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Abstract 
Liw de Bernardi, S. 2020. Vikingatidens begravningsritualer – avrättad för att följa en annan i 
graven. 
Liw de Bernardi, S. 2020. Viking burial practice – executed for the purpose of following another 
into the grave. 
 
Previous research on the funerary practices of the Viking Age has found evidence to suggest that 
people were sometimes executed for the purpose of following others into death. There are several 
well-known examples of this practice from around Scandinavia, including graves from Birka, 
Bollstanäs, and Gerdrup, where men appear to have been executed using brutal methods. Written 
sources such as Ibn Fadlān's travelogue and Sigurdskvädet, however, often place an emphasis on 
the killing of women during funerary rites – a practice that is inconsistent with the archaeological 
evidence. Where women have been suggested to have been executed as part of a funerary ritual, 
their skeletons often show no evidence for violence. This study was therefore conceived in order 
to critically compare the archaeological and textual evidence with a view to establishing the 
potential reasons for this discrepancy. By applying a theoretical framework that focused on the 
funeral as a ‘mortuary drama,’ the study has identified different potential causes for the absence of 
skeletal injuries on female individuals. It is possible, for example, that while women were killed 
they were often subjected to other types of fatal violence that do not leave injuries on the bone. It 
is also possible that women who were executed were more often cremated, rather than buried. 
Finally, it is possible that both men and women could be killed as part of these rites, and that the 
identity and the gender of the victim was of less symbolic importance than the act itself. The study 
shows that although the graves are scattered over vast geographical areas, they appear to have some 
certain commonalities, nevertheless the graves are interpreted differently. Variations, when 
comparing graves and the historical sources, appear natural, as Viking culture as well as their 
graves carry great variations. This study has shown that the types of fatal violence described in 
historical sources differ from the archaeological evidence presented in modern excavations.  
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Ordlista 
Offer – Offer kommer att vara sparsamt förekommande i denna studie då begreppet är 
dubbeltydigt. Offer i bemärkelsen ”att offra något/någon” är i denna undersökning missvisande då 
detta syftar till att människor har offrat något till högre makter i förhoppning om att få något tillbaka 
såsom fertilitet, mildare vinter, krigslycka osv. Människorna som avrättas för att följa en annan 
människa i graven är således inte ett offer då gåvan är till en annan människa. Ordet kommer 
emellertid att användas i betydelsen att någon har blivit offer för något, ett mordoffer, ett offer för 
våldsamheter (Nordenstorm 1994: 275f). 
Primär- och sekundärgrav – Primär och sekundärgravar är två former av gravsättningar. En 
primärgrav är en grav där en kropp har lagts ned efter döden och legat orörd av mänsklig inverkan. 
En sekundärgrav är motsatsen, antingen kan en sekundärgrav innebära att kroppen legat begravd 
på en annan plats för att sedan ha flyttats till den sekundära graven. Det kan även innebära att en 
redan befintlig grav har öppnats för att inhysa fler individer än den/dem som redan vilar där 
(Gräslund 1980: 74f; Nordenstorm 1994: 265f). 
Numreringar och namn av gravar - Gravarna i undersökningen kommer att benämnas med 
platsnamn och/eller med gravarnas individuella numrering. Framförallt är det bj 632+516 och ka. 
274–276 som kommer benämnas med numrering då både Birka och Kaupang är stora 
begravningsplatser med många omtalade gravfynd (Ambrosiani & Eriksson 1992: 7f; Stylegar 
2007: 68,73).  
Viking – Ordet viking förekommer frekvent i denna undersökning och syftar till det folk som under 
800–1050 e.Kr. härstammat från Skandinavien. Eftersom vikingatiden var en expansiv period med 
långväga resor, levde Skandinaver inte enbart i Norden (Burenhult 1999: 347; Hraundal 2014: 65f, 
87). Jag vill därför förtydliga att benämningen viking kommer i detta arbete syfta till människor 
med skandinaviska kulturyttranden- och seder.  
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1. Inledning 

Then they gave her another cup. She took it and continued singing for a long time, 
while the old woman encouraged her to drink and then urged her to enter the pavilion and 

join her master. 
(Ibn Fadlān i översättning av Lunde & Stone 2012: 53). 

 
Rituellt våld förekom innan vikingatidens intåg och spåren går att finna i det arkeologiska 
källmaterialet. Människooffer har hittats i våtmarker, mossar, även gravar visar spår av rituella 
våldshandlingar. Bronsåldersfynd från exempelvis Hågahögen väster om Uppsala har påvisat 
förekomsten av människor som offrats i rituellt syfte (Kaliff 2018: 235, 246, 254; Kaliff & 
Oestigaard 2018: 155f). Rituellt våld och dödande bör således betraktas som en tradition vilken 
även för vikingatidens människor varit uråldrig. Det var de muntliga traditionerna som var den 
främsta spridningen av information under vikingatiden. De berättelser som fördes vidare från mun 
till mun kom på 1200-talet att nedtecknas av bl.a Snorre Sturlason. Historierna hade berättats och 
förts vidare under många hundra år innan de blev nedtecknade vilket medför en problematik i 
tillförlitligheten. När en historia cirkulerar mellan många människor förändras den, ibland på grund 
av att minnet har svikit, ibland för att berättaren vill dramatisera. Det gör att de främsta 
skildringarna som berör vikingarna kommer från de arabiska källorna, vars problematik snarare 
ligger i huruvida det verkligen är vikingarnas kultur som skildras än författarens trovärdighet (Price 
2010: 148). Trots att det råder tvivel i frågan om var folkslaget som beskrivs i källorna har sitt 
ursprung har många forskare valt att jämföra skrifterna med det arkeologiska materialet i 
Skandinavien. Offer och våldsritualer beskrivs så väl i Eddan som i de arabiska källorna, det 
arkeologiska materialet både nyanserar och utvecklar bilden av det rituella våldet genom att 
kontrastera de historiska skildringarna.  

De historiska källorna och det arkeologiska materialet som behandlar rituellt våld skiljer sig 
åt. Den här studien ämnar lyfta frågan hur dessa skillnader kan förklaras. Eftersom en av dessa 
skillnader är att de historiska källorna vittnar om kvinnor som utsatts för rituellt våld medan det 
arkeologiska materialet talar för att det främst var män som föll offer för våldsritualerna. Eftersom 
denna differens föreligger kommer undersökningen även att diskutera identitetens betydelse i de 
våldsamma traditionerna.  

Ove Hemmendorff (1984: 4–12) skriver om Bollstanäsgraven och gör liknelser mellan den och 
liknande gravar. Hemmendorff drar paralleller mellan gravarna och källor skrivna av Ibn Fadlān, 
Adam av Bremen och Snorre Sturlason. Problematiken som den här undersökningen ämnar granska 
är differensen mellan de litterära källorna i relation det arkeologiska källmaterialet. I vikingatida 
gravar innehållande våldsamt behandlade individer syns en överrepresentation av brutalt våld hos 
de individer som bedömts vara manliga. Hur förhåller sig den manliga överrepresentationen till 
skriftliga källor av Ibn Fadlān, Ibn Rustah, Mas‘ūdī och Sigurdskvädet? Vilken roll spelade 
individernas identiteter i begravningsritualer under vikingatiden? Genom att applicera teorier med 
identitetsperspektiv samt idén om att arkeologer bör betrakta vikingatida gravar som en slutscen i 
en teaterpjäs är förhoppningen att nya infallsvinklar ska uppstå för att leda forskningen vidare. 
Gravar som innehåller våldsamt hanterade människor har diskuterats i många arkeologiska artiklar 
emellertid omnämns vissa gravar mer än andra. Därför kommer jag i den här undersökningen att 
blanda in mindre kända gravar för att nyansera existerande forskning.  

Vikingarnas begravningstraditioner har länge varit ett populärt ämne för arkeologer att studera. 
Arkeologer som Neil Price, Marianne Hem Eriksen, Howard Williams, Leszek Gardeła med flera 
har på senare år publicerat många verk behandlande vikingarnas dödsföreställningar och 
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begravningstraditioner. Trots att ämnet är under ständig lupp menar jag att kunskapsluckor 
föreligger och bör fyllas. Denna undersökning avser att bidra till befintlig forskning i form av nya 
insikter och perspektiv.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa den problematik som beskrivs ovan, för att tillföra en nyansering 
av befintlig forskning. Studien kommer att angripa problematiken genom att studera litterära 
källor av Ibn Fadlān, Ibn Rustah, Mas‘ūdī och Sigurdskvädet, vilka vittnar om avrättning av 
kvinnor vid begravning av förmögna män under vikingatiden, samtidigt som det arkeologiska 
källmaterialet visar en överrepresentation av manliga individer som fallit offer för den våldsamma 
traditionen.   

Frågeställningarna i studien kommer att utgå från följande 
 

• Vilken innebörd har identiteter i ett begravningsdrama?  
• Hur kan skillnaderna mellan de historiska källorna och det arkeologiska materialet 

förstås ur ett större perspektiv?  
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2. Metod och teori 

I detta avsnitt kommer undersökningens teoretiska utgångspunkter och metodik att förklaras. 
Vidare kommer även studiens avgränsningar och källkritiska aspekter att presenteras. 

2.1. Metod 
Studien kommer att utgå från en kvalitativ och komparativ metod där insamling av sekundärkällor 
kommer att ligga till grund för tolkandet av det fenomen som studien behandlar - avrättningar i 
samband med yngre järnålderns begravningsriter. Metoden kommer att leda tolkningen av 
fallstudiernas jämförelser i korrelation med varandra, de arabiska källorna samt de moderna 
analyserna av gravarna och dess kontexter. Genom att analysera moderna tolkningar i korrelation 
med historiska källor kommer informationen nyanseras. Utifrån den insamlade informationen samt 
andra forskares tolkningar kommer jag att reflektera och analysera för att skapa nya synvinklar och 
perspektiv som kan nyttjas för att föra forskningen framåt. Tillvägagångssättet är valt med hänsyn 
till hur syftet och frågeställningarna bäst kan uppfyllas och besvaras. Eftersom källorna i studien 
är litterära och inte baserade på artefakter, kartanalyser eller osteologiskt material har metoden 
anpassats för att forma en grund för analysen och resultatet. Undersökningen kommer att 
struktureras med läsaren i åtanke, då dispositionen är tänkt att leda läsaren genom undersökningen. 
Informationen i kap 1 kommer att hjälpa läsaren att förstå studiens syfte och perspektiv. Kap 2 
avser att ge läsaren insikt i undersökningens kritiska fallgropar. Kap 2 och Kap 3 kommer 
tillsammans ge läsaren en bakgrund som underlättar förståelsen för analysen, diskussionen och 
resultatet. 

2.2. Teori 
Teoretiska utgångspunkter skiftar kraftigt mellan arkeologer vilket innebär att resultaten differerar 
kraftigt även för samma område eller grav. Undersökningar av vikingatidens gravar och 
begravningsritualer har länge besvärats av dilemmat att finna en lämplig teori. Studierna tenderar 
att resultera i en beskrivning följt av en berättelse som är intresseväckande och spännande, men 
vars kontenta inte bidrar till nya insikter. Den arkeologiska forskningen har under de senare 
decennierna utvecklats och teoretiska utgångspunkter har fått en allt större plats i forskningen av 
vikingatida gravar. Studierna utgår ofta från flera teoretiska utgångspunkter som flätar samman 
olika perspektiv, anpassat till forskarens frågeställningar och syfte. Teoretiska perspektiv har 
kommit att inkorporeras i moderna studier av vikingatida gravar och utgångspunkterna behandlar 
bland annat landskapets betydelse samt monumentala lämningar (Williams 2016: 400f). Howard 
Williams diskuterar vidare hur gravar kan förstås utifrån det förhistoriska minnesskapandet.  

Vikingarnas begravningar hade stor betydelse för den kollektiva identiteten. Price (2010: 137f) 
menar att vikingatidens gravar går att tolka ur ett perspektiv som han kallar ”begravningsteater”. 
Begravningen var ett skådespel, ett drama som utspelade sig och allt som återstår är slutscenen. 
Genom att studera denna slutscen går det att skönja ett händelseförlopp i begravningsceremonin. 
Alla konstruktioner i en grav har betydelse, är noggrant utvalt för den avlidne individen/individerna 
och spelar en roll i ”begravningsdramat”. Gravgåvorna är inte slumpmässigt utvalda utan har en 
sekundär agens för den döde, de levande eller begravningsdramat i sig självt (Price 2010: 137f; 
Williams 2016: 403). Begravningens skådespel skapar kollektiva minnen som förstärker 
deltagarnas identitet genom den gemensamma upplevelsen. Tolkaren av en vikingatida grav får 
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inte förbise det faktum att graven är vad man kan kalla iscensatt. Föremål, kvarlevor av människor 
och offrade djur har placerats med om- och eftertanke (Price 2010: 147f). Price förklarar, återigen 
med en teaterliknelse, att i slutscen ser tolkaren inte alla aktörer som kommit och gått under pjäsen. 
Betraktaren ser inte rekvisita och har heller inte hört någon dialog. Det bör understrykas att även 
om vissa händelser och betydelser går att ana sig till, så förblir helheten en sedan länge bortglömd 
hemlighet. Det i sig betyder inte att tolkningar är onödiga eller saknar värde, utan snarare kan bidra 
med nya pusselbitar. Som forskare, oavsett disciplin och ämnesområden, är det viktigt att minnas 
att även det som inte finns eller syns också har en mening eller ett värde (Price 2010: 137f). 

 Studien kommer att utgå från att gravar går att tolka ur ett dramatiserat perspektiv, för att 
redogöra för hur samtida arabiska källor och medeltida skildringar korrelerar med de arkeologiska 
bevisen. Identitetens relevans i studier av vikingatida gravar har, som nämnt ovan, en anknytning 
till de dramatiserade begravningarna som skapar minnen. I den här studien kommer begreppet 
identitet att betraktas ur ett bredare perspektiv, inte enbart som resultatet av kollektiva minnen och 
upplevelser. Ann-Sofie Gräslund (2009: 133) lägger en stor vikt vid hur de lokala traditionerna 
ingår i ett större nät av samma föreställningsvärld och att dessa bidrog till identitetsskapande. Varje 
lokal avvikelse var en del av den fundamentala grunden och ingen tradition var mer berättigad än 
den andra. Ing-Marie Back Danielsson (2008: 285f) diskuterar kroppens betydelse för identiteten 
och hävdar att kroppen ger uttryck för identitet med så väl handlingar, kläder, språk, utsmyckningar 
som tatueringar och håruppsättningar. Identitetsperspektivet är nödvändigt för att besvara 
frågeställningarna i den här studien, då aspekter som man/kvinna och vad resultatet av en våldsam 
begravning inneburit för kollektivet. Samspelet mellan begravningsteater, identitet, de arabiska 
källorna och de medeltida skrifterna kommer att bidra till en nyansering av tidigare studier genom 
att studera gravarna utifrån slutscenen de nu visar upp, vilka roller gravens innehavare haft i 
begravningsdramat och vad identiteten hade för betydelse i dramat.  

De teoretiska utgångspunkterna är väsentliga för den här studien då våldsamma 
begravningsritualer bör ha påverkat det kollektiva minnet avsevärt. Begravningsakterna 
involverade dramatiska upplevelser för åskådarna och deltagarna i form av så väl avrättningar, 
kremeringar och konstruerandet av den specifika graven (Eriksen 2020: 8f).  
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2.3.  Avgränsningar 
Studiens geografiska avgränsningar kommer att omfatta södra Skandinavien. Området studien 
kommer att röra sig inom är från svenska Uppland i Norr till det danska Langeland i söder. 
Avgränsningen sträcker sig från östra Mellansveriges Birka till norska Vestfold i Väst (Fig.1). De 
kulturella likheterna och den breda identiteten som språk, konst och traditioner ger uttryck för har 
legat till grund för avgränsningarna i. Den tidsrymd som studien kommer att beröra beror likväl 
den på de kulturella likheterna och omfattar vikingatiden omkring 800–1050 e.Kr. (Burenhult 
1999: 347). 

Urvalet av gravar i undersökningen baseras på tidigare publikationer rörande rituellt dödade 
människor i vikingatid. Eftersom många gravar i denna undersökning är väldokumenterade 
kommer jämförelser gravarna mellan att 
underlättas. Price, Gardeła och 
Hemmendorff skriver alla om 
Osebergsskeppet, Gerdrupgraven och 
Gravarna i Lejre och Stengade. Vidare har 
Price, Gardeła och Nordenstorm alla 
nämnt älgmannens grav (Hemmendorff 
1984: 9f; Nordenstorm 1994: 265f; Price 
2008: 267f; Gardeła 2011: 351f; Gardeła  
2013: 104–117). Ka. 274–276 och bj 
632+516 som har inkluderats i denna 
undersökning är inte lika frekvent 
förekommande i forskningen om rituellt 
dödande i vikingatid. Frans-Arne Stylegar 
(2007: 90) som skriver om gravarna i 
Kaupang nämner Fjälkinge 363 i en 
diskussion om ka. 274–276 och anser att 
det finns likheter gravarna mellan. Jag 
anser därför att ka 274–276 är en lämplig 
grav att analysera i förhållande till de 
andra utvalda gravarna samt mitt syfte och 
mina frågeställningar. Bj 632+516 är föga 
omnämnd i aktuella publikationer. 
Hemmendorff (1984: 10) nämner bj 
632+516 men ger ingen ingående 
beskrivning och skriver inte heller ut 
beteckningen på/för graven. Jag har valt 
att studera graven för att se hur den kan 
tolkas ur de valda teoretiska perspektiven 
och i jämförelse till de andra gravarna i 
studien.  
  

Fig 1 Karta över gravarnas placeringar. © OpenStreetMap 
Contribution. Kartlager från Esri. Kartograf: Eric Bergström. 
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2.4.  Källkritiska aspekter 
De arkeologiska könsbedömningarna av mänskliga kvarlevor baseras på gravgåvorna och den 
normativa könstillhörigheten objekten utgör. Det vill säga att föremål likt vapen och verktyg för 
järntillverkning associeras till det manliga könet medan föremål likt smycken och verktyg för 
textilarbete förknippas med det kvinnliga könet. Identiteter och könstillhörigheter är mer än ett 
biologiskt kön vilket gör könsbedömning problematiskt då tolkaren alltid kommer att vara influerad 
av de samtida normerna för vad kön och genus innebär (Jesch 2001: 13–14). Även utan 
problematiken med alternativa könstillhörigheter och könsbedömningar baserade på gravgods 
finns svårigheter med att fastställa biologiskt kön. Osteologiska bedömningar försvåras ibland av 
exempelvis illa - eller få - bevarade skelettrester att undersöka (Blindheim 2005: 74–75, 130–135). 
Det innebär att även om ett skelett bedömts vara av ett visst biologiskt kön kan det senare visa sig 
vara felbedömt. Denna problematik betyder för den här undersökningen att felbedömningar kan 
föreligga. 

Vidare källkritiska aspekter berörande de mänskliga kvarlevorna och dess fyndplatser 
diskuteras av åtskilliga författare. De betonar problematiken med sekundärbegravningar och det 
kan i somliga fall vara svårt att bedöma om individerna begravts samtidigt eller om det passerat tid 
mellan respektive jordfästning. Sekundärbegravningar förekommer både bland kremationsgravar 
och jordfästningar (Gräslund 1980: 74f). Om ett tidsspann mellan individernas död kan bekräftas 
utgör graven två separata begravningar, fast på samma plats. Därav kan inte graven kategoriseras 
som en dubbelgrav (Ulriksen 2011: 186). Ponera att personerna har gravlagts samtidigt och graven 
är en dubbelgrav - betyder det att den ena personen automatiskt är avrättad för att följa den andre 
in i döden? Givetvis inte. Det finns många anledningar till att olika individer avlidit vid samma 
tidpunkt. Exempelvis kan de ha drunknat, eller drabbats av samma sjukdom. Att bedöma dödsorsak 
utifrån osteologiskt material är svårt om skelettet inte uppvisar tecken på dödligt våld eller 
sjukdomar (Nordenstorm 1994: 267).  

Arkeologins kärna återfinns i de materiella lämningarna och kan kompletteras av skriftliga 
källor. Information från såväl historiska som moderna litterära verk bör betraktas med källkritiskt 
perspektiv. Adam av Bremen redogör för vikingarnas traditioner trots att han själv aldrig besökt de 
geografiska områden han beskriver. Skildringarna som Adam av Bremen återger kan dessutom 
vara grovt dramatiserade med motivet att måla upp de okristna vikingarna som bestialiska mördare 
(Nordenstorm 1994: 268; Gräslund 2008: 250; Gardeła 2013: 136). Sigurdskvädet som omnämns 
i undersökningen är nedtecknad från muntliga traditioner, flera århundraden efter vikingatiden. 
Tidsskillnaden innebär att ursprungsversionen kan skilja sig drastiskt från den historia som senare 
nedtecknades (Price 2010: 148).  

Ibn Fadlān bevittnar en storslagen begravning av en rushövding och är den främsta litterära 
källan om vikingarnas begravningstraditioner. Reseskildringen är nedtecknad mellan 921–922 
e.Kr. vilket gör den samtida med skandinavisk vikingatid. James Montgomery (2006: 64) samt 
Paul Lunde & Caroline Stone (2012) anmärker på första sidan av introduktionen att, på Ibn 
Fadlāns avsaknad av struktur i sin berättelse. Lunde & Stone menar att detta gör texten mer 
trovärdig då de hävdar att Ibn Fadlān inte var påverkad av andra reseskildringar. Neil Price 
(2010: 132), liksom Montgomery (2000: 3, 22f), ifrågasätter om begreppet Rus verkligen syftar 
till skandinaver. Montgomery (2000: 3) menar att uttrycket kan ha missbrukats av de arabiska 
resenärerna och använts för att beskriva fler folkslag som blandats ihop. Vidare går det att finna 
en källkritisk aspekt i översättningarna. Ordvalen i de arabiska källorna kan vara missvisande 
eller feltolkade i rekonstruktioner och interpreteringar. Ibn Fadlāns, Ibn Rustahs och Mas‘ūdīs 
berättelser har tolkats och översatts många gånger i senare tid, vilket bidrar till viss osäkerhet i 
översättningarnas kvalitet (Montgomery 2000: 2; Price 2010: 133). Likt problematiken angående 
Adam av Bremens eventuella kristna influenser, finns en möjlighet att de arabiska källorna var 
påverkade av den muslimska tron. Vidare föreligger en förmodan av att Ibn Rustahs skrift är en 
sekundärkälla, eller en sammanställning av andra resenärers vittnesmål (Lunde & Stone 2012: 
115; Hraundal 2014: 89).  

I modern forskning ges mer utrymme för källkritik, då granskning av arbetet sker av en 
bredare publik. Alla författare kan påverkas av samtidens ideologier och epistemologier i 
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undersökningar. Vilka idéer som styr en författare är inte alltid enkla att uppfatta i samtiden, 
perspektiv som idag kan uppfattas som självklara kan i framtiden bli förlegade. Moderna 
föreställningar och normer kan påverka tolkningar av det förflutna (Kastholm 2015: 75). De 
moderna författarna (källorna från 1900-talet och framåt) som refererats till i denna studie har 
ofta varit självkritiska. Blindheim (2005: 133f) kritiserar sina egna erfarenheter av utgrävningen 
av gravarna vid Kaupang. Hon menar att hon vid tiden för utgrävningen saknade kunskaper om 
hur det osteologiska materialet bör ha behandlats, vilket har gjort att tolkningarna kan, och i vissa 
fall bör, läsas med ett kritiskt öga. Flertalet författare till dessa källor beskriver hur nya fynd kan 
omkullkasta tidigare uppfattningar. Osebergskvinnornas identiteter har tolkats och omtolkats, 
Gerdrupgraven väntades innehålla två manliga individers vilka visade sig vara en kvinna och en 
man, där kvinnan tycks ha varit huvudpersonen (Seiler 2003: 78; Price 2008: 266; Kastholm 
2015: 63f). Problematik likt den som nämnts ovan innebär att även jag i denna studie är influerad 
av min tid. Även om jag försöker att hålla mig objektiv till ämnet som behandlas så har mitt val 
av teori och mina tolkningar influerats av moderna livsåskådningar och filosofier, vilka kan 
komma att kritiseras i framtiden.  
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3. Bakgrund 

Romantiseringen av forna dagar har bidragit till missuppfattningar och rentav felaktigheter hos den 
breda publiken. Böcker, film och serier har sedan länge influerat uppfattningen om olika historiska 
epoker. Speciellt känd är kanske den seglivade myten att vikingar bar horn på sina hjälmar, vilket 
härstammar från en romantiserad 1800-talsbild (Price 2014: 1f), som nu har blivit skandinavisk 
dress code när något landslag spelar en fotbollsmatch. Hejarklackens förtret till trots så har hjälmar 
med horn inte varit förenat med verkligheten. För att nyansera bilden av ämnet jag valt att skriva 
om följer här en kortfattad redovisning över vikingatiden med forskningshistorik relevant för denna 
undersökning.  

3.1. Vikingatiden 
Vikingatiden inleds omkring 800 e.Kr. och är den avslutande epoken av det som kallas 
Järnåldern. Det är i och med religionsskiftet och kristendomens fäste i Skandinavien som 
vikingatiden övergår till medeltid omkring 1050 e.Kr, Den vikingatida kulturen var i konstant 
förändring och influerad av intryck från andra kulturer, där beblandning är ett faktum. Trots 
utsatthet mot andra kulturella intryck ser arkeologer en viss kulturell integritet i det arkeologiska 
materialet där förhistoriska människor anpassat föremål från andra kulturer för att passa in i sina 
egna kulturella seder och bruk (Burenhult 1999: 347; Trotzig 1999: 470–477; Näsman 2008: 29–
31). Den kulturella integreringen av objekt går att urskilja i gravmaterial från exempelvis Birka 
där mynt från södra Europa och Mellanöstern har förekommit, i form av smycken, inte som 
valuta (Arne 1946: 220). Vikingatidens gravskick varierar kraftigt över olika geografiska 
områden men även inom samma gravfält. Alla gravar är unika och berättar olika historier om 
individen i graven, individens kultur och människorna som skapat graven åt den avlidne (Price 
2010: 147f). Det vanligaste gravskicket var kremationer men även jordfästningar förekom, bland 
jordfästningarna förekom bland annat kistor, kammargravar, båtgravar och nedläggningar utan 
någon form av kista (Gardeła 2011: 340). Dubbelgravar är ett begrepp som syftar till en grav där 
två begravts samtidigt. En sekundär begravning bör således inte tituleras med begreppet 
dubbelgrav. Det förekommer dubbelgravar där den ena individen är varsamt behandlad medan 
den andre kan uppvisa tecken på att ha genomgått våldsam behandling både pre- och post-
mortem (Gräslund 1980: 74f; Nordenstorm 1994: 265f). Det förekommer även gravar, 
innehållandes fler än en individ, där ingen uppvisar några skador på skelettet som kan indikera en 
avrättning i samband med begravningen. Dessa gravar lämnas ofta utan djupare tolkning om hur 
eller när dessa individer har avlidit. Dubbel-, eller flerpersonsgravar är inte helt ovanliga under 
vikingatid och förekommer främst i brandgravar. I Mälardalens vikingatida brandgravar som är 
övertäckta med storhög innehåller omkring en av fem fler än en individ (Zachrisson 2014: 80, 
Aannestad & Glørstad 2017: 168).  
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3.2. Forskningshistorik 
Undersökningar beträffande avrättningar i syfte att följa någon annan i graven har bedrivits länge 
och av många forskare. Sune Lindqvist (1920: 83) menar i artikeln Snorres uppgifter om 
hednatidens gravskick och gravar att folkslaget rus som Ibn Fadlān skriver om måste röra sig om 
svenskar. Sedan Lindqvist artikel har Arbman följt upp ämnet med en artikel från 1939 där han 
redogör för Ibn Fadlāns skrivelser. Arbman fokuserar framför allt på Ibn Rustahs uppgifter om hur 
änkor och slavinnor dödats för att följa sina män och herrar i graven (1939: 86–87). I moderna 
artiklar används Ibn Fadlāns redogörelser frekvent i forskningsfrågor rörande dödandet av änkor 
och slavar när makar och herrar avlidit, medan såväl Lindqvist som Arbman inte ifrågasätter de 
arabiska källornas relevans och trovärdighet i sammanhanget ställer sig moderna forskare sig mer 
kritiska. En kritisk aspekt moderna forskare ifrågasätter är huruvida Rus skulle röra sig om vikingar 
från dagens Sverige, något Arbman och Lindqvist anser vara givet (Lindqvist 1920: 83, Arbman 
1939: 26; Montgomery 2000: 3). Frivilligheten hos personerna som skulle dödas för att följa den 
redan avlidne i graven ifrågasätts föga av arkeologer som Arbman medan forskare som Price och 
Montgomery starkt betvivlar den uppgiften och pekar på det faktum att de arkeologiska fynden ofta 
tyder på att offren varit bundna vid avrättningen (Arbman 1939: 85f; Montgomery 2000: 14f; Price 
2010: 136).  

Forskningen kring vikingar generellt har förändrats en hel del sedan Lindqvist och Arbman var 
aktiva inom forskningsfältet. I den nutida forskningen har identitet, landskap och gender blivit en 
del av det teoretiska fältet (Williams 2016: 400f). Eriksen (2020: 10f) är en av de forskare som valt 
att fördjupa sig i betydelsen av identiteter under vikingatiden. Eriksen menar att huvuden och 
identiteter kan ha haft en stark relation till varandra. Vidare argumenterar Eriksen för att 
användningen/placeringen av huvuden kan indikera huruvida motivet varit att förstärka eller 
försvaga identiteten hos individen som fått sitt huvud avlägsnat. Identitet, kropp och skändning kan 
därför vara starkt kopplade till varandra.  

Forskningen om rituellt våld i vikingatiden har idag tendenser att allt mer att följa Price idé om 
att se på gravarna som en slutscen ur en teaterpjäs. Ett perspektiv som tydligt förändrats under tiden 
sedan Arbmans publikation 1939 behandlar Birkagraven bj 632+516. Graven kommer att 
diskuteras djupare i avsnitt 4.2 i denna undersökning. Därför kommer enbart gravens 
tolkningshistorik presenteras här.  Enligt Bo G Eriksson (2015: 130) ska Stolpe själv ha reflekterat 
över möjligheten att den ena individen, en slavinna, blivit levande begravd tillsammans med sin 
härskarinna. Arbman (1939: 84, 87) skriver att den förvridna positionen av det ena skelettet kan 
indikera en gravläggning av en levande individ. Han skriver ”här tycks två kvinnor vara gravlagda, 
en rikt utstyrd, härskarinnan, en utan smycken, slavinnan, som måhända trevat omkring i den 
tillslutna kammargraven, innan döden kom” (Arbman 1939: 87). Arbman (1943: 210–213) 
kommer senare att ifrågasätta sin egen tolkning om den rikt utstyrda kvinnan och nämner ett 
jordlager som separerar individerna. Jesch (2001: 24f) menar att tidiga forskare ibland var för 
hastiga i sina slutsatser om avrättade individer som fått följa någon annan i graven. Gräslund (1980: 
74f) listar i sin publikation om Birka vad hon kallar ”säkra dubbelgravar”. Bj 632+516 är inte en 
del i den listan. Graven nämns inte alls i de senare publikationerna om avrättade människor som 
denna studie behandlar. De gravar som Gräslund anser vara säkra dubbelgravar innehåller individer 
vilka inte uppvisar några skador på skelettet och tolkningar om eventuella avrättningar är få, på 
grund av detta har dessa gravar uteslutits från denna studie.  
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3.3. De historiska källorna 
De tidigaste källorna som använts i denna studie är nedtecknade omkring 900-talet e.Kr. av resande 
män från Mellanöstern. Undersökningen innehåller även källor författade under medeltiden, bland 
dem finner vi bl.a Eddan, emellertid är den kanske mest omtalade historiska skriven av Adam av 
Bremen. Adam av Bremen beskriver hur vikingarna i Uppsala offrar 9 huvuden av varje levande 
varelse, även människor. En annan uppgift Adam av Bremen har lämnat handlar om en änka som 
efter sin mans död svälter sig själv till döds. Adam av Bremen hade förvisso aldrig besökt Uppsala 
eller Sverige själv och hans text kan mycket väl vara en grov överdrift för att beskriva en (ur kristet 
perspektiv) barbarisk kultur (Nordenström 1994: 268; Gräslund 2008: 250; Gardeła 2013: 136; 
Hraundal 2014: 68f). 

I Eddans Sigurkväde berättas det om ännu en änka som begår självmord efter sin mans Sigurds 
död. Brynhild låter sig brännas tillsammans med sin man på bålet (Hemmendorff 1984: 8; 
Nordenström 1994: 271). Arabisk litteratur från 900-talet berättar om ett folkslag vilka författarna 
benämner som Rus. Det råder oklarheter kring vilket folkslag de så kallade Rusen verkligen handlar 
om. Thorir Jonsson Hraundal menar att det kan röra sig om två olika folkslag som av de arabiska 
författarna benämns under samma beteckning. Det ena folkslaget menar Hraundal ska syfta till ett 
slaviskt folk och det andra kan handla om ett folkslag med skandinaviskt ursprung som med tiden 
integreras i den lokala kulturen runt floden Volga i dagens Ryssland (Hraundal 2014: 65f, 87).  

De arabiska källorna bör emellertid behandlas med en kritisk reservation eftersom det 
föreligger argument som motsätter sig att folkslaget Rus handlar om skandinaver. Argument som 
talar emot att folkslaget skulle härstamma från Skandinavien är att de inte påträffats i just 
Skandinavien, utan vid floden Volga. Ibn Fadlān skriver att männen var tatuerade, en uppgift som 
snarare tyder på att folket är från Sibirien, inte Skandinavien (Montgomery 2000: 3f; Hraundal 
2014: 87). Trots motargument finns det ändå aspekter som talar för att det rör sig om skandinaver, 
däribland de beskrivna begravningssederna.  

Ibn Fadlān blir på sin resa från Bagdad till floden Volga ögonvittne till en hövdingabegravning. 
Begravningen varar i tio dagar och inleds med att hövdingen placeras i en grund grav med tak. 
Slavarna, både kvinnor och unga män, tillfrågas vem av dem som ska dö tillsammans med sin herre. 
En kvinna kandiderar frivilligt. Hon tas om hand av två andra slavinnor. Folket förbereder 
begravningen samtidigt som festligheter pågår, på den tionde dagen slutförs riten. Hövdingen 
placeras i en hydda på ett skepp iklädd kläder sydda efter hans död. Slavinnan förs ombord, hon 
dricker och sjunger sånger innan en kvinna, som Ibn Fadlān benämner som ”dödsängeln”, 
uppmanar henne att träda in i hyddan. Sex män följer henne in i hyddan, de har alla sex med kvinnan 
innan de placerar henne bredvid hövdingen. Kvinnan som benämnts som dödsängeln uppmanar 
fyra av männen att hålla fast kvinnan i varsin arm och varsitt ben. Dödsängeln virar ett band runt 
slavinnans hals och ger de två återstående männen varsin ände av bandet. Männen drar i bandet när 
dödsängeln hugger en kniv i slavinnans bröst. När hövdingen och hans slavinna båda är döda ska 
skeppet brännas. Facklan bärs av hövdingens närmaste manliga släkting. Han backar därefter naken 
in mot skeppet medan han håller ena handen för sätet och skeppet sätts i brand. Efter branden 
samlas askan upp och placeras i en hög av jord (Lunde & Stone 2012: 49–58).  

Andra arabiska källor som behandlar rusens begravningsriter är Ibn Rustah och Mas‘ūdī. Ibn 
Rustah beskriver att när en högt uppsatt man dör läggs han i en gravkammare tillsammans med 
sina tillhörigheter. Mannen får även med sig kvinnan han älskade mest. Kvinnan som läggs ned är 
vid liv när graven sluts, hon avlider i graven (Arbman 1939: 86f; Lunde & Stone 2012: 126f). 
Mas‘ūdī beskriver att rusen har en begravningssed där änkan ska brännas med sin döde make, men 
om den döde mannen är ogift “tilldelas” han en kvinna att brännas med. Mas‘ūdī nämner också att 
kvinnorna vill dö på bålet med den döde mannen då det skulle föra dem till paradiset. Avlider 
däremot kvinnan innan sin man, bränns inte änklingen med sin fru (Lunde & Stone 2012: 132f). 
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4. Materialpresentation 

I detta kapitel kommer de utvalda gravarna att presenteras. Gravarna består av ett urval från södra 
delarna av Skandinavien och omfattar Sverige, Danmark och Norge. Avsnittet inleds med en kort 
beskrivning av kremationsgravar för att underlätta läsarens förståelse för diskussionen.  

4.1. Kremationer 
Alla gravar i denna studie behandlar inhumationsgravar, det vill säga att kropparna har begravts 
obrända i jorden. Kremationsgravar var den normativa behandlingen av döda under vikingatiden, 
det innebär att den här studien utgör ett urval sporadiskt förekommande typ av gravar (Price 2008: 
259f). Att jordfästningar var ovanliga innebär att dubbelgravar var än mer sällsynta. Brandgravar 
innehållande två eller fler individer var emellertid inte ovanliga i yngre järnåldern. Omkring 20 % 
av Mälardalens brandgravar innehåller två eller fler individer (Holmquist Olausson 1990: 177; 
Zachrisson 2014: 80). En brandgrav från Täby socken i Uppland innehöll så mycket som 90 liter 
benrester från sju hästar, elva hundar, en rovfågel och okänt antal fiskar. Minsta antalet individer i 
graven bedömdes vara fem personer (Selier 2003: 79f; Zachrisson 2014: 81).  

Omkring 40 km norr om Uppsala finns den så kallade Ottarshögen, på Vendels gravfält. Högen 
är daterad till 500-talet e.Kr. Vid utgrävningen av graven fann arkeologerna ett röse av stora stenar 
som bar spår av brandrester. Omkring två meter från röset anträffades en urna, omgiven av 
benrester som inte rymdes. Gravgåvorna tolkades vara av enbart manlig karaktär trots att benrester 
från både man och kvinna förekom. Graven innehöll ett mynt daterat till 476–477, fragment av 
glas, spelbrickor och en kam. Bland djurbenen hittades björnklor som enligt Sune Lindqvist 
kommit från fällen den döde placerats på när denne brändes på bålet (Lindqvist 1917: 132f; 
Nordenstorm 1994: 274; Seiler 2003: 79). En sådan grav som Ottarshögen i Vendel, som förvisso 
daterats vara tidigare än vikingatid är ett exempel på att kvinnor kan ha avrättats för att följa en 
man i graven. Att kvinnan skulle ha tagit sitt eget liv eller dödats är emellertid svårt att bekräfta 
(Nordenstorm 1994: 267). 

4.2. Birka 
Birka är benämningen på Björkö i Ansgars levnadsberättelser och missionsresor nedtecknat av 
ärkebiskopen Rimbert under senare delen av 800-talet e.kr. Björkö är en ö belägen ca 30 km väst 
om Stockholm. Den vetenskapsman som kommit att förknippas med Birkas utgrävningar är 
naturvetaren Hjalmar Stolpe som genom sina geologiska och ekologiska kunskaper förfinade 
svensk utgrävningsteknik. Stolpe kom till Björkö hösten 1871 i jakt på bärnsten men redan efter en 
månad byttes Stolpes motiv ut och utgrävningar påbörjades. Från dess att Stolpe påbörjade sina 
utgrävningar fram till år 1905 framåt blev ca 1100 gravar undersökta (Gräslund 1980: 1; 
Ambrosiani & Eriksson 1992: 7f). Det beräknas finnas omkring 2300 gravar på Björkö av dessa 
gravar hävdar Gräslund (1980: 75) att 10–11 gravar är definitiva dubbelgravar. De gravar som 
Gräslund bedömer vara ”säkra” dubbelgravar har sällan diskuterats innehålla en avrättad person, 
många av dessa gravar innehåller även få eller dåligt bevarade benfragment, därför kommer dessa 
gravar att uteslutas från denna studie. 
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Hjalmar Stolpe hittade 1877 under sin utgrävning på Birka en kammargrav innehållande två 
individer, graven delades upp och individerna fick ett varsitt nummer, bj 632 och bj 516. Gravens 
kammare var 2,8 meter lång samt 2,15 bred, båda individerna bedömdes vara kvinnor. Placerad på 
rygg ligger individen som betecknas ”bj 632”, hon har tolkats som en betydande och förmögen 
kvinna på grund av de gravgåvor hon fått med sig 
i graven. Bj 632 hade spännesbucklor och smycken 
som ibland tolkas som religiösa. Även en kniv, en 
bronsskål och en skopa hade följt henne i graven. 
Över ett 30 cm tjockt jordlager låg den andra 
individen, den kvinnan låg i fosterställning med 
huvudet över den undre individens högra knä. 
Personerna låg alltså i olika riktningar 
(Fig.2)(Arbman 1943: 210f; Gräslund 1980: 36). 
Hjalmar Stolpe, senare även Holger Arbman har 
spekulerat i individernas relation till varandra och 
huruvida graven bör tolkas som två separata 
gravar, eller som en dubbelgrav. Spekulationen 
grundar sig främst i den övre personens 
egendomliga position i kontrast till den undre 
individen som ligger på rygg. Stolpe ska ha haft 
tankar om att graven skulle kunna vara en 
dubbelgrav där den ena (den övre) kan ha varit en 
träl som begravts levande med sin härskarinna 
(den undre), Gräslund hävdar emellertid att graven 
bj 516 är sekundär men medger också att hur lång 
tid som gått mellan de två begravningarna är 
omöjligt att avgöra. 

4.3.  Älgmannens grav, A129, Björkö 
Under en utgrävning 1988 hittades en utmärkande dubbelgrav. Graven innehöll två individer, den 
ena liggandes snett ovanpå den andre. Osteologen Helena Hedelin närvarade vid utgrävningen och 
könsbestämde individerna till två män. Åldern vid dödstillfället var för den övre individen 20–30 
år och den undre mannen 40–50 år. Den undre mannen har tolkats som gravens huvudperson. Han 
har lagts på rygg i graven med huvudet vilande på vänster sida och med vänstervridna ben. Han 
har även fått med sig gravgåvor som indikerar att han kan ha varit en krigare. Den övre mannen 
ligger i en onaturlig position på sin högra sida, den högra armen var bakom ryggen. Höger ben var 
sträckt upp mot överkroppen, vänster ben och arm var böjda. Huvudet hade separerats från kroppen 
och placerats bredvid skelettets bröstkorg. Mannens högra fot gick inte att finna i graven. Graven 
daterades till sen vendeltid–tidig vikingatid (Holmquist Olausson 1990: 175f, 180).  

4.4.  Grav A29, Bollstanäs 
Gravhög A29 stack inte ut från mängden bland de andra högarna på gravfältet i Bollstanäs men 
utgrävningen visade att graven innehöll något extraordinärt. Graven innehöll en tät stenpackning 
som omslöt en brandgrav, inbäddade i brandresterna låg två obrända skelett. Skeletten undersöktes 
av osteologen Torstein Sjøvold som åldersbestämde de två obrända individerna till 17–22 
respektive 20–40 år vid dödstillfället. Sjøvold könsbestämde dem till två män. Det som var 
utmärkande var emellertid de två männens dramatiska död. Båda männen hade fått huvudena 
avlägsnade från kroppen med ett hugg över den tredje nackkotan raknat uppifrån. Det ena kraniet 
var för skadat efter gravläggningen för en noggrannare undersökning, det andra kraniet visade 

Fig 2 Bj 632+516, illusterad av Simone L. de Bernardi, 
av Stolpe & Arbman 
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däremot på krosskador som ensamt kan ha varit dödande. Männens ben låg tätt ihop vilket antydde 
att de kunde varit bundna vid avrättningen. Männen ligger på mage, skavfötters med varandra, det 
ena kraniet ligger upp och ned. Brandlagret som männen låg inbäddade i bedömdes innehålla 
resterna från en man i 20–40 årsåldern och benresterna indikerade att han blivit bränd tillsammans 
med djur som hund, häst och fågel. Även rester från lodjur återfanns i brandresterna. Den brända 
mannen hade även bränts med tillhörigheter såsom keramik, en kam, delar av bronsbleck och glas. 
Träkol från brandresterna 14C daterades till 540 ± 90 e.Kr., de två obrända individerna 14C-
daterades till 765 ± 100 e.Kr. Enligt Hemmendorff innebär det inte att de obrända individerna är 
sekundärbegravda utan ska snarare tolkas som träkolet från bålet redan var gammalt när det brändes 
(Hemmendoff 1984: 4–6). 

4.5.  Grav 363, Fjälkinge 
Uppgifterna om graven i Fjälkinge går isär på mer än en punkt. Riksantikvarieämbetet benämner 
graven som en flatmarksgrav innehållande fyra personer. Två personer över två underliggande. De 
undre individerna har daterats till vikingatid (Fornsök L1991:8477). Märta Strömberg skriver 1961 
att graven omfattar fyra personer, minst en är daterad till vikingatid. Det översta skelettet ligger på 
sida med uppdragna knän, kraniet var avskilt från kroppen och individen var delvis bränd 
(Strömberg 1961: 41–42). Lena Holmquist Olausson och Ove Hemmendorff hänvisar sina 
uppgifter till Strömberg, men broderar ut mer än vad Strömberg själv gör i sin text. Enligt 
Holmquist Olausson och Hemmendorff ska det istället röra sig om en dubbelgrav, där det undre 
skelettet ska ha varit placerat i ryggläge och det övre skelettet även ska ha haft avskurna underben 
och att fötterna saknades. Hemmendorff skriver att ytterligare en dubbelgrav ligger under den 
nämnda dubbelgraven och att det är den undre som är daterad till Vikingatid (Hemmendorff 1984: 
10; Holmquist Olausson 1990: 178; Stylegar 2007: 90). 

4.6.  Gerdrupgraven, Gerdrup, Sjælland, Danmark  
På grund av hårt väder under sensommaren 1981 upptäcktes fynd från vikingatid utanför den lilla 
byn Gerdrup. Fyndet resulterade i att en utgrävning påbörjades samma höst. Arkeologerna arbetade 
i hårda väderförhållanden som orsakade vattensamlingar i schakten efter var och varannan natt. 
Under utgrävningen upptäcktes en grav som kom att skaka om arkeologernas kunskap om 
vikingarnas värld (Kastholm 2015: 63). En grav med två individer upptäcktes, den ena individen 
låg på rygg med huvudet mot bröstet, nacken var krökt och indikerade att individen blivit hängd 
eller på annat sätt fått skador på nacken. Ole Thirup Kastholm skriver att individens högra arm 
vilade på ljumsken och att den vänstra låg längst skelettets sida. Leszek Gardeła menar däremot att 
den vänstra armen/handen låg under individens bäckenben. Individens ben var särade med böjda 
knän, den högra foten låg korsad den vänstra (Gardeła 2011: 343; Kastholm 2015: 69). Den andre 
individen låg till vänster sida (öster om) individ I. Individ II låg på rygg utan skador som kan tyda 
på våldshandlingar innan döden. Individ II hade precis som individ I den högra armen vilande intill 
ljumsken. Även här går uppgifterna isär om placeringen av vänstra armen, Gardeła menar att den 
ligger under bäckenet medan Kastholm menar att den ligger längs kroppens sida (Christensen 1997: 
34; Gardeła 2011: 343; Kastholm 2015: 69). Individ II hade till skillnad från individ I fått stora 
stenblock välta över sig. Trots stenblocken som krossat individ II tyder gravgåvorna på att det är 
individ II som är gravens protagonist. Individ I hade gravlagts med en utnött kniv medan individ 
två fått med sig en kniv, en benkapsel som innehöll nålar och ett spjut. Spjutspetsen var ca 40 cm 
lång och var placerad på vänster sida av individ II med spetsen riktad ned. Det som skakade om 
arkeologerna 1981 var könsbedömningarna av individerna, individ I bedömdes vara av manligt kön 
medan individ II bedömdes vara kvinna, bedömningarna bekräftades vid en ny undersökning av 
skeletten 2015 (Christensen 1997: 34; Kastholm 2015: 63–69). Kastholm menar att detta var den 
första vapengraven som tillskrivits en kvinna som huvudperson och att detta i sin tur kom att få 
arkeologer att omvärdera synen på könsnormer under vikingatiden. Gardeła diskuterar placeringen 



 

18 
 

av händerna och stenarna på individerna och menar att de kan ha placerats över kroppsöppningarna 
för att förhindra andar från att ta sig in i kroppen samt att mannen dött till följd av syretillförsel för 
att hindra honom från att andas in andar (Gardeła 2011: 343). Kastholm (2015: 78f) diskuterar 
mannens död och ifrågasätter om halshuggning och hängning verkligen var avrättningsmetoder i 
rituellt dödande eller om de kan ha ingått i någon rit efter döden som vi inte ser spår av eller förstår, 
han menar dock att i fallet med Gerupgraven där mannens fötter tycks ha varit bundna, talar för att 
han var vid liv när hängningen eller strypningen genomfördes. 

4.7.  Grav 55, Lejre, Sjælland, Danmark 
Grav 55 på Lejres gravfält innehöll två individer, den ene under den andra. Graven daterades till 
900-tal och individerna i den skiljdes åt av ett 20 cm djupt jordlager. Trots jordlagret som separerar 
individerna har arkeologer tolkat den som en dubbelgrav där individerna begravts vid samma 
tillfälle (Skaarup 1989: 4f; Nordenstorm 1994: 266; Gardeła 2013: 111f). Jørgen Skaarup menar 
att den undre individen kan ha legat i en och att den övre lagts ovanpå kistlocket (Skaarup 1989: 
5). Individerna könsbedömdes till två män, den undre mannen bedömdes vara mellan 25–40 år vid 
dödstillfället. Han var ca 160 cm lång, var placerad på rygg och hade fått med sig en kniv, en 
brynsten och ett ornamenterat bältesspänne i graven. Mannen som låg över den nedre individen var 
placerad på mage, med armar och ben lagda på ett sätt som kan antyda att han varit bakbunden vid 
begravningstillfället. Han hade blivit halshuggen vid den tredje nackkotan uppifrån räknat, inga 
gravgåvor har tolkats att tillhöra den övre mannen (Skaarup 1989: 4f; Nordenstorm 1994: 266; 
Gardeła 2013: 111f). 

4.8.  Stengade, Langeland, Danmark 
1968 hittades en kammargrav på Langeland, Danmark. Det var dubbelgrav innehållande två män 
som daterats till 900-tal. Den ena var omkring 190 cm lång och bedömts ha varit i 25-års åldern 
vid dödstillfället. Mannen låg på rygg med vänster hand vilande på bröstet. Jørgen Skaarup 
beskriver att kroppen ligger i en ”teatral” ställning, som om mannen söker uppmärksamhet för att 
framföra ett tal (Skaarup 1972: 4f). Kroppen är lätt vriden åt vänster och ett silverornamenterat 
spjut som legat diagonalt över de båda kropparna i graven har tolkats som denne mans gravgåva. 
Bredvid honom på den vänstra sidan låg en man som var 30–35 år vid dödsögonblicket. Denna 
man var även mindre till växten och bör ha varit omkring 175 cm när han levde. Hans fötter var 
korsade då den vänstra foten vilade över den högra. Mannens händer låg i området kring 
könsorganet och antas precis som fötterna ha varit bundna. Huvudet var avskilt från kroppen och 
var placerat med pannan mot den kvarvarande delen av halsen, ovanför mannens högra skuldra. 
Halsen som var kvar på det avhuggna huvudet var riktat mot den andre mannens ansikte. Den 
halshuggne mannen har inte fått några gravgåvor enligt tolkningarna. Skaarup jämför 
Stengadegraven med Ibn Fadlāns skildring av vikingabegravningen i Volga. Skaarup betonar ändå 
att han ser en stor skillnad mellan Ibn Faldans vittnesskildring och graven i Stengade, nämligen att 
slavkvinnan i Fadlāns berättelse sägs vara frivillig att offra sig, mannen i Stengadegraven var 
bunden, vilket indikerar motsatsen (Skaarup 1972: 4f; Skaarup 1989: 4f; Brink 2012: 230f; Gardeła 
2013: 108f). 
  



 

19  

4.9.  Osebergsskeppet, Vestfold, Norge 
1904 påbörjades en utgrävning av en hög på Osebergs gård, sju mil söder om Oslo i Vestfold fylke. 
Högen innehöll det som kom att bli ett av Norges mest betydande arkeologiska fynd, 
Osebergsskeppet. Skeppet mättes till 21, 6 meter långt, fem meter brett och har daterats till 830-
talet e. Kr (Jesch 2001: 32; Bill 2016: 141; Aannestad & Glørstad 2017: 155f). Skeppet innehöll 
två individer, båda kvinnor. Kvinnorna var i 50 respektive 80-årsåldern vid dödens inträffande och 
har tolkats som drottning och slavinna. Vilken som varit drottning och vilken som ska ha varit 
slavinna är omdiskuterat och tolkningen drottning/slavinna är inte heller fastställd. Det har även 
spekulerats om att en tredje person, en man ska ha legat i graven men senare flyttats från den (Jesch 
2001: 34; Androshchuk 2005: 116; Bill 2016: 141; Aannestad & Glørstad 2017: 172f). 
Osebergsskeppet var inte bara deformerat av högens tyngd utan var även plundrad vilket medfört 
källkritiska aspekter. Föremål och benrester har förflyttats från dess ursprungliga plats, stulits och 
bidragit till en problematik i tolkningen av graven (Brøgger et al 1917: 154; Bill 2016: 145f). Trots 
plundringen var graven rik på gravgåvor. Graven innehöll allt kvinnorna kunde behöva i livet efter 
detta och på resan dit. Över tio hästar hade slaktats, en oxe och flera hundar hade gått samma öde 
till mötes. Skeppet var utrustat för resa med åror, segel, ankare med mera. Kvinnorna hade med sig 
tre kammar, två par skor, klädesplagg och bitar av flinta. Möbler som fanns ombord var ett flertal 
sängar, två lampor, en stol, en pall och en matta. Även vävstolar och utrustning för textilarbete 
fanns på skeppet. Det fanns utrustning för jordbruksarbete, husgeråd med bl.a. skålar, knivar och 
en stekpanna, kistor med textilier, betsel och hundkoppel. Det fanns två tält, en vagn, fyra slädar. 
Föremål som har tolkats som rituella är bland annat fem träpålar med snidade djurhuvuden och 
skallror (Brøgger et al 1917: 28f; Jesch 2004: 32–34; Androshchuk 2005: 116; Bill 2016: 142f; 
Næss 2020). Tack vare att det organiska materialet var så välbevarat har analyser visat att halva 
skeppet har stått öppen och tillgänglig en period innan högen färdigställdes och skeppet förseglades 
(Price 2008: 265).  

4.10.  Gravarna Ka. 274–276, Kaupang, Vestfold, Norge 
Ca 40 km söder om Oseberg vid viksfjorden ligger den vikingatida handelsplatsen Kaupang. 
Kaupang är idag mest känt för de många vikingatida båtgravarna. Den första professionella 
utgrävningen av gravarna vid Kaupang ägde rum 1867. Därefter har utgrävningarna skett i etapper, 
idag kvarstår ca 85 gravar kvar att undersöka (Blindheim 1960: 43; Stylegar 2007: 68,73). 
Gravfälten i Kaupang delas upp i sju områden, den här studien kommer rikta fokus till området 
som kallas norra Bikjholberget. Bikjholberget omfattar 160 gravfynd totalt, gravskicken varierar 
mellan båtgravar, kammargravar, dubbelgravar, kistgravar och gravar som saknar kistor 
(Blindheim 2005: 55f; Jensen-Vogt 2012: 51). Blindheim (1960: 51) menar att gravfältet på 
Bikjholberget var slumpmässigt anlagt och hävdar att placeringarna av gravarna saknade innebörd, 
även i de fall där en båtgrav placerats rakt över en annan grav. 

Under Charlotte Blindheim utgrävningar på tidiga 1950-talet framkom tre närliggande 
individer som skiljde sig från mängden. Individen med numreringen ka. 274 var placerad på rygg, 
käken och framsidan av kraniet saknades, benen låg vridna i en onaturlig ställning och var 
avbrutna. Benen kan även ha varit bundna och utöver individens egna ben hade ett tredje 
placerats i graven. Den högra armen ligger längs med kroppen och den vänstra armen, där handen 
saknas, ligger mot underlivet. En tredje fot påträffades även i närheten av individens armhåla. 
Blindheim skriver att individen eventuellt blivit styckad och fått ett hugg genom huvudet. Att 
skadorna uppkommit när individen var vid liv eller vid dödstillfället har inte kunnat bevisats i 
osteologiska undersökningar. Könet har inte kunnat fastställas men byggnad och längd talar för 
att ka. 274 ska ha varit en kvinna, emellertid har senare underökningar antytt att individen varit 
en man (Blindheim 2005: 74f, 130f). Skavfötters med ka. 274 ligger två individer tätt intill 
varandra och Blindheim antyder att de kan ha hållit i varandras händer. Individ ka. 275 ligger 
placerad i ryggläge, huvudet saknas helt och ena benet har kapats ovanför ankeln. Även denna 
individ kan ha varit bunden. Ka. 275 könsbestämdes som man på grund av sin längd. Ka. 276 
ligger på sida med sina knän mot ka. 275. Skelettet var i dåligt skick och kunde inte 



 

20 
 

könsbestämmas, men att det var mindre till storleken än individen intill stod klart. Skelettdelarna 
som tillhör individ ka.276 skulle även kunna vara benrester från ett okänt antal andra individer 
(Blindheim 2005: 74f).  
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5. Analys och Diskussion  

På grund av karaktären i syftet och dess tillhörande frågeställningar kommer analysen och 
diskussionen i denna undersökning att flätas samman. Frågeställningarna kräver en reflekterande 
svarsform för att ge undersökningen en djupare analys som kommer att ligga till grund för 
resultatet. 

5.1.  Vad har identiteten för betydelse i ett begravningsdrama?  
Utifrån den redovisade materialpresentationen följer här mina reflektioner och analyser av de 
utvalda gravarna i relation till de teoretiska utgångspunkterna. Identitetsperspektivet i 
undersökningen har betydelse för individerna i begravningsdramat, men även för hur de utvalda 
gravarna i undersökningen hör ihop. Gravarna är från samma tidsperiod och utgår från samma 
kultur dock med lokala variationer (Gräslund 2009: 133). Den här undersökningens utvalda gravar 
delar föreställningsvärld, kultur och identitet. Olikheterna som finns mellan gravarna handlar om 
gravskick, våldstecken på kvarlevorna och biologiskt kön, men likheter finns också gravarna 
emellan. Individerna som visar tecken på våldshandlingar tenderar att ha skador i halsområdet. 
Mannen i Gerdrupsgraven hade inte fått sitt huvud avlägsnat, men våldstecken påträffades likväl i 
samma område på kroppen som hos de som halshuggits (Kastholm 2015: 69f). Gardeła (2013: 
105f) menar att avlägsnanden av huvuden kan indikera en rad olika motiv. Gardeła nämner att ett 
huvud vara en källa till visdom, ett huvud kan behandlas på speciella sätt för att förnedra den 
avlidne, exempelvis genom att använda kraniet som dryckesbägare. Huvuden kunde även karvas 
till läkande amuletter. Eriksen (2020: 2–17) diskuterar hur avlidna individers huvuden använts för 
att förstärka eller förgöra dennes personliga identitet. Eriksen menar att behandlingen av huvuden 
under vikingatid visar en föreställningsvärld där huvuden hade en särskild betydelse. Hon 
argumenterar för att själva akten att avlägsna huvudet var dramatisk och upplevelserik, vilket 
bidrog till att minnen skapades, gemenskapen förstärktes och att den kollektiva identiteten 
bibehölls. Jag anser att Eriksens resonemang binder denna undersöknings teoretiska 
utgångspunkter samman och belyser vikten av att förena de två teorierna. Den ena teorin förstärker 
den andra och bidrar till en fördjupad förståelse för vikingarnas identitet och iscensatta traditioner. 
Genom att se på våldsyttringar ur ett identitetsskapande perspektiv förstärks förståelsen för det 
dramaturgiska i handlingarna. En iscensatt rit bör således ha haft djupa betydelser för hur identiteter 
skapas och manifesteras. Williams (2016: 403) skriver att kroppsliga handlingar, som ett 
begravningsdrama, skapade minnen. Williams menar även att handlingar som sker mellan 
begravningar också har betydelse för minnesskapandet. Jag anser att de utvalda gravarna i denna 
studie visar på en bred variation i vikingarnas lokala identiteter. Många av gravarna i 
undersökningen vittnar om en våldshandling där huvudet avlägsnats från kroppen. Lejre, Stengade 
och ka. 274–276 är bara tre platser som visar att avlägsnanden av huvuden förekommit under 
Vikingatiden. Adam av Bremens skildring av vikingarna beskriver ett liknande fenomen men i 
bemärkelsen att huvuden offrades till högre makter. Trots att Adam av Bremen aldrig själv 
bevittnade vikingarnas ritualer och förmodligen var starkt påverkad av kristna värderingar, går det 
inte att förneka att huvuden måste ha haft en speciell betydelse i Vikingarnas kultur (Gardeła 2013: 
136; Eriksen 2020: 2–17). Att likheterna beträffande behandlingen av huvuden i studiens urval av 
gravar vittnar om en bred kultur med lokala identiteter.  

Begravningsdramat som utspelade sig vid Osebergsskeppet har krävt stor arbetskraft och något 
tvivel råder knappast om vilka starka upplevelser ceremonierna måste varit för de människor som 
skapade och bevittnade skådespelet. Osebergsskeppet, med offrade hästar, hundar och oxar, bör 
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varit omgivet av blod, svärmar av surrande flugor och doft av död (Bill 2016: 142f). Trots att de 
andra gravarna i studien inte är av samma storskaliga kaliber som Osebergsskeppet. behöver de 
inte ha varit mindre minnesskapande. Begravningarna upplevdes med alla kroppens sinnen, syn, 
känsel, dofter, smaker och hörsel (Eriksen 2020: 12). Det drama som Ibn Fadlān bevittnar skildras 
i mångt och mycket som ett skådespel. Olika individer utför olika uppgifter för att begravningen 
ska kunna vävas samman till ett mönster av händelser vilket skapar ett skådespel för de inblandade. 
Begravningar i form av ett skådespel är ännu idag förekommande. I Sveriges traditionella kristna 
begravningar leder prästen föreställningen, speciella klädkoder ska följas, sånger väljs ut och tal 
ska hållas. Begravningen avslutas med de efterlevandes tågande för att i tur och ordning närma sig 
kistan för ett sista farväl. Jag vill, genom att sätta moderna traditioner i begravningsteater-
perspektiv, illustrera hur vi än idag följer traditioner utifrån ett dramatiserande perspektiv. 
Vikingarnas begravningsseder har, som jag redan redogjort för, varierat mycket i både tid och rum, 
eller snarare trots tid och rum. Begravningstraditioner skiljer sig åt trots att gravarna var samtida 
och inom samma geografiska område (Price 2010: 123f). Anledningen till variationerna har enligt 
Gräslund (2010: 131) berott på att identitet går att urskilja i fler nivåer, individuell identitet, 
familjens identitet, områdets identitet, kulturens identitet och så vidare. I Ibn Fadlāns skildring 
beskrivs hur slavarna själva får välja vem av dem som ska offra sig, en av dem ställer frivilligt upp. 
Eftersom de lägst stående i sällskapet själva får avgöra vem av dem som ska dö, menar jag att 
offrets identitet i Ibn Fadlāns skildring inte har någon betydelse. Identiteten tycks emellertid ha 
större betydelse i framförallt Ibn Rustahs skildring där det är den dödes favorit bland kvinnorna 
som enligt tradition ska dö. Därav blir identiteten mer betydande i sammanhanget. Mas‘ūdīs 
skildring tyder på en viss betydelse i valet av individ, inte lika betydande som Ibn Rustahs beskriver 
men inte heller så oviktig som i skildringen av Ibn Fadlān. Ibn Fadlāns beskriver ett flertal individer 
vars identitet tycks ha större betydelse än identiteten hos personen som ska avrättas. Mest 
betydande är kanske den individ som Ibn Fadlān kallar för dödsängeln. Jag tolkar dödsängelns roll 
som ledande i begravningsdramat och i likhet med en präst orkestrerar föreställningen, det är 
dödsängeln som uppmanar slavinnan att dricka, det är dödsängeln som uppmanar slavinnan att 
inträda i tältet, det är även dödsängeln som till sist hugger en kniv i bröstet på slavinnan. 
Dödsängelns har två döttrar som även de spelar en roll i dramat, nämligen som slavinnans 
temporära hjälpredor. En annan individ med betydande identitet är mannen som bränner bålet då 
den akten ska utföras av den närmaste manliga släktingen till den avlidne (Lunde & Stone 2012: 
49–58). Av Ibn Fadlāns skildring att döma menar jag att individerna runt om avrättningen och 
begravningen har mer betydande identiteter än den dödsdömde har. Skulle detta vara fallet kanske 
det kan svara på varför arkeologer framför allt finner avrättade män i andra individers gravar. 
Identiteten skulle i så fall vara av ringa betydelse hos den avrättade medan de betydande rollerna 
spelades av redan bestämda aktörer. 

5.2  Hur kan skillnaderna mellan de historiska källorna och det arkeologiska 
materialet förstås ur ett större perspektiv?   

Den här undersökningen behandlar kvarlevor från fem (eventuellt en eller två till från ka. 274–276) 
kvinnor och 14 (eventuellt 17) män (se Tabell 1 i bilaga). Redan i urvalsprocessen har 
könsfördelningen övervägande varit män, vilket beror på de få bevisen av rituellt våld mot kvinnor. 
Ibn Fadlān, Ibn Rustah, Mas‘ūdī och Sigurdskvädet beskriver hur det framför allt är kvinnor som 
blir avrättade för att följa en man in i döden (Lunde & Stone 2012: 49–58, 126f, 132–134: 
Fritiofsson et al 2015: 429). Det arkeologiska källmaterialet och de gravar som ingår i denna studie 
talar emot det. Män gravläggs med andra män, kvinnor gravläggs med män, kvinnor gravläggs med 
kvinnor. De biologiskt kvinnliga kvarlevorna i denna studie visar inga tecken på att ha utsatts för 
våldshandlingar före dödens infall. I Osebergsskeppet saknades skelettdelar från båda individerna, 
individerna i bj 632+516 saknade skelettskador, skelettet från kvinnan i Gerdrupgraven var krossat 
av stenblock (Arbman 1943: 210f; Androshchuk 2005: 117; Kastholm 2015: 68f). Om någon av 
individerna i ka. 274–276 skulle bekräftas vara kvinna, är det denna studies tydligaste bevis på 
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rituellt våld mot kvinnor. Avsaknaden av våldstecken hos kvinnliga individers kvarlevor kan, enligt 
mig, bero på någon av följande tre anledningar – där den ena inte utesluter de andra. Det första 
alternativet kan vara att kvinnor har utsatts för annan typ av dödligt våld som inte ger skador på 
skelettet, exempelvis drunkning eller kvävning. För det andra kan avsaknaden av våldsframkallade 
skador bero på att kvinnor, som deltagit i denna form av dramatiserade tradition, oftare kremerats, 
snarare än att de har jordlagts. Slutligen kan det indikera att våldsakten i sig var viktigare än 
identiteten och könet på offret, och att män utsattes för sådana våldsfenomen oftare än kvinnor. 
Det sistnämnda förslaget innebär även att upplevelserna och den kollektiva identiteten väger tyngre 
än individens enskilda identitet. Det kollektiva identitetsskapandet, vilket blev resultatet av en 
våldsam dramatisering, var mer betydelsefullt än personen som avrättades.  

Skillnader mellan de arabiska källorna och bj 632 + 516 är för det första att graven innehåller 
två kvinnor. Ibn Rustahs och Mas‘ūdīs uppgifter beskriver att kvinnor som avlider före sina män 
inte får dem med sig i döden, de skriver emellertid aldrig något om att kvinnor inte kan få kvinnor 
med sig i graven. Sigurdskvädet beskriver däremot hur Brynhild låter avrätta trälar och slavinnor 
innan hon tar sitt eget liv, vilket kan antyda att även kvinnor kunde få sällskap i graven men inte 
från de män de haft en kärleksrelation till. Vidare är det svårt att avgöra om den ena individen 
verkligen blivit levande begravd, då detta inte framgår av skelettskador. Därtill är det, enligt 
Gräslund (1980: 36), inte troligt att de begravts samtidigt med jordlagret som skiljer skeletten åt i 
beaktning. Jag anser emellertid att det är av betydande vikt att tolkningen av graven ifrågasätts. 
Även i grav 363 i Fjälkinge och grav 55 i Lejre är individerna separerade av jordlager, ändå tolkas 
de annorlunda än bj 632+516. Jag kan inte se varför tolkningarna skiljer sig i de källor jag haft att 
tillgå och anser därför att tolkningen av bj 632+516 bör ses över med ett nytt perspektiv. Om grav 
bj 632+516 tillåts en ny grundligare undersökning skulle den kunna bidra till ännu en pusselbit i 
frågan om avrättade människor i syfte att följa en annan människa i graven.  

Ibn Fadlān beskriver att både kvinnliga och manliga slavar får frågan om att dö med sin herre, 
till skillnad från Mas‘ūdī och Ibn Rustah som menar att endast kvinnor följer män in i döden (Lunde 
& Stone 2012: 49–58, 126f, 132–134). Beträffande Älgmannen (A129), vars grav innehåller två 
manskroppar, har den enes hals, i likhet med Ibn Fadlāns vittnesmål, utsatts för särskilt våld. 
Avlägsnandet av huvudet antyder att individen överst graven blivit avrättad. Att individen saknar 
en fot indikerar att den avlägsnats för att förhindra ett flyktförsök och innebär att individen inte lät 
sig avrättas frivilligt. Både Ibn Fadlān och Mas‘ūdī vittnar om seden att den döde brändes 
tillsammans med djur och ägodelar vilket överensstämmer med huvudpersonen i graven A29, 
Bollstanäs (Hemmendorff 1984: 6f; Holmquist Olausson 1990: 176f; Lunde & Stone 2012: 49–58, 
132–134). I Mas‘ūdīs redogörelse bränner Rusen och Saqāliba sina döda (av det högre 
samhällsskiktet) på bål tillsammans med vapen, hästar och utrustning (Lunde & Stone 2012: 132). 
Detta korrelerar med fynden i Bollstanäs. Ibn Fadlān beskriver hur askan läggs i jorden som sedan 
konstrueras till en hög, vilket också är fallet med grav A29. Inbäddade i askan ligger två biologiskt 
bedömda manliga individer, båda med avhuggna huvuden. En av individerna hade en skallfraktur 
som eventuellt varit dödsorsaken, medan den andre individens huvud varit för skadat för att ge svar 
på om det erhållit eventuella skallfrakturer. Hemmendorff menar att individerna mycket väl varit 
bundna (Hemmendorff 1984: 7). Dessa aspekter motsätter de arabiska källorna i flera hänseenden, 
då två personer gravlagts istället för en. Därtill var de båda osteologiskt könsbestämda som män, 
de brändes inte tillsammans med huvudpersonen och om det var så att de var bundna, hade 
individerna då frivilligt gått med på att avrättas? Med tanke på att de två obrända individerna inte 
kremerats tillsammans med gravens huvudperson, samt det faktum att askan daterats vara tidigare 
än de två halshuggna individerna, kan tidsspannet som passerat mellan kremationen och 
avrättningarna ifrågasättas. Var graven i Bollstanäs öppen och tillgänglig likt den i Oseberg? Är de 
två halshuggna individerna sekundärbegravda eller är dateringarna missvisande? 

Ibn Fadlān vittnar om ett begravningsdrama som varade i tio dagar. Det arkeologiska materialet 
stödjer vittnesbörden om utdragna ceremonier, då pollenanalyser har visat att Osebergsskeppet stod 
öppet och tillgängligt i månader innan det förseglades under en hög (Price 2008: 265). Tidsaspekten 
för en begravning kan påverka tolkningar av gravar likt bj 632 + 516 på Björkö och A29 i 
Bollstanäs. Det finns argument för att dessa gravar kan vara sekundära. Om ett begravningsdrama 
kan pågå i flera dagar och månader, är två begravningar i samma drama separata eller är det samma 
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begravning som påbörjas med en individ och avslutas med en annan? Begravningsteater som teori 
och studiens tillvägagångssätt korrelerar med det senare alternativet. Trots ett tidsspann på flera 
månader, som i fallet med Osebergsskeppet, bör det betraktas som ett och samma drama i samma 
begravningsceremoni, då det är en grav som konstruerats och förslutits i samma händelseförlopp. 
Osebergsgraven bör därför klassas som en primärgrav, emellertid eliminerar detta inte möjligheten 
att någon av individerna avrättats för att följa den andra. Osteologer har inte påträffat skador på 
kvarlevorna funna i Osebergsskeppet som kan indikera att någon av dem har avrättats, men det 
innebär inte att en av individerna kan ha blivit avrättad. I gravar som bj 632 + 516, A29 i Bollstanäs, 
Fjälkingegraven och Lejregraven finns det oklarheter angående tidsspannet mellan de olika 
gravläggningarna. Om gravläggningarna skett med en viss tids mellanrum kan de ändå ingå i 
samma drama och begravning. 

Undersökningen visar stora variationer i så väl gravskick, antal individer som dödsorsaker. Hur 
kropparna hanterats före och efter döden är individuellt för varje grav. Tabellen över studiens 
gravar (Tabell 1 i bilagor) visar att det är fler skillnader än likheter i gravarnas individuella detaljer 
och utformningar. Utifrån tabellen och informationen kan framför allt två tolkningar utläsas. Den 
ena tolkningen antyder att arkeologer tenderar att söka samband och kontexter som egentligen inte 
finns, men ändå lägger högt värde i de små bevisen som hittas för att bekräfta en föreställning som 
är förutbestämd. Den andra tolkningen som föreslagits av Gräslund (2009: 133) innebär att de breda 
variationerna är små enheter av en större enhet.  

De skelett som osteologiskt har tolkats som biologiskt manliga har tydligare våldsrelaterade 
skador än de kvinnliga. Gravarna i Stengade, Lejre, Fjälkinge, Bollstanäs och Kaupang visar alla 
tecken på att en eller fler individer har fått huvudet avlägsnat från kroppen. I gravarna från 
Fjälkinge och i Älgmannens grav, samt hos två individer från Kaupang har skador som kan indikera 
att lemmar har avlägsnats från kroppen påvisats. I fallet med Ka. 274 i Kaupang verkar det som att 
denne fått båda sina fötter avskurna och därtill får med sig en tredje fot i graven. Blindheim (1960: 
51f) skrev att gravarna på Bikhojlberget var slumpmässigt placerade och att det är rena 
tillfälligheter att arkeologerna hittat båtar gravlagda ovanpå andra båtar och båtar gravlagda ovanpå 
individer. Blindheims antagande går emot den här studiens teoretiska perspektiv. Blindheims 
påstådda slump-tolkning motsätter Price tolkningar som istället menar att inget i en grav är en 
tillfällighet. Blindheims utläggning motsätter även tolkningarna rörande identitetsskapande minnen 
genom begravningar. Om Blindheims påstående är korrekt innebär det en enkel och bekväm 
framtid för arkeologer. Med ett tolkandeperspektiv som utgår från att begravningsföreteelser 
handlar om slumpmässiga tillfälligheter blir den tredje foten i ka.274 betydelselös och bör därmed 
ha ”råkat” hamna där den hittades. Detsamma gäller båtgraven precis intill, ka. 274. Är Blindheims 
påstående felaktigt betyder det att den brutala hanteringen av individerna ka. 274–276 har en 
innebörd och att individerna kan ha en relation till båtgraven intill (Blindheim 2005: 130f; Price 
2010: 147f). Tar Blindheim den enkla och bekväma utvägen när hon väljer att tolka gravplatsen 
som slumpmässig, eller har de som hävdar motsatsen en allt för poetisk inställning till 
vikingatiden? Kanske finns det en sanning i mitten av dikotomierna. 

Utifrån jämförelser mellan det arkeologiska källmaterialet och de historiska källorna går det 
att konstatera att ingen av dessa gravar är en exakt representation av någon av de historiska 
källorna. Det föreligger stora skillnader mellan de historiska källorna och det arkeologiska 
materialet och emellertid föreligger även skillnader mellan gravarna i sig. Identiteten och historien 
ett begravningsdrama uppvisar kanske är anledningen till de stora skillnaderna bakom både 
gravarna själva och gravarna i kontrast till de historiska källorna. Om ingen begravning var den 
andre lik, hur ska då de historiska källorna kunna vara enhetliga? Jag menar att differenser mellan 
historiska källor och arkeologiskt material är en konsekvens av vikingarnas breda variation av seder 
och traditioner. 
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6. Slutsats 

Undersökningen utgått från historiska källor och ett arkeologiskt material i form av nio utvalda 
gravar belägna i södra Skandinavien. Studiens avsikt har varit att nyansera den befintliga 
forskningen samt att lyfta delar av ännu obesvarade frågor. Undersökningen har genom en 
komparativ jämförelse mellan det arkeologiska materialet och de historiska källorna visat att det 
finns stora skillnader mellan de litterära skildringarna och de fysiska bevisen. Det dödliga våldet i 
de historiska källorna vittnar om strypning, våld med skarpt föremål och begravning av levande 
individ (Lunde & Stone 2012:  49–58, 126f, 132–134; Fritiofsson 2015: 429–439). Det 
arkeologiska materialet pekar däremot på att halshuggning varit den främsta avrättningsmetoden 
och att även skändning av övriga kroppsdelar förekommit. Att de arkeologiska fynden tyder på att 
våldsfenomenet främst drabbat män kan bero på att identiteten inte hade någon betydelse, att våldet 
yttrat sig på andra sätt eller att kvinnor i större utsträckning ingick i kremeringsceremonier. 
Begravningarna under vikingatiden var identitetsskapande till följd av de gemensamma 
upplevelserna ett begravningsdrama frammanar. De historiska källorna har många olikheter med 
varandra och med det arkeologiska materialet. Emellertid är varje grav från vikingatiden unik, 
därav bör källorna också vara unika.  

Resultatet av undersökningen har bidragit till en nyansering av den befintliga forskningen 
eftersom nya frågor har lyfts fram och perspektivet vinklats. Den befintliga forskningen har genom 
denna undersökning givits nya reflektioner som kan leda vidare till nya undersökningar och 
resultat. Jag menar att framtida undersökningar inom området bör riktas mot dubbelgravar 
innehållande kvinnor trots svårigheterna i bedömningar. Jag anser att bj 632+516 bör ges en ny 
undersökning. I och med tolkningarna av grav 363 i Fjälkinge och graven i Lejre bör bj 632+516 
ges en undersökning med likvärdiga tolkningsramar. Vidare hävdar jag att en studie likt denna bör 
utföras men då i ett bredare geografiskt område för att få ett helhetsperspektiv på identitetens 
betydelse i begravningsdramat.  
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7. Sammanfattning 

Undersökningen har redovisat likheter och skillnader mellan de historiska källorna och det 
arkeologiska materialet, där identitet och begravningsteater är det ledande perspektivet. Genom att 
överblicka det arkeologiska materialet i jämförelse samt analys av de historiska källorna, med en 
teoretisk utgångspunkt som behandlar dramatiserade begravningar och identitet har slutsatser 
framkommit. Frågorna som studien har undersökt är: vad har identiteten för betydelse i ett 
begravningsdrama samt hur kan skillnaderna mellan de historiska källorna och det arkeologiska 
materialet förstås ur ett större perspektiv? Svaren har varit reflekterande och baserade på mina 
tolkningar av det material jag har arbetat med. Resultaten som kommit ur undersökningen är 
följande: kvinnliga individer som dödats för att följa någon annan i döden kan ha avrättats med 
andra metoder än män. Kvinnor kan ha avrättats oftare vid kremationsbegravningar än vid 
jordfästningar, eller så har identiteten och könet en sekundär betydelse i helheten av ett 
begravningsdrama. Det dödliga våldet i det arkeologiska materialet visar på att våld mot hals och 
huvud varit normen vid avrättningar medan det dödliga våldet i de historiska källorna visat på 
avrättningsmetoder som strypning, våld med skarpt föremål eller begrava individer levande. 
Gravarnas olikheter är stora och många, därav bör även de litterära källorna vara det. Identiteten 
tycks ha varit viktigare hos andra individer än de som avrättades, framförallt den kollektiva 
identiteten. 
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Fig. 2. Bj 632+516, illustration av Simone L. de Bernardi av Stolpe och Arbman. 

 
Tabell. 1. Översikt. Gravar.  
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Bilaga 1. 

Tabell 1. Översikt, gravar 

Grav/Plats/Land Ant. 
Ind. Kön Gravskick Utformning Eventuella våldstecken 

Bj 632 + 516, 
Birka, Sverige 2 K/K Skelettgrav Kammargrav Inga tydliga skador på skeletten 

A29 
"Älgmannen", 
Birka, Sverige 

2 M/M Skelettgrav ? 
Avlägsnat huvud på den övre 

individen, denna individ saknar 
även sin högra fot 

A129, Bollstanäs, 
Sverige 3 M/M/M Kremering + 

Skelettgrav Hög 
Avlägsnade huvuden på de två 
okremerade individerna samt 

skallfraktur på minst en av dem. 

Fjälkinge, Skåne, 
Sverige 2 - 4 M/M/M/M Skelettgrav, 

delvis bränd Flatmarksgrav 
Avlägsnat huvud på den övre 

individen där delar av skelettet 
var bränt och fötterna kapade. 

Gerdrup, 
Sjælland, 
Danmark 

2 K/M Skelettgrav Flatmarksgrav Mannen eventuellt hängd, 
kvinnan krossad under stenar. 

Lejre, Sjælland, 
Danmark 2 M/M Skelettgrav Flatmarksgrav Avlägsnat huvud på den övre 

individen. 
Stengade, 

Langeland, 
Danmark 

2 M/M Skelettgrav Kammargrav Avlägsnat huvud på den övre 
individen. 

Oseberg, 
Vestfold, Norge 2 K/K Skelettgrav Båtgrav  

Ka. 274-276, 
Kaupang, 

Vestfold, Norge 
3 ??? Skelettgrav Grav utan 

kista 

Ka. 274 saknade framsidan av 
skallbenet. Benen låg avbrutna i 

en onaturlig ställning i 
förhållande till resten av 

kroppen även ett tredje ben 
tycks ha legat med individens 
två egna. Vänster hand saknas 
och en fot från okänd individ 
ligger vid armhålan. Ka. 275 

Huvudet saknas och ena benet är 
avbrutet. Ka. 276 Okänt. 

Spekulation om att benresterna 
är ihopplockade av ett flertal 

individer. 
 


