreativa, möjliga tolkningar som den 
försiktighet, vilken trots allt är av nöden att iaktta när beläggen är svaga:

One must not, of course, exclude the possibility that beheading with the axe also oc-
curred in the cult of blood-sacrifice, where blood was needed to smear on those tak-
ing part in the sacrifice, on the images of the gods, on the altar and the temple-walls; 
but we know too little of the nature of the Germanic human sacrifice to be able to 
commit ourselves to any definite pronouncement on the point (Ström 1942 s. 165).

Bristen på tydliga belägg för väldefinierade offer är inte i sig något argument 
mot att sådana trots allt kan ha förekommit, även om det ibland är lätt att få den 
(miss)uppfattningen. Idag uttrycker religionshistoriker inte sällan en positiv 
och förhoppningsfull inställning till det arkeologiska materialets möjligheter, 
inte minst när det kombineras med de religionshistoriska källorna. Ett gott ex-
empel är Klas af Edholm, som menar att senare års arkeologiska undersök-
ningsresultat ger tydliga indicier för människooffer och att frågan förtjänar en 
förnyad genomgång (af Edholm 2016 s. 127).

Den mera precisa, direkta tolkningen av ett fyndmaterial är och förblir dock 
svår. Om det är relativt enkelt att avgöra huruvida mänskliga kvarlevor härrör 
från ett rituellt dödande – även det i själva verket ganska komplicerat – så är 
frågan om intentionen bakom handlingen betydligt svårare att nå med enbart 
arkeologins hjälp. Här behövs kompletterande stöd, något som det skriftliga 
källmaterialet också kan ge. Vad arkeologin dock kan bidra med, är att påvisa 
fyndmaterial som väl passar in som spår efter människooffer, även sådana ma-
terial som tidigare sällan förekommit i det sammanhanget. Om de sedan bör 
tolkas så eller endast som rituellt dödande, kan med fördel bli föremål för en 
tvärvetenskaplig dialog. 

I författarens tycke bör dock inte arkeologins svagheter heller överbetonas, 
när det gäller möjligheten att även vinna direkt kunskap om intentionerna bak-
om handlingsmönster. I den arkeologiska metoden ingår att försöka pussla ihop 
olika fakta och indicier, inte enbart för att rekonstruera en fysisk miljö eller ett 
händelseförlopp utan även för att söka dechiffrera mänsklig kultur i bred be-
märkelse. Det gäller i många olika sammanhang, och frågan om människooffer 
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i förkristna kontexter skiljer sig egentligen inte kvalitativt från många andra 
tolkningsarbeten. Svårt men inte omöjligt, skulle man kunna sammanfatta ar-
keologins möjligheter i detta avseende. 

En liknelse från ett skenbart helt annorlunda fält kan illustrera: När andra 
källor inte står till buds, befinner sig arkeologer i samma läge som en kriminal-
tekniker på en brottsplats. Motivet är inte känt och gärningsmannen är död eller 
tiger. Vad som återstår är de materiella spåren. Några helt säkra bevis finns in-
te, men med god dokumentation och argumentation kan ändå ett sannolikt sce-
nario pusslas ihop och ett indiciemål föras i mål. Som kuriosum kan sägas att 
liknelsen har direkt verklighetsbakgrund, eftersom ett antal personer med 
grundutbildning inom arkeologi faktiskt arbetar just som kriminaltekniker, 
även tidigare studenter till författaren.

Sammanfattningsvis innebär detta att lämningarna efter människooffer i det 
nordiska förkristna fyndmaterialet kan vara omfattande, om vi tar hela det ar-
keologiska materialet i beaktande. Även om detta inte går att visa i nuläget, är 
det viktigt att konstatera att detsamma gäller andra möjliga tolkningar av sam-
ma material. Bristen på fynd är således inte problemet. Det potentiella mate-
rialet är i själva verket stort och mångfacetterat. Att människooffer förekommit 
i fornnordisk tradition, åtminstone i viss utsträckning, får enligt författarens 
mening anses mycket sannolikt. En sådan tolkning borde därför finnas som en 
ständig möjlighet vid arkeologiska analyser av lämpliga fyndmiljöer. 
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