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Abstract 

 

This essay takes its start in the problematic situation concerning source material in the study of 

the Norse religion before the Christianization of Scandinavia. There is a lack of written sources 

from the time when the religion was still practiced. There are plenty of archeological sources 

from this era, but they tend to tell more about the individuals’ economic situation than their 

religious beliefs. The Icelandic stories written in the 13th and 14th centuries give us a broad picture 

of the Norse mythology, but the writers were Christians which makes their reliability 

questionable. 

The focus of this essay is therefore on two texts written during the time when the Norse 

religion was still in practice. The first source is the travel notes written in 922 by the Muslim 

scholar Ahmad ibn Fadlan who met a group of the Rus’ people. The Rus’ were mainly 

Scandinavians (possibly from Sweden) and their religious practices hence falls under the category 

of Norse religion. Ibn Fadlan showed a great interest in the Rus’ and describes their ritual 

sacrifices and a funeral of theirs in great detail. The second source is the description of the 

heathen cult in the Swedish town of Uppsala written in 1076 by the Christian scholar Adam of 

Bremen. He describes Uppsala as the last outpost of the religion and among other things he 

describes their practices, their ritual sacrifices and a golden temple. 

I’ve used a comparative method as well as a historical critical method in order to find 

credible similarities between the two sources. The focus is placed on the descriptions of the ritual 

sacrifices in both of the texts and how they can be understood in their context. This is done to 

find a common ground within the religion in order to construct a framework from which further 

research may find its foundation. 

With the help from earlier research on these two texts, on other written material, such as the 

the Icelandic stories, and on archeological findings I’ve found many similarities between my two 

sources which can be considered as real parts of the Norse religion. These are the sacrifice to 

images of the gods, the sacrifice of different animals, the sacrifice in sacred groves and the 

hanging of scarified animals in trees and on treelike poles, the central role of sacrificing heads of 

animals and different ritual practices in order to experience a higher reality. Human sacrifice can 

be strongly questioned and both of the texts point to hanging as a mean of execution instead of 

sacrifice. 

 

Keywords: Norse religion, Ahmad ibn Fadlan, Adam of Bremen, Rus’ people, Uppsala, ritual sites, animal 

sacrifice, human sacrifice.
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

”When they raised her up the first time, she said: ’Behold, I see my father and mother’; the second time she 

said: ’There I see all my deceased relatives sitting’; the third time she said: ’There I behold my lord sitting in 

paradise, and paradise is fair and green, around him are men and servants. He calls me; bring me to him.’” 

 

- Ibn Fadlan citerar sin tolk vid en begravningsritual hos ruserna.1 

 

Den 21 juni år 921 lämnade Ahmad ibn Fadlan Bagdad för en resa genom delar av det som vi 

idag kallar för Centralasien och Ryssland. Ibn Fadlan var lärd inom islam och en del av hans 

uppdrag var att utbilda folken i dessa områden om religionen.2 För eftervärlden kommer dock 

Ibn Fadlans resa att också få en annan betydelse. Vid floden Volga träffade han en grupp ruser 

vilka han visade stort intresse för och samlade information om. Textstycket ovan är från hans 

reseskildring och just här beskriver han en av deras begravningsritualer.3 Dessa ruser var med 

största sannolikhet skandinaver och möjligtvis ursprungligen från Sverige. Skandinaver hade 

kommit till delar av Östeuropa under 800-talet och bosatt sig i områden kring Lagodasjön, 

Novogorod och senare vid floden Dnjepr där rushuvudstaden Kiev kom att anläggas. Med andra 

ord kan dessa skandinaver också beskrivas vid det mer välkända begreppet vikingar. Rusriket blev 

ett nav för vikingar i österled, både för handel och för plundring.4 De religiösa ritualer som Ibn 

Fadlan bevittnade tillhörde alltså det som vi idag kallar för den fornnordiska religionen. Ett 

vanligt ord att använda för religionens efterföljare, och som jag använt i denna uppsats titel, är 

asatroende. Namnet kommer från en av de grupper som gudarna delades in i.5 

Den fornnordiska religionen ligger i många avseenden dold för oss idag. Ibn Fadlans 

ögonvittnesskildring är unik i sitt slag och för att söka information om denna religion så hänvisas 

vi oftast till senare källor skrivna i en tid då religionen inte längre praktiserades. Traditionen 

existerade huvudsakligen i en muntlig sfär och det var så den fördes vidare. Här kan arkeologiska 

fynd, exempelvis i gravar, hjälpa till att skapa en bild av religionen, men ofta berättar dessa 

föremål mer om den dödes ekonomiska och sociala situation än om andliga och religiösa 

                                                           
1
 Ibn Fadlan 922, s. 69. 

2
 Ibid., s. 25-26. 

3
 Ibid., s. 63-71. 

4
 Frye 2005, s. 103-105. 

5
 Ström 1985, s. 102. 
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föreställningar.6 På 1200-talet kom isländaren Snorre Sturlasson att försöka samla den gamla 

muntliga traditionen i skrift. Han ville göra de fornnordiska myterna tillgängliga för nya 

generationer och hans texter, tillsammans med andra isländska beskrivningar av den fornnordiska 

religionen från 1200- och 1300-talet, kom i stor grad att ligga till grund för framtida forskning om 

religionen fram till våra dagar.7 Det är viktigt att komma ihåg att dessa texter sammanställdes av 

kristna författare i en tid då den fornnordiska religionen dött ut. Snorres och de andra 

författarnas världsbild påverkade hur myterna framställdes.8 Många fornnordiska riter blev till 

exempel förbjudna efter kristendomens övertagande och kom där efter att demoniseras.9 Vissa 

forskare menar dock att de kristna författarna på Island hade en bra förståelse av den 

fornnordiska religionen. Då kristendomen länge påverkade den gamla religionen behöver man 

inte se de två traditionerna som helt motstridiga.10 Trots att vi idag är beroende av de isländska 

texterna i studiet av den fornnordiska religionen anser jag att det finns många problem med att 

använda dem, framförallt med tanke på att de skrevs i en tid då religionen inte längre 

praktiserades. Kristnandet av Norden hade gått in i sin slutliga fas under 1000- och 1100-talet. De 

kristna texter som publicerades efter detta gick miste om mycket av det som var den fornnordiska 

religionen. Bland annat finns en stor avsaknad av ritualbeskrivningar och även om texterna 

detaljerat redogör för fornnordiska myter så kan man inte dra direkta kopplingar mellan 

berättelserna och reell praxis hos religiösa människor i en förkristen tid.11  

Ibn Faldans skildring må vara unik i sitt slag, men den är inte ensam om att beskriva den 

fornnordiska religionen i dess samtid. En välanvänd källa till religionen och dess ritualer är Adam 

av Bremens verk Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar som skrevs åren 1075-1076. Adam var 

en man av kyrkan och går i detta verk in på de nordiska ländernas historia och på den hedniska 

kult som fortfarande existerade i Uppsala.12 Han beskriver hedningarnas gudar, deras offerritualer 

och det mytomspunna templet.13 Det ska dock noteras att han aldrig själv besökte Uppsala utan 

baserade sin information på sekundärkällor. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ström 1985, s. 1-2. 

7
 Clunies Ross 1998, s. 17, 35-36. 

8
 Ibid., s. 39. 

9
 Näsström 2002, s. 69. 

10
 Schjødt 2012, s. 268. 

11
 Andrén 2002, s. 299-308. 

12
 Hultgård 1997, s. 9-10. 

13
 Adam av Bremen 1076, s. 224-225. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Vi kan tydligt se att det finns stora brister i det källmaterial som vi använder oss av i forskning 

om den fornnordiska religionen och dess ritualer. Mot denna bakgrund vill jag undersöka vad vi 

egentligen kan veta om ritualerna utifrån de källor som finns. För denna uppsats har jag valt att 

fokusera på olika former av offerritualer. Jag ska inte studera arkeologiskt material eller de 

isländska myterna utan jag kommer istället att lägga mitt fokus på Ahmad ibn Fadlans skildring av 

rusernas ritualer och Adam av Bremens skildring av kulten i Uppsala. Det som framförallt binder 

dessa två texter samman, och som enligt mig gör dem extra intressanta, är att de båda är skrivna i 

en tid då den fornnordiska religionen fortfarande levde och de båda texterna beskriver olika 

former av offerritualer som dessa folk ägnade sig åt.  

Till detta syfte formulerar jag min frågeställning på detta sätt: 

 

- Hur framställer Ahmad ibn Fadlan och Adam av Bremen offerritualer i den fornnordiska 

religionen och hur kan man förstå ritualerna utifrån deras skildringar? 

 

1.3 Metod och källmaterial 

 

Jag kommer att göra en kvalitativ innehållsanalys av Ahmad ibn Fadlans skildring av rusernas 

religion och Adam av Bremens skildring av Uppsala och den hedniska religionen i Sverige. Jag 

ska djupgående granska dessa texter och kartlägga deras likheter för att komma fram till vad vi, 

utifrån dessa källor, kan lära oss om den fornnordiska religionens offerritualer. Mina fynd 

kommer att diskuteras i dialog med den tidigare forskning som gjorts på området. Mina källor är 

översatta till engelska och svenska från arabiska respektive latin. Att det är översättningar som jag 

använder mig av medför att jag inte kan få den exakta ursprungsbilden som författarna målade 

upp. Vissa detaljer och nyanser som gömmer sig i deras ordval kan ha försvunnit i 

översättningen, men i stora drag blir detta inte något problem för min underökning. I fallet med 

Adam av Bremens text har olika översättningar i vissa fall lett till olika innehåll, men detta 

diskuteras vidare i följande avsnitt om Adam och i resultatdelen. 

Jag kommer i denna uppsatts i mitt resultatavsnitt att redogöra för de tydligsate likheterna 

mellan de båda männens beskrivningar. I min innehållanalys kommer jag att ha hjälp av en 

jämförande metod även om detta inte är mitt enda fokus i detta arbete. Kritik har riktats mot att 

använda en jämförande metod i studiet av religioner då det tidigare skett att en viss sida av 

jämförelsen har favoriserats, exempelvis finns det en risk att en viss religion framställs som bättre 
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än en annan.14 Denna problematik kommer jag inte att behöva möta då mitt jämförande inte 

fokuserar på olika religioner utan på hur en viss religion skildras. Här läggs fokus i jämförandet på 

de två olika texterna och männen bakom dem. Stausberg refererar till Durkheim när han skriver 

att sociala fakta inte kan förstås separerade från det sociala system där de skapades och att en 

jämförelse bör göras här mellan tillräckligt lika system.15 Utifrån detta perspektiv ser jag det som 

viktigt att i min redogörelse ha en förförståelse om vilka Ibn Fadlan och Adam av Bremen var 

och i vilken samtid de levde och verkade. De kom båda från olika sociala system och detta kom 

att påverka hur de skildrade den fornnordiska religionens ritualer. En närmare granskning av Ibn 

Fadlan och Adam av Bremen gör jag under rubrikerna nedan. 

De två källor som jag ska studera skrevs båda för mer eller mindre än 1000 år sedan. Vi 

befinner oss alltså långt ifrån de ritualer som beskrivs. Mot denna bakgrund blir det naturligt för 

mig att fokusera på en historiekritisk metod och kombinera den med en jämförande metod. Den 

historiekritiska metoden lär oss att våra skriftliga källor inte endast speglar hur det var på den 

tiden då de författades utan också författarnas specifika förutsättningar och tendenser.16 Det är av 

ytterst vikt för mig att ha ett kritiskt angreppsätt i studiet av mina källor för att avgöra 

trovärdigheten i deras beskrivningar. Frågor som man kan ställa sig till sammanhanget är om 

skrifterna är baserade på andra källor, hur författarnas bakgrund och förkunskaper såg ut, om 

författarna hade en speciell agenda med sina skrifter och vem som var tänkt att läsa dem.17 

Man skulle kunna kritisera min metod och mitt mål med denna uppsats utifrån synpunkten 

att jag försöker finna en essens i religionen som kanske inte existerar eller som är omöjlig att 

finna. Tidigare religionshistoriker har kritiserats då de studerat material med flera motsägelser i, 

men ändå dragit slutsatser baserat på att det inom varje religion finns en essens, även om delar av 

den försvunnit och tolkats fel i källor som de studerat.18 Det jag söker är dock inte en form av 

sanning som gömmer sig bakom mina källor och som kan generaliseras till hela den fornnordiska 

religionen. Jag är väl medveten om att både Adam av Bremens och Ibn Fadlans texter befinner 

sig långt ifrån varandra när det gäller tid och plats och jag är medveten om att det aldrig har 

funnits någon enhetlig fornnordisk religion i en förkristen tid,19 men jag kan finna ledtrådar till 

hur den ritualiserade religionen såg ut under den tid då den fortfarande var livskraftig. De likheter 

som jag finner kan sen, som Schjødt skriver, ”provide a frame within which we can propose 

                                                           
14

 Stausberg 2011, s. 24. 
15

 Ibid., s. 25. 
16

 Rüpke 2011, s. 286. 
17

 Ibid., s. 292. 
18

 Schjødt 2012, s. 267. 
19

 Ibid., s. 266. 
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models, the quality of which must be evaluated from what they can explain.”20 Alltså kan mina 

fynd bidra till att ringa in vissa delar av religionens ritualer och bidra till ökad förståelse av dem 

utan att hävda att de vara essentiella delar av hela den fornnordiska religionen. 

 

1.3.1 Ahmad ibn Fadlan 

 

Det vi vet om Ahmad ibn Fadlan som person får vi från den reseskildring som han i 

dagboksform nedtecknade under åren 921 och 922. Vi vet att han kom från Bagdad och att 

staden vid denna tid var dominerad av sunnimuslimer. Detta var med största sannolikhet hans 

religiösa tillhörighet. Från hans text framgår det att han var lärd i religionens lagar och seder och 

han bör ha stått nära det muslimska väldets (kalifatets) högste ledare, Kalifen (som vid denna tid 

hette Al-Muqtadir).21 Historiskt sett har Ibn Fadlan setts som en skriftlärd man, men ny forskning 

visar att element i hans skrift tyder på att han även varit soldat.22 

Under Ibn Fadlans tid genomgick den muslimska världen flera olika förändringar. Tidigare 

hade abbasiddynastin tagit makten över väldet och med detta skiftades fokus från de arabiska 

ursprungsländerna till andra viktiga områden norrut, så som dagens Iran.23 Utvecklingen hade 

öppnat nya vägar för religionen som nu kunde nå människor utanför den arabiska kulturen. 

Religionen hade internationaliserats.24 Detta var en tid av missionerande. Det var en tid då många 

lärda män ansåg sig sprida upplysning, tillsammans med den nya tron, till mindre utvecklat folk.25 

Samtidigt var det en tid av interna konflikter. Inom religionen pågick en maktkamp mellan olika 

skolor och under Ibn Fadlans tid låg exempelvis stora delar av Iran utanför Kalifens kontroll.26 

Samtidigt utgjorde kristendomen ett hot i och med det inflytande som det Bysantinska riket i väst 

utgjorde. Tillsammans med det muslimska väldet var det Bysantinska riket en av de största 

maktfaktorerna i regionen. För båda dessa riken var religionen ett medel som användes för att 

knyta politiska och ekonomiska allianser med andra länder.27 

Det är mot denna bakgrund som Ibn Fadlan år 921 fick i uppdrag att resa till kungen över 

bulgarerna, vars rike låg i den övre Volgaregionen i dagens Ryssland, som ambassadör. Målet med 

resan var att hjälpa till att bygga en fästning och hjälpa till med undervisning i islamisk religion. 

Kungen över bulgarerna önskade göra islam till statsreligion för att ena de olika folkslag som 

                                                           
20

 Schjødt 2012, s. 281. 
21

 Frye 2005, s. 8, 13. 
22

 Price 2012, s. 13. 
23

 Frye 2005, s. 3. 
24

 Ibid., s. 6. 
25

 Ibid., s. 7-8. 
26

 Ibid., s. 13, 85. 
27

 Ibid., s. 98. 
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fanns inom hans rike.28 Syftet var dock mycket större än så. Detta var en del i spridningen av den 

religion som Kalifen företrädde och på samma sätt ledde det till ökad spridning av Kalifens makt 

till denna avlägsna del av världen.29 Vi kan här se att Ibn Fadlan verkade i ett mycket större 

sammanhang än vad hans resa till en början ger skymt av. Ett stort ansvar lär ha legat på hans 

axlar då han inte bara reste till bulgarerna i form av undervisare i islam utan också som diplomat 

och ansvarig för relationen mellan de två rikena. Det blir tydligt att en spridning av islam hängde 

ihop med ökad makt för det muslimska väldet och denna grundtanke är viktig att ha i betänkande 

när man läser Ibn Fadlans beskrivningar av människor som inte tillhörde islam. 

Det är också viktigt att här lägga till att Ibn Fadlans text inte existerar i original. 

Fragmenterade delar av hans manuskript hade funnits i olika traderingar fram till att man hittade 

den kompletta texten år 1923 i den Iranska staden Meshhed. Texten uppskattas vara skriven 100 

år efter Ibn Fadlans resa, men den anses vara en äkta kopia av Ibn Fadlans original.30 Det är alltså 

denna text översatt till engelska av Richard N. Frye år 194631 som är en av mina två källor till 

denna undersökning. 

 

1.3.2 Adam av Bremen 

 

Adam av Bremen var skolmästare i staden Bremen i vad som idag är Tyskland. Under denna tid 

låg staden under det Tyskromerska riket som styrdes av en kejsare som också var beroende av 

påven i Roms inflytande och bestämmelser. Hit kom han någon gång under åren 1066-1067 för 

att tjäna under ärkebiskopen Adalbert.32 I likhet med Ibn Fadlan befann sig Adam av Bremen i en 

tid av yttre och inre konflikter i riket. Sen Frankerrikets (som låg till grund för det Tyskromerska 

riket) dagar hade en konflikt pågått med de folk i rikets utkanter som ännu inte konverterat till 

kristendomen. Det fanns en väletablerad föreställning som räknade vissa folk som barbarer, 

exempelvis nordbor och slaver, i förhållande till den civiliserade normen som Rom och 

Frankerriket stod för. En konvertering till kristendomen räckte dock inte för att slippa stämpeln 

som barbar. Adam ansåg till exempel att dessa folk fortsatt skulle hållas under hård kontroll. I 

detta sammanhang kan man se att han, trots sitt germanska ursprung, till viss del räknade sig själv 

som romare.33 Under 800-talet etablerades baser i städerna Hamburg och Bremen, vid 

Frankerrikets yttersta gräns, med ett missionerande uppdrag och med en uppgift att bekämpa 

                                                           
28

 Frye 2005, s. 9. 
29

 Ibid., s. 10. 
30

 Ibid., s. 20-21. 
31

 Ibid., s. iix. 
32

 Janson 1998, s. 32. 
33

 Ibid., s. 12-13. 
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hedendom och de barbariska folken i norr och öster.34 Det är i samma anda som Adam verkade, 

men den religiösa situationen i norra Europa hade tydligt förändrats från 800-talets dagar. Han 

beskriver kulten i Uppsala som den nordiska hedendomens sista utpost. Kulten är centrerad kring 

ett tempel och enligt Adam skulle resten av hedningarna konvertera om templet förstördes.35 Vi 

kan här se att hans text präglats av en tydlig ambition att föra missionen till dessa folk som ännu 

inte nåtts utav den, och detta har naturligtvis påverkat hans skildring och framställning av den 

fornnordiska religionens offerritualer. 

Likt Ibn Fadlan präglas Adam av Bremen av andra konflikter i sin samtid. Detta gäller 

konflikter inom kyrkan som i många avseenden var splittrad, framförallt i frågor gällande makt 

och maktfördelning. Vissa män tillhörde förvisso kyrkan, men sågs av många som utnyttjare av 

de fördelar som en position inom den förde med sig. Adam ansåg att det var lika viktigt att 

bekämpa hedningarna som det var att motkämpa onda krafter inom kyrkan. Det kan 

argumenteras för att dessa två för Adam ovälkomna grupper hängde ihop. Korrupta krafter inom 

kyrkan ledde till misslyckad mission och en fortsatt hedendom.36 En stor strid vid denna tid rörde 

påven Gregorius VII och hans reformarbete med kyrkan som bland annat gick ut på att placera 

sig själv över resten av rikets biskopar och att degradera kejsaren Henrik IV till en bland många 

kungar i riket. Man kan tydligt se att Adam stod i opposition till Gregorius VII.37 

Adams verk Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar skrevs mellan åren 1075 och 1076. 

Syftet med verket var att återberätta historien om stiftet, om olika viktiga händelser och att 

redogöra för stiftets geografiska område. I den fjärde boken beskriver han Nordens öar (det var 

då inte känt att dessa delar hängde ihop med resten av kontinenten) som också räknades in under 

Hamburgstiftet trots att missionen ännu inte helt lyckats i dessa delar.38 Hans originalskrift 

existerar dessvärre inte längre, men den tidigaste bevarade kopian av hans beskrivning av kulten i 

Uppsala är från runt år 1100 och i alla avseenden trovärdig.39 Beskrivningen av ”sveornas 

hednatro”40 som Adam av Bremen benämner den löper över fem korta kapitel (kapitel 26-30 i 

hans fjärde bok) som kompletteras med fem skolier (det vill säga sidoanteckningar, nummer 136-

142). Även skolie nummer 144 beskriver en del av hedningarnas religion, deras 

begravningsritualer. Även fast Adam själv inte har detta tillägg till kapitlena som rör den hedniska 

religionen så är det ytterst relevant för min uppsats.41 Adam besökte aldrig själv Uppsala och 

                                                           
34

 Janson 1998, s. 11. 
35

 Adam av Bremen 1076, s. 228. 
36

 Janson 1998, s. 260-262. 
37

 Ibid., s. 278-279. 
38

 Hultgård 1997, s. 9, 12-13. 
39

 Janson 1998, s. 33-34. 
40

 Adam av Bremen 1076, s. 224. 
41

 Ibid., s. 224-229, 252-253. 
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bevittnade aldrig nordbornas riter på samma sätt som Ibn Fadlan gjorde. Han baserade istället sin 

skildring på sekundära källor. Den främsta av dessa tycks vara den danske kungen Sven 

Estridsson som Adam refererar till på många punkter i förhållande till sin beskrivning av 

Norden.42 Adam refererar även till en anonym källa beskriven endast som ”en av de kristna”43 i 

Uppsala. Hans tredje källa är den dåvarande biskopen i Sigtuna, Adalvard den yngre.44 Jag har i 

min uppsats framförallt använt mig av en översättning till svenska av Adams text som gjordes av 

Emanuel Svenberg år 1984. 

Adam av Bremens text om Uppsala har länge räknats som en av de främsta källorna till 

svensk historieskrivning. Forskning från 1800-talet och tidigt 1900-tal förhöll sig helt okritisk till 

texten och använde den som en korrekt källa till kulten i Uppsala och den fornnordiska 

religionen. Detta drogs till sin spets i bland annat översättningen när de montes (lat. berg) som 

omringade templet felaktigt översattes till kullar för att passa in på området Gamla Uppsala trots 

att detta inte var det ord som ursprungligen användes.45 Senare forskning har sett betydligt mer 

kritiskt på Adams text. En teori som jag själv tar avstånd ifrån går ut på att den hedniska kult i 

Uppsala som Adam beskriver egentligen skulle vara en skildring av kristna i Uppsala som inte 

accepterade anspråken från Hamburg och Bremen och därför beskrevs på ett mycket negativt 

sätt som hedningar och barbarer. Här skulle det guldtäckta templet skildra deras högmod och det 

blev också en symbol i opposition mot Gregorius VII och hans giriga aspirationer mot ökad 

makt.46 Annan senare forskning som är betydligt mer trovärdig håller sig fortfarande kritisk till 

Adams text utan att avfärda den helt. Det har menats att Adam inspirerades av mytologiska 

teman för sin beskrivning av Uppsala. Guldtemplet och ett evigt grönt träd är två exempel på 

detta, men det betyder inte att hela hans beskrivning inte bygger på verkligheten.47 Ännu nyare 

forskning har också visat att Adam av Bremens skildring av kulten i Uppsala inte behöver ställas i 

kontrast med arkeologin. Hans bild av Uppsala krockar inte med det som Snorre Sturlasson 

beskriver och utifrån de arkeologiska fynd som gjort i området så finns det inget som direkt talar 

emot Adams skildring av kultens offerritualer.48 

 

 

 

                                                           
42

 Hultgård 1997, s. 16. 
43

 Adam av Bremen 1076, s. 225. 
44

 Janson 1998, s. 39. 
45

 Alkarp 1997, s. 155, 157. 
46

 Janson 1998, s. 276, 279. 
47

 Alkarp 1997, s. 157-160; Hultgård 1997, s. 24-26. 
48

 Alkarp 2009, s. 420-423. 



11 
 

1.4 Avgränsningar och disposition 

 

Min huvudsakliga avgränsning för detta arbete ligger just i det källmaterial som jag baserar mitt 

arbete på. Det hade kunnat bli ett mycket större arbete om jag fört in fler skildringar av den 

fornnordiska ritualen, om jag valt att jämföra ögonvittnesskildringar med de isländska sagorna, 

eller om jag i första hand studerat arkeologiskt material. Min undersökning bygger på de två, med 

religionen, samtida skildringarna av Ahmad ibn Fadlan och Adam av Bremen och detta är en 

nödvändig avgränsning både med avseende på uppsatsens begränsade omfång och med avseende 

på att uppsatsen blir betydligt mer specificerad och lättförståelig i och med att jag använder två 

förhållandevis lika källor som båda ger en samtida skildring av den fornnordiska religionen och 

dess ritualer. 

Ytterligare en avgränsning görs i min frågeställning. Både Ibn Fadlan och Adam beskriver 

olika delar av den fornnordiska religionen, men att studera hur hela religionen skildras riskerar att 

säga mindre som den än om jag fördjupar mig i en specifik del. Mot denna bakgrund har jag valt 

att fokusera på den fornnordiska religionens offerritualer. Det är allmänt känt att just offer varit 

en grundläggande del i många av de forntida polyteistiska religionerna och i både Ibn Fadlans och 

Adam av Bremens texter ges offret en central plats i de troende individernas liv. På grund av 

detta blir det mer relevant att fokusera på hur offerritualerna beskrivs i de båda texterna och hur 

man kan förstå dem med hjälp av att jämföra dem med varandra och med hjälp av att föra en 

dialog med den tidigare forskningen. 

I mitt resultatavsnitt redogör jag för och diskuterar mina fynd. Jag har valt att dela upp det i 

tre delar utifrån några centrala teman som framgår i de två texterna kopplat till offerritualerna. 

Dessa delar är det heliga rummet, djuroffer och människooffer. I den första delen beskriver och 

diskuterar jag det heliga rum som offerritualerna utspelade sig i/på. Just benämningen rum 

används här inte bara som en plats innanför fyra väggar utan gäller också för olika platser 

utomhus som på olika sätt gjordes heliga och blev skådeplatser för offerritualerna. I den andra 

delen beskriver och diskuterar jag djurets roll i offerritualerna och i den tredje delen gör jag 

detsamma för människan. Det gäller alltså människan som offer. I denna uppsats använder jag 

mig av en definition av offer som skiljer på olika typer av rituellt dödande. Offer handlar om att 

stärka gudar och makter.49 Genom detta styrks kopplingen mellan gud och människa. I min 

definition så är offret en handling med syftet att upprätthålla relationen med gudarna och 

försäkra sig om deras fortsatta gunst. Att döda en häst och skänka delar av den till gudarna räknas 

inom denna definition som offer medan att döda en häst för att den ska begravas med sin ägare 
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inte räknas som offer, även om de båda fallen är exempel på rituellt dödande. Efter resultatdelens 

tre avsnitt följer min slutsats. 

 

1.5 Tidigare forskning och teori 

 

I urvalet av den tidigare forskningen har jag valt litteratur som är relevant för olika delar av min 

undersökning. Jag har en bred variation av litteratur som spänner över olika områden, men de 

behandlar alla den fornnordiska religionen och dess ritualer på olika sätt. Jag har valt litteratur 

som precis som jag fokuserat på någon av mina specifika källor, Adam av Bremen eller Ahmad 

ibn Fadlans texter, som fokuserar på rituella mönster i den fornnordiska mytologin som den 

beskrivs i den islänska litteraturen, som fokuserar på arkeologin eller som fokuserar på alla tre 

delar. Det är med denna tidigare forskning som jag genom min undersökning kommer att hålla 

en dialog för att kunna besvara min frågeställning. 

De tre böckerna skrivna av Folke Ström, Margret Clunies Ross och Gro Steinsland är alla 

översiktsverk. Ströms bok är den äldsta tidigare forskning som jag använder mig av och även om 

mycket har hänt sedan boken skrevs år 1985 så är det ett relevant verk att referera till och detta 

tyder inte minst nytrycknigen år 2005 på. Ström behandlar även Ibn Fadlans text i sin bok. Där 

drar han tydliga kopplingar mellan Ibn Fadlans beskrivning av en begravningsritual med faktiska 

arkeologiska fynd. Han diskuterar även slavflickans (som ska dö med sin herre) roll och menar att 

hon kan ha tjänat som ett medium för att föra över livskraft från de levande till den döde. Att 

hon berusas och försätts i extas kan vara för att hon ska få i en inblick i dödsriket och detta skulle 

stämma överens med de ord hon säger (och som jag inledde denna uppsats med) menar Ström.50 

Clunies Ross bok fördjupar sig i den fornnordiska mytologin och de isländska sagorna. Hon 

menar att myterna alltid måste förstås utifrån det sociala och kulturella sammanhang som de 

skapades i. Alltså ska man inte se mytologin som en skild del från den praktiserade religionen 

utan den kan istället hjälpa oss att förstå hur religionen såg ut.51 Genom detta tankesätt kan man 

rättfärdiga ett användande av mytologin för att studera hur den reella praxisen såg ut. Denna teori 

är därför viktig att ha som bakgrund i de fall då jag kopplar något tema ur mytologin till mina två 

källor. Clunies Ross skriver även om två centrala teman i den fornnordiska mytologin kopplat till 

offer. Antingen handlar det om en personlig uppoffring, som när Oden hängde sig själv i 

visdomens träd för att få kunskapen om runorna, eller så handlade det om offer av någon annan, 

att en främmande grupp eller individ offrades för den egna gruppens välmående och för att 
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hindra ankommande katastrofer. Enligt Cunies Ross så handlar offret om ett upprätthållande av 

en social och kosmisk ordning. De kunde också fungera som försvar mot oväntade faror som 

hungersnöd och krig.52 Gro Steinsland stora översiktsverk sträcker sig över olika delar av den 

fornnordiska religionen. Kapitel 18 i boken ägnas åt rituellt offer i form av offentlig kult, det vill 

säga blot. Hon går igenom flera olika former av offer och nämner bland annat att det var vanligt 

att berusa sig med heliga rusdrycker vid dessa speciella tillfällen, att det med stor sannolikhet 

offrades inför gudabilder och att djuroffer var vanligt förekommande.53 Hon diskuterar även 

Adam av Bremens text och nämner i det sammanhanget dödandet av flickan från Ibn Fadlans 

beskrivning.54 Hon avlutar avsnittet om offer med att säga att människor sannolikt offrades, men 

att detta endast skedde i speciella tillfällen, som i kristider, och att det inte var en del av den 

vanliga offentliga kulten.55 

Som vi kan se är det flera författare som i förbifarten nämner Ibn Fadlan och hans 

reseskildringar. Jag har bara funnit ett verk som endast handlar om honom och det är skrivet av 

Richard N. Frye. I hans verk finns dels den översättning av Ibn Fadlans text som han gjorde 1946 

samt en bakgrundsbeskrivning och kommentarer till översättningen. Han ger stor trovärdighet till 

skildringen av den fornnordiska religionens ritualer, men menar i kommentarerna att delar av 

rusernas handlingar kunde vara slaviska praktiker som de tagit till sin tradition. Här nämner han 

bland annat offer till träfigurer som ett exempel på detta. Han menar också att Ibn Fadlan är 

starkt påverkad av sin muslimska bakgrund och att vissa termer, som paradistanken, kan komma 

från hans egen förståelse för det heliga. Frye nämner också att det inte var ovanligt att muslimska 

författare vid denna tid spetsade till berättelserna för att framställa en brutal och spektakulär bild 

av andra folk för sina tänkta läsare. Förutom detta finns det dock mycket i Ibn Fadlans text som 

stämmer överens med arkeologiskt material och annan känd fornnordisk praxis.56 Förutom Frye 

är det Neil Price som djupast analyserar Ibn Fadlans skildring. I sin text skriver han om rituella 

handlingar kopplade till döden utifrån arkeologiskt material, mytologin och skildringar så som 

den skriven av Ibn Fadlan. Utifrån en specifik båtgrav beskriver han fynd som tyder på att djur 

dödats och följt med de begravda samt att en extra kvinna var begravd i båten tillsammans med 

en järnstav som kan ha betytt att hon haft en religiös funktion.57 Denna grav kopplas sen till Ibn 

Fadlans beskrivning och här finns många likheter. Det sätt som djuren och slavflickan dödats på 

vid begravningen ser Price inte som offer till gudarna, eller som endast den döda mannens 
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ägodelar som följde honom till dödsriket, utan som en del i en rituell tradition.58 Enligt Prices 

teori utspelade sig de fornnordiska begravningsritualerna som dramatiserade sagor och de 

handlingar som utfördes vid begravningen var olika delar av berättelsen. Den döde blev efter 

begravningen en fortsatt del av och aktör i den levande världen och detta pekar de avancerade 

ritualerna och de framstående gravmonumenten (så som gravhögar) på.59 

Ur ett svenskt perspektiv har betydligt mer forskning gjorts på Adam av Bremens text än på 

Ibn Fadlans och detta är förståeligt. Henrik Janson målar i sin avhandling upp en bra 

bakgrundsbild till Adam av Bremen, hans tid och de många konfliktlinjer som fanns. Däremot 

har jag inte mycket användning av Jansons analys då han helt och hållet avfärdar tanken på att det 

är den fornnordiska religionen som beskrivs i Adams text. För honom är skildringen istället en 

smutskastning av kristna i Uppsala som motsatte sig Hamburg och Bremen.60 Någon som 

motsätter sig detta är Magnus Alkarp som i sin avhandling beskriver hur Gamla Uppsala har 

behandlats i vetenskapen och politiken från och med 1600-talet fram till idag. Han menar att det 

inte finns något i arkeologin som talar emot att Uppsala varit en viktig plats för den fornnordiska 

religionen och detta gäller även för Adams skildring som även har likheter med det Snorre 

Sturlasson skrev om platsen.61 Enligt Alkarp ligger problemen hos Adams skildring i detaljerna 

där bland annat templet och det evigt gröna trädet med största sannolikhet är bilder hämtade från 

mytologin och att fixeringen vid dessa detaljer tar bort fokus från mycket relevant information 

som går att finna i hans text.62 De människooffer som Adam beskriver kan enligt Alkarp vara 

avrättningar istället för rituella offer.63 Detta är en teori som han skriver mer djupgående om i en 

tolv år äldre artikel. Här lyfter han fram att man inom arkeologin ofta sett så kallade dubbelgravar 

(med två individer i en grav), dränkta eller hängda kroppar som offer. Dessa döda kan snarare ses 

som avrättade än offrade. Det kan ha varit så att de två aspekterna kombinerades, att man i 

straffet samtidigt gav en individ till gudarna, och det kan ha varit en offentlig praxis (så som 

Adam beskriver det), men Alkarp menar ändå att man måste ifrågasätta hur vanligt det var med 

dödandet av människor på sakral grund.64 Anders Hultgård ligger nära Alkarp i sin syn på Adam 

av Bremen. Vad Hultgård dock gör i sin text är att jämföra Adams skildring med Ibn Fadlans. 

Här ser han en likhet i de träpålar som ruserna hänger offerdjurs huvuden på och Adams 

beskrivning av hur träden i en lund används för offer i Uppsala. Att både Adam och Ibn Fadlan 

skriver om rituellt dödande av människor ser Hultgård som ett bevis för att det har varit en del av 

                                                           
58

 Price 2012, s. 26-27. 
59

 Ibid., s. 38-41. 
60

 Janson 1998, s. 276-277. 
61

 Alkarp 2009, s. 420-421. 
62

 Ibid., s. 420-421. 
63

 Ibid., s. 420. 
64

 Alkarp 1997, s. 156-157. 



15 
 

religionen, men just rituellt offer av människor har förmodligen varit ett ovanligt inslag.65 Carl F. 

Hallencreutz belyser i sin text sambandet mellan Adams text och hans missionsambitioner. Detta 

är en påminnelse om att förhålla sig kritisk till Adams text där till exempel beskrivningen av 

templet är starkt präglat av detta.66 

Anders Andrén skriver i sin text bland annat om de platser som den fornnordiska religionens 

riter utspelade sig på. Här betonar han regionala skillnader och finner att man kan knyta både 

platser inomhus och utomhus till religionen. I tidig kristen lagstiftning kan man läsa om platser 

där det är förbjudet att dyrka avgudar och ett liknande mönster får vi om vi studerar ortsnamn 

som har en guds namn knutet till sig. Här kan man exempelvis se att platser vid källor, träd, 

lundar och hallar kan ha används för olika riter.67 Utifrån både skriftliga och arkeologiska fynd 

kan man också se att avbildningar har förekommit vid platser som dessa.68 Andrén diskuterar 

också Adam av Bremens beskrivning av Uppsalatemplet och menar att arkeologiska utgrävningar 

vid den nuvarande kyrkan tyder på att en förkristen hall har stått där och det kan ha varit denna 

hall som Adam beskriver och som kulten varit knuten till.69  

Kopplat till frågan om offer inom den fornnordiska religionen skriver Kristina Jennbert 

specifikt om djurens roll i riten. Hon skriver att djuren haft en stor roll i den fornnordiska 

religionen och menar att döda djur och människor i vissa fall har gjorts av med på liknande sätt. 

Detta menar hon kan tyda på att gränsen inte alltid varit tydligt dragen mellan människa och djur. 

Djuren ingick i symbios med människan samtidigt som de användes som redskap. De var alltså 

på många sätt betydelsefulla och om detta vittnar inte minst faktumet att de var så pass vanligt 

förekommande vid begravningar. Hon menar också att särskilda kroppsdelar av djuren haft olika 

funktioner. Arkeologiska fynd tyder på att kranier haft en central roll vid begravning och offer.70  

Britt-Mari Näsström har skrivit två texter om offerritualer och rituellt dödande i den 

fornnordiska religionen. I den första texten hanterar hon Adam av Bremens skildring och drar 

paralleller till andra liknande samtida skildringar och till den isländska litteraturen. De hängda 

offer som Adam beskriver blev enligt Näsström med stor sannolikhet stuckna med spjut 

samtidigt som de hängdes då gudarna enligt Adam skulle blidkas med blod. Hon kopplar även 

handlingen att både strypa och sticka till Ibn Fadlans beskrivning av hur slavflickan vid 

begravningen först får ett rep runt halsen innan hennes liv tas från henne med en kniv.71 Denna 

bild finns också närvarande i mytologin i form av Odens hängning där han också var sårad av ett 
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spjut.72 Hon instämmer i att mycket i Adams beskrivning bygger på mytologiska föreställningar 

vilket betyder att han varit insatt i den fornnodiska religionens tankesätt även om han kan 

kritiseras. Hon kommer slutligen fram till att död genom att stickas, hängas och dränkas, så som 

det beskrivs i Adams text, är en praxis som återkommer i olika sorters källor och kan därför ses 

som en del av den fornordiska religionens offerritualer.73 I sin andra text diskuterar hon olika 

former av ritualer kopplade till livets olika skeenden. När hon skriver om begravningsriter 

nämner hon Ibn Fadlans skildring och hävdar att de djur och flickan som dödas vid riten inte är 

offer. De dödas istället rituellt för att den avlidne ska ha sällskap i graven. Vidare så beskriver hon 

också offer i krissituationer som ett vanligt tema i bland annat de fornnordiska myterna.74 

Utifrån denna samling av tidigare forskning blir min undersökning relevant i och med att jag 

väljer att göra en detaljstudie på Ahmad ibn Fadlans och Adam av Bremens skildringar. Många 

forskare har som vi kan se rört sig i dessa områden och även om Ibn Fadlan och Adam av 

Bremen har nämnts tillsammans tidigare så har ingen gjort en undersökning på endast dessa två 

texter. I och med att jag har ett smalare perspektiv så anser jag att mina fynd kommer bli betydligt 

lättare att precisera. Mitt fokus på den fornnordiska religionens offerritualer hjälper också 

ytterligare till att klargöra tydliga likheter mellan de två texterna för att lättare kunna förstå 

ritualerna.  

 

2. Resultat 

 

2.1 Det heliga rummet 

 

Vid en fördjupning av Ahmad ibn Fadlan och Adam av Bremens skildringar blir det tydligt att de 

båda beskriver två olika religiösa miljöer. Adams bild av Uppsalakulten är den av en tydligt 

centraliserad och institutionaliserad religion. Detta märks bland annat i följande stycken från 

Adams text. 

 

Detta folk har ett berömt tempel som kallas Uppsala, beläget inte långt från samhället Sigtuna. I detta tempel, 

som är helt och hållet täckt av guld, dyrkar folket bilder av tre gudar. […] De har tilldelat alla sina gudar 

präster, som frambär folkets blot. […] Vart nionde år brukar man dessutom i Uppsala fira en gemensam fest 

med delatagande av folk från alla sveonernas landskap. Ingen har lov att utebli från denna fest. Kungar och 
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folkstammar, alla och envar sänder sina gåvor till Uppsala, och de som redan antagit kristendomen måste 

köpa sig fria från deltagande i dessa ceremonier, något som är grymmare än varje annat straff.75 

 

De ceremonier som beskrivs är det stora offret då människor och djur hängs upp i träden i en 

helig lund.76 I sina skolier ger Adam ytterligare beskrivningar. 

 

Nära detta tempel står ett mäktigt träd, som sträcker ut sina grenar vitt och brett och som alltid är grönt, både 

vinter och sommar. […] Där finns också en källa, vid vilken hedningar brukar offra och i vilken man brukar 

kasta ned en levande människa. […] En guldkedja omger templet. Den hänger över husets tak och strålar mot 

de ankommande på långt håll, därför att själva tempelområdet, beläget på slät mark, har berg placerade 

omkring sig liksom en teater.77 

 

Det är alltså så här som platsen ser ut. Kulten är nära knuten till ett tempel och det sker olika 

former av offer både i templet och utanför, i lunden och källan. Det är tydligt att Adam lägger 

stor vikt vid templets roll för religionen. Han skriver bland annat om att några kristna missionärer 

som besökte Uppsala ”… var villiga att med glädje utstå alla slags pina, om blott det hus nedrevs, 

som är centrum för den vilda vantron. När detta nedbrutits eller ännu hellre nedbränts, skulle 

nämligen följden bli att hela befolkningen omvände sig.”78 Templet var alltså enligt Adams 

beskrivning centrum för den fornnodiska religionen och den avgörande motpolen i den kristna 

missionen.79 Genom åren har många ifrågasatt denna byggnads verkliga existens. Här håller jag 

med tidigare forskning som säger att ett tempel täckt av guld aldrig har existerat i Uppsala annat 

än i myternas värld. Både templet, det evigt gröna trädet och källan är inslag i Adams beskrivning 

som alla har likheter med mytologiska berättelser i den norröna litteraturen. Trädet och källan 

återkommer bland annat i beskrivningen av Yggdrasil och Urds brunn. Templet har slående 

likheter med hur Valhall, och andra liknande byggnader, beskrivs i sagorna. I Snorres text 

Gylfaginning återfinns bland annat en helig byggnad med gyllene tak och med tre gudar på plats.80 

Att både lundar, träd och källor varit viktiga platser för den fornnordiska religionen behöver vi 

dock inte tvivla på.81 Det är fullt troligt att en lund och en källa funnits i Uppsala, men inte exakt 

enligt den beskrivningen som Adam ger. Templet var med största sannolikhet inte ett tempel 

utifrån Adams förståelse, men detta betyder inte att det aldrig fanns en byggnad i Uppsala som 

fyllde en rituell funktion. Arkeologiska utgrävningar av stora hallar har tidigare visat att de kan ha 
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fyllt en religiös roll tillsammans med många andra roller. Undersökningar i Gamla Uppsala har 

visat att den senare byggda kyrkan kan ha byggts ovanpå en sådan hall. Tillsammans med de 

andra resterna av samtida hallar i Gamla Uppsala har vi flera möjliga byggnader som kan ha 

använts till rituellt offer enligt Adams beskrivning.82 

Det religiösa rummet som målas upp i Ibn Fadlans text är temporärt och betydligt mindre 

institutionaliserad än det som Adam skriver om.83 De ruser Ibn Fadlan beskriver är i bulgarernas 

land på handelsresa och det är enligt Frye tydligt att de var där ofta i och med att de där har egna 

bilder av sina gudar.84 Ruserna har en tillfällig tillvaro vid floden Volga och de rituella offer som 

Ibn Fadlan beskriver utspelar sig alla utomhus. Här följer några av hans beskrivningar av det 

heliga rummet. 

 

When their boats come to this anchorage, each one of them goes ashore with bread, meat, onions, milk, and 

mead, and betakes himself to a tall wooden pole set upright, that has a face like a man. Around it are small 

images and behind these are long, tall poles driven into the earth. And he comes to the great image and 

prostrates himself before it. Then he says: ”Oh my lord, I have come from a far country and have with me so 

many slave girls for such a price, and so many sable pelts,” until he has enumerated all the goods which he 

has brought for sale. Then he continues: ”I have brought these offering to Thee.” Then he lays down what he 

had brought before the wooden image and continues: ”I wish that Thou shouldst provide me with a 

merchant who has many dinars and dirhams , and who would buy from me at the price I desire, and will raise 

no objections to me to aught what I may say.” […] Should difficulties again arise over what he hopes to 

attain, he then brings a gift to each of these little figures, and begs them to intercede…”85 

 

Det som här beskrivs är en scen när en man offrar inför träfigurer i hopp om att han ska få sina 

handelsgods sålda och i hopp om att möta en handelsman som ska betala mycket. Denna plats av 

träpålar är den enda sakrala platsen som Ibn Fadlan beskriver. Större delen av hans skildring 

består sedan av den långa begravningsritualen. Kortfattat kan man säga att den döde efter alla 

förberedelser är klara placeras i en båt under träställningar. I båten läggs mat, den dödes vapen 

och döda djur. En slavflicka dödas och läggs i båten. Efter detta täcks båten av ved som tänds. På 

den brända platsen görs sedan en hög. På högen placeras en påle med namnet på den döde 

mannen och namnet på rusernas konung.86 Den plats som beskrivs under begravningen blir 

sakral under den stund som begravningen pågår. Huruvida de dödanden som sker under 

begravningen är offer kommer jag diskutera under de två nästkommande avsnitten. 
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Adam av Bremen och Ibn Fadlan sammanstrålar här främst i sin beskrivning av de olika 

gudabilderna som det skänks offer till. I Uppsalas fall befinner sig avbildningarna inomhus i 

templet, och i rusernas fall står de utomhus omgivna av höga pålar. Adam beskriver de tre 

avbildningarna som finns i Uppsala på följande sätt: 

 

Den mäktigaste av dem, Tor, har sin tron mitt i salen. På varsin sida om honom sitter Oden och Frej. Man 

säger att de har följande betydelser: Tor, säger man, härskar i luften och råder över åska och blixt, vind och 

regn, solsken och gröda. Oden, det vill säga raseriet, styr krigen och ger människan kraft att bekämpa sina 

fiender. Den tredje, Frej, skänker de dödliga fred och njutning. De förser också hans bildstod med en väldigt 

stående manslem. Oden framställer de beväpnad, liksom våra landsmän Mars. Tor däremot med sin spira 

tycks likna Jupiter. […] Om en farsot eller hungersnöd hotar, offrar man till Tors bildstod, om ett krig 

förestår, till Oden, om ett bröllop skall firas, till Frej. Vart nionde år brukar man dessutom i Uppsala fira en 

gemensam fest… […] Offerriten tillgår på följande sätt: av varje levande varelse av manligt kön offras nio 

stycken, med vilkas blod man brukar blidka gudarna.87 

 

Vi får också veta att liknande bilder finns på flera olika platser i Sverige. Om de missionärer som 

besökte Uppsala skriver han att de, efter att fått uppmaningen att lämna den platsen, reste ”… 

runt till alla götarnas samhällen, där de slog sönder avgudabilder och därpå vann många tusen 

hedningar för kristendomen.”88 I Adams beskrivning av de tre gudarna finns teman som 

återkommer i de fornnordiska myterna, så som Odens krigiska sida89 och Tor som gud över åska 

och regn (och då i en förlängning också som fruktbarhetsgud).90 Utifrån sitt kulturella 

sammanhang drar han dock likheter med de romerska gudarna och ger vissa beskrivningar som 

avviker från den allmänna bilden som finns i den nordiska mytologin. Att Tor skulle avbildas 

med en spira är ett exempel på detta.91 Detta innebär dock inte att offer inför avbildade gudar 

skulle vara något som Adam också tillskriver Uppsalakulten utan tillräckliga belägg. Ibn Fadlans 

beskrivning av offer inför avbildningar i trä påminner mycket om den som Adam ger. I båda 

fallen skänks olika typer av offer inför figurerna i hopp om gudomlig hjälp. 

Frye menar att det är svårt att finna kopplingar mellan de rituella handlingar som ruserna 

beskrivs utföra med de som praktiserades i det vikingatida Sverige. Han menar att ruserna vid den 

tiden som Ibn Fadlan träffade dem hade infört många lokala seder i sin religiösa praxis. Offren 

till träfigurerna nämner han som en rit som det inte, till hans kännedom, fanns motsvarigheter till 
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i Skandinavien.92 Som vi dock kan se är likheterna mellan Adams och Ibn Fadlans texter slående, 

men till sammanhanget ska vi komma ihåg att Adams text är skriven mer än hundra år senare och 

är mindre trovärdig ur ett källkritiskt perspektiv. Med Fryes argumentation skulle man kunna säga 

att praxisen att offra till avbildningar från början kom från den slaviska kulturen, slog an hos 

ruserna och sen fördes till ursprungslandet. Hultgård ser dock annorlunda på detta i sin 

jämförelse mellan Adam av Bremen och Ibn Fadlan. För honom kan rusernas träfigurer vara ”… 

enklare varianter av gudabilder i hemlandets kultbyggnader.”93 Detta är en förklaringsmodell som 

jag håller med om och den understöds ytterligare av Steinsland. Hon menar att det i Norden både 

finns äldre arkeologiska fynd och senare sagor och andra litterära källor som vittnar om att olika 

typer avbildningar användes som en del av den rituella praxisen i den fornnordiska religionen. Till 

dessa källor nämner hon bland annat Ibn Fadlans skildring. Avsaknaden av bevarade gudabilder 

från vikingatiden förklarar hon med att det efter kristendomens övertagande blev förbjudet att 

inneha dem. Hon skriver också om förstörandet av gudabilder som höjden av kristna 

missionsberättelser. Om detta förtäljer även Adam.94 

Hultgård lägger till ytterligare en likhet i de heliga rummen som tillskrivs Uppsala och 

ruserna. Enligt honom symboliserar de träpålar som Ibn Fadlan beskriver, och som omger 

avbildringarna, träd i en helig lund. De fungerar alltså som ett temporär återskapande av en helig 

lund, inte helt olik den som Adam beskriver i Uppsala. Att kroppar (eller huvuden) hängs i träden 

i Uppsala och huvuden hängs på pålarna hos ruserna ser Hultgård som ytterligare ett exempel på 

att dessa två heliga rum skapats från samma grundtanke.95 Vi har alltså två möjliga företeelser 

kopplade till det heliga rummet där Ibn Fadlan och Adam av Bremens texter överensstämmer 

med varandra. Att det offrades inför gudabilder i olika former är tydligt samtidigt som det är 

högst sannolikt att olika offerriter förlagts till heliga lundar. Detta har vi också andra arkeologiska 

och skriftliga bevis på. 

 

2.2 Djuroffer 

 

I stort sett all den tidigare forskning som jag tagit del av hävdar att djuroffer var en viktig del i 

den fornnordiska religionen och detta är inte något som mina två källor motstrider. I Ibn Fadlans 

text beskrivs rituellt dödande av djur vid två olika tillfällen. Det första stycket nedan handlar om 

offer inför gudabilderna efter att de hjälpt till med lyckad handel. Det andra stycket handlar om 
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dödande av djur vid begravningsceremonin. Där placeras de döda djuren i samma båt som den 

döde för att sedan kremeras tillsammans med honom. 

 

His dealings often go more easily, and he sells everything he has brought with them. Then he says: ”My lord 

has fulfilled my desire. I must repay Him.” He gathers a number of sheep and oxen, slaughters them, gives 

away a part of the meat as alms, and brings the reminder and casts it before that great wooden image and 

before the little wooden images which stand around it. He hangs the head of the cattle, or those of the sheep, 

on the poles, which are erected in the earth. In the night the dogs come and devour all, and he who has made 

this sacrifice says: ”Verily my lord is content with me, and he has eaten up my gift”.96 

 

Then they brought a dog, cleft in in two halves, and laid it in the boat. Thereupon they brought all his 

weapons and laid them by his side. Then they took two horses, drove them until they perspired, then cleft 

both of them in twain with a sword and laid their flesh in the boat. Then they brought two cows, cut them in 

two likewise and laid them in the boat. Then they brought a cock and hen, killed them and threw both into 

the ship. The maiden who wished to be put to death went here and there… […] They then gave her a hen. 

She cut of its head and cast it away. They took the hen and laid it in the boat.97 

 

Att det rör sig om ett regelrätt offer i den första beskrivningen behöver vi inte tvivla på. Däremot 

går meningarna isär gällande den andra beskrivningen. Vilken är djurens roll vid begravningen? 

Att djur dödats och begravts tillsammans med människor i till exempel båtgravar är ett 

genomgående mönster i arkeologiska fynd. De djur som Ibn Fadlan beskriver tycks också vara 

vanliga att använda vid begravning.98 Steinsland skriver om gravgods och menar att de gåvor som 

följde den döde i graven ”… hade en symbolisk betydelse för den avlidnas liv efter döden, men 

de ägde också betydelse genom att släkten vann ära och status genom att lägga rikligt med gods i 

graven. Mängden gravgåvor och deras värde var naturligtvis beroende av familjens status och 

ekonomi.”99 Mot denna bakgrund kan man se djuroffren som en manifestation av den döde 

mannens rikedom, en rikedom som också skulle följa honom till efterlivet. Hon fortsätter dock 

med att benämna djuren som offer,100 men i sammanhanget tolkar jag det inte som offer till 

gudarna utan som offer vars död syftar till att de ska följa den döda mannen i efterlivet. Price ser 

inte djuren som varken offer eller gåvor. Enligt honom är djuren noggrant utvalda aktörer som 

alla har en del att spela i ritualen. De är av många olika arter och de dödas på olika sätt som inte 

nödvändigtvis är de mest effektiva. Allt dödande som Ibn Fadlan beskriver måste ha skapat ett 

                                                           
96

 Ibn Fadlan 922, s. 66. 
97

 Ibid., s. 68-69. 
98

 Ström 1985, s. 213; Price 2012, s. 18-19. 
99

 Seinsland 2005, s. 378. 
100

 Ibid., s. 380. 



22 
 

våldsamt och blodigt skådespel som var en del av den rituella kontexten.101 Människorna och 

djuren följde varandra i livet och gränsen mellan de två kategorierna tycks inte alltid ha varit 

bestämd i den fornnordiska tiden. Detta blir tydligt framförallt när man undersöker hur 

människor och djur har dött och begravts tillsammans.102 Mot den bakgrund som den tidigare 

forskningen målar upp kan man se djuren som dödas vid begravningen både som en 

manifestation av den döde mannens rikedom, men också som en symbol för den nära relationen 

mellan människa och djur i denna tid. Här kan läggas till att Adam av Bremen också skriver en 

kort notis om hedningarnas begravningar. Han skriver att även fast de ”… inte tror på köttets 

uppståndelse, är det likväl […] värt att påminna om att de i likhet med de gamla romarna ägnar all 

vördnad åt de dödas gravar och likbegängelser. Vidare låter de den dödes pengar följa honom i 

graven, jämte hans vapen och allt övrigt, som han hade kärast i livet.”103 

En slutsats som vi då kan dra från detta är att även om det rör sig om ett rituellt dödande av 

djur vid begravningen i Ibn Fadlans beskrivning så rör det sig inte om offer. Vad vi har kvar från 

honom är då det första stycket och precis som med gudavbildningarna finns här likheter i hur 

Adam av Bremen beskriver rituellt dödande av djur i Uppsalakulten. 

 

Offerriten går till på följande sätt: av varje levande varelse av manligt kön offras nio stycken, med vilkas blod 

man brukar blidka gudarna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund hålles så helig av 

hedningarna, att varje träd anses ha en gudomlig kraft som följd av de offrade kropparnas död och 

förruttnelse. Där hänger också hundar och hästar jämte människor, och en av de kristna har berättat för mig 

att han sett sjuttiotvå kroppar hänga där om varandra. För övrigt sjunger man, som vanligt är vid dylika 

offerhögtider, mångfaldiga sånger, som är oanständiga och därför bäst bör förtigas.104 

 

I nio dagar firades festmåltider och dylika offerhögtider. Varje dag offrar de en människa jämte djur 

dessutom, så att det på nio dagar blir sjuttiotvå levande varelser som offras. Detta offer äger rum vid 

vintersolståndet.105 

 

Här har tidigare forskning talat om en direkt likhet mellan Ibn Fadlans och Adam av Bremens 

beskrivning. Denna likhet gäller den rituella betydelsen av just offerdjurens huvuden. Utifrån den 

översättning som jag har av Adams text kan jag dessvärre inte uttyda denna passage. Hultgård 

beskriver däremot ett grundläggande motsatsförhållande i originaltexten på latin mellan de två 
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begreppen capita (huvud) och corpora autem (kropparna däremot).106 Följande utdrag, med min 

kursivering, är från texten på latin och Hultgårds tolkning av den till svenska.  

 

Sacrificium itaque tale est: ex omni animante, quod masculinium est, novem capita offeruntur, quorum sanguine deos [tales] 

placari mos est. Corpora autem suspenduntur in lucum qui proximus est templo.107 

 

Offret är beskaffat på följande sätt: av allt levande, som är av mankön, frambärs nio stycken (el. huvuden) med 

vilkas blod man brukar blidka gudarna. Men kropparna hängs upp i en lund som ligger intill templet.108 

 

Om man översätter capita till dess bokstavliga betydelse menar Hultgård att man i Uppsala 

offrade djurens huvuden till gudarna. Andra delar av djuret kunde sen förtäras vid de festmåltider 

som Adam beskriver. Detta är en praxis som enligt honom var vanligt förekommande i denna tid. 

Som bevis för detta nämner han Gutelagens förbud mot hedniska kultmåltider där offerkött 

kokades och åts ceremoniellt.109 I en skildring av blot skriven av Snorre Sturlasson förekommer 

en liknande beskrivning av hur offerdjurens kött tillagades till en festmåltid.110 Ibn Fadlan 

beskriver också hur olika delar av djuret används till olika saker. En del av köttet ges som 

allmosa, huvudet hängs på pålarna och resten läggs inför gudabilderna.111 Hultgård nämner även 

arkeologiska utgrävningar där stora samlingar av djurhuvuden funnits på samma plats112 och även 

Jennbert skriver om just djurkranier som tillsammans med rörben är de vanligaste kroppdelarna 

som funnits i gravar och som offer på olika kultplatser.113 Adams beskrivning av hur djuroffren 

gick till ser Steinsland som trovärdig och hon grundar även denna slutsats på arkeologiska fynd.114 

Om vi tolkar Adams text så som Hultgård gjort så blir likheterna mellan våra två skildringar 

ännu fler. Djuroffer utförs i båda texterna och just djurens huvuden ges särskild vikt. I Adams 

text är det just huvudet som används för att blidka gudarna och i Ibn Fadlans text är det just 

huvudena som hängs upp på pålarna i likhet med hur träden används i Uppsala. Denna 

sammankoppling gör även Hultgård.115 Anledningen till offer, och då även djuroffer, beskrivs 

olika i de två texterna. I Ibn Fadlans text så offras det till gudarna i hopp om god handel. Ruserna 

han möter är handelmän så det tycks vara en naturlig sak för dem att göra. När önskningarna 

                                                           
106

 Hultgård 1997, s. 32. 
107

 Ibid., s. 30. 
108

 Ibid., s. 31. 
109

 Ibid., s. 32. 
110

 Steinsland 2005, s. 317-318. 
111

 Ibn Fadlan 922, s. 66. 
112

 Hultgård 1997, s. 32-33. 
113

 Jennbert 2002, s. 111, 115. 
114

 Steinsland 2005, s. 327. 
115

 Hultgård 1997, s. 35. 



24 
 

slagits in offras djur i gudarnas ära.116 I Adams beskrivning så offrar man till de olika gudarna vid 

olika tillfällen och de som nämns är hungersnöd, krig och bröllop, men han beskriver dock inte 

syftet med de stora offerceremonier som arrangeras vart nionde år i Uppsala.117 Här kan man se 

likheter i båda texterna med Clunies Ross analys av offer i de fornnordiska myterna. Hon skriver 

om ett upprätthållande av en social och kosmisk ordning och om försvar mot det oväntade så 

som sjukdomar, hungersnöd och krig.118 Clunies Ross bok bygger på tanken att mytologin kan 

lära oss mycket om det samhälle som den skapades i, och vi kan redan nu dra en direkt koppling 

mellan myterna och Adams text om offer till gudarna, men även offret som det beskrivs hos 

ruserna. Handelsmannen vill genom offret upprätthålla den framgång som han har och detta gör 

han genom att offra till gudarna. På ett liknande sätt kan det återkommande offerceremonierna 

som Adam beskriver i Uppsala ha existerat för att till exempel fortsatt upprätthålla den makt som 

fanns där. 

Vi kan alltså se, utifrån våra två texter, att djuroffer med största sannolikhet var en 

grundläggande del av den fornnordiska religionen och att offret i sig gick till på ett liknande sätt. 

Just djurens huvud hade en extra signifikant roll och olika delar av djuren har använts för olika 

ändamål. I offren så förekommer en önskan om hjälp från gudarna och en förhoppning om att 

fortsatt ha deras gunst. 

 

2.3 Människooffer 

 

Det är tydligt att både Ibn Fadlan och Adam av Bremen beskriver olika former av rituellt 

dödande. Det finns dock olika uppfattningar gällande dessa och om de kan räknas som offer. Här 

går meningarna isär i den tidigare forskningen. Det finns exempelvis många olika förklaringar till 

varför slavflickan dödas vid begravningen i Ibn Fadlans skildring. Här följer utdrag från vad han 

skriver om henne. 

 

When a high chief dies, his family says to his slave girls and servants: ”Which one of you wishes to die with 

him?” Then one of them answered: ”I.” Then the relations of the deceased charged two girls to watch her 

and go with her wherever she want. Indeed they even washed her feet with their own hands. […] The slave 

girl meanwhile drank all day long and sang joyfully, and enjoyed herself in view of the future. […] Thereupon 

an old woman came, whom they call the angel of death, and spreads the draperies mentioned over the couch. 

She had held the oversight over the sewing of the garments of the deceased and their completion. This old 

woman kills the girl. […] The maiden who wished to be put to death went here and there, and entered each 
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of the tents where the head of each tent had intercourse with her saying: ”Say to thy lord, I have done this 

out of love for thee.” On Friday afternoon they brought the maiden to a structure, which they had erected 

like a doorframe. She put both her feet on the palms of men, and was lifted up onto this doorframe, and said 

her piece. […] When they raised her up the first time, she said: ’Behold, I see my father and mother’; the 

second time she said: ’There I see all my deceased relatives sitting’; the third time she said: ’There I behold my 

lord sitting in paradise, and paradise is fair and green, around him are men and servants. He calls me; bring 

me to him.’ […] Then the people lifted her onto the boat, but did not yet let her go into the tent. Hereupon 

came men with shields and staves and gave her a bowl of mead, whereupon she sang and drank it. The 

interpreter said to me: ”With this she is bidding goodbye to her friends.” Then she was given another beaker. 

She took it and sang for a long time, while the old woman was urging her to finish the goblet, and to go into 

the tent where her lord lay. I saw then how disturbed she was. […] Then the old woman took her by the head 

and made her go into the tent, and also entered with her. […] Then six men went into the tent and all had 

intercourse with the girl. Then they placed her beside her dead lord; two men seized her by the feet and two 

by the hands. Then the old women placed a rope in which a bight had been made, and gave to two of the 

men to pull at the two ends. Then the old women came to her with a broad-bladed dagger and began to jab it 

into her ribs and pull it out again, and the two men strangled her until she was dead.119 

 

Efter att slavflickan dödats täcks båten av ved vartefter den närmaste släktingen tänder på och allt 

brinner ner på en timme. Efter detta byggs en gravhög på platsen.120 

Alkarp skriver inte om Ibn Fadlans skildring, men nämner ändå att arkeologiska fynd av så 

kallade dubbelgravar och mosslik setts som bevis för rituellt dödande och för människooffer.121 

Det är just en dubbelbegravning, med två döda, som beskrivs i Ibn Fadlans text och även om 

Alkarp inte diskuterar fenomenet vidare så är det tydligt att han förhåller sig kritiskt till tanken på 

människooffer som en vanlig praxis i den fornnordiska religionen. Vad som är intressant att till 

en början lyfta fram i sammanhanget är att flickan, till synes, frivilligt anmäler sig till att dö. Hon 

spelar en viktig roll för ceremonin och detta yttrar sig bland annat genom att hon i tiden innan 

begravningen har två andra flickor som passar upp på henne. Price lyfter fram hennes speciella 

roll i begravningsritualen och betonar faktumet att hon inte verkar skänkas till någon eller något 

genom sin död. Enligt honom innebär hennes döda alltså inte ett offer. Vikingatida begravningar 

kunde snarare handla om att dramatisera olika former av berättelser.122 Utifrån detta synsätt kan 

vi se henne som en aktör i en dramatisering av en specifik saga och att hon tillsammans med den 

döde blir en fortsatt länk mellan den levande världen och dödsriket eller, som Price uttrycker det, 

en sorts evig medlem i ensemblen.123 Även Ström höjer slavflickans roll till mer än offer. Enligt 
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honom kan hennes uppgift ha varit att korsa gränsen mellan det levande och det döda. De 

högtidliga ord som hon säger, att hon exempelvis ser sina släktingar i paradiset, tyder också på 

detta och att hon får kontakt med den andra sidan.124 Vad som också föregår flickans död är ett 

stort intag av öl och hon har sex med flera män vid olika tillfällen. Enligt Ström kan det ha 

funnits ett mål att sätta henne i extas så att hon skulle kunna bli detta medium mellan de två 

sidorna.125 Frye ser många likheter mellan hur begravningen beskrivs av Ibn Fadlan och 

arkeologiska fynd, men betonar att det var vanligt för muslimska författare att spetsa till sina 

berättelser för sina tänkta läsare i hemlandet.126 Här skulle alkoholkonsumtionen och de många 

referenser till sex kunna vara överdrivna delar av begravningsritualen som Ibn Fadlan själv 

förstärkt eller lagt till med syftet att smutskasta ruserna som folk. Tidigare i sin skildring går Ibn 

Fadlan hårt åt dem när han kallar dem för ”… the dirtiest creatures of God. They have no shame 

in voiding their bowels and bladder, nor do they wash themselves when polluted by emission of 

semen, nor do they wash their hands after eating.”127 Renlighet och avståndstagande från alkohol 

och sex är karaktärsdrag som vi kan anta att Ibn Fadlan, i egenskap av religiös lärare, och makten 

i Bagdad värderade högt. Det är därför inte osannolikt att dessa delar har överderivits i hans 

skildring. Även faktumet att slavflickan beskriver efterlivet som ett grönt paradis ser Frye som ett 

tecken på att Ibn Fadlans muslimska bakgrund påverkat honom då detta stämmer mer in på en 

muslimsk föreställning än en fornnordisk.128 Price håller dock inte med om detta utan han ser 

sexualiteten som en tydligt viktig del av rusernas begravningsritual.129 Alkoholkonsumtionen, som 

i stort sett alla begravningsgäster tar del av, ser han också som en del av skådespelet och som ett 

mål för att uppnå extas och en högre verklighet.130 Detta är något som styrks av Steinsland. Precis 

som i Ibn Fadlans skildring beskriver hon hur ölen var en viktig del av olika riter, där bland vid 

begravning, och att det handlade om att lyftas till en annan sfär, en annan verklighet.131 Sättet som 

slavflickan behandlas på, att hon har sex med flera män och att hon uppmanas dricka mycket öl 

tyder på att hon har en mer aktiv roll vid begravningen än endast som offer eller som gåva. 

Näsström håller med om att hon, tillsammas med djuren, inte offrades utan att hennes roll istället 

var att ge den döde sällskap i graven.132 Med denna utgångspunkt kan man se slavflickan som en 

av mannens ägodelar som följer med honom i graven. Faktumet att hon dock har en aktiv roll i 
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hela processen, som Ibn Fadlan beskriver det, anser jag tyder på att hon haft en högre roll. I den 

extas som hon försätts i och i de bilder som hon beskriver att hon ser blir hon en länk mellan den 

levande världen och dödsriket. I en båtgrav hittad i Kaupang i Norge har ytterligare en kvinna 

begravits tillsammans med gravens egentliga innehavare. Kvinnan hade med sig föremål som 

tyder på att hon haft en religiös roll.133 Kan slavflickan och kvinnan i denna norska båtgrav haft 

samma roll i begravningsritualen? Enligt den definition av offer som jag gör i denna uppsats så 

räknar jag inte slavflickan som detta, men möjligtvis skulle man kunna se hennes roll som en 

uppoffring i likhet med de myter då en gud offrar en del av sig i utbyte av något annat åt sig själv 

eller åt andra.134 Denna teori skulle stärkas om hon faktiskt själv hade valt att dö så som Ibn 

Fadlan beskriver det. 

Till en början tycks Ibn Fadlan och Adam av Bremen skilja sig från varandra i hur rituellt 

dödande av människor skildras, men vid en närmare granskning finns det flera likheter även här 

mellan texterna. Här följer utdrag från Adams text. 

 

Offerriten tillgår på följande sätt: av varje levande varelse av manligt kön offras nio stycken, med vilkas blod 

man brukar blidka gudarna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund hålles så helig av 

hedningarna, att varje träd anses ha en gudomlig kraft som följd av de offrade kropparnas död och 

förruttnelse. […] För övrigt sjunger man, som vanligt är vid dylika offerhögtider, mångfaldiga sånger, som är 

oanständiga och därför bäst bör förtigas. […] Där finns också en källa, vid vilken hedningarna brukar offra 

och i vilken man brukar kasta ned en levande människa. Om denna inte återfinns, går folkets önskan i 

uppfyllelse. […] I nio dagar firades festmåltider och dylika offerhögtider. Varje dag offrar de en människa 

jämte djur dessutom, så att det på nio dagar blir sjuttiotvå levande varelser som offras.135 

 

Vi kan börja med att nämna faktumet att djur och människor i Adams beskrivning till synes 

dödas och hängs upp på samma sätt. Detta betonar den nära relation mellan djur och människor 

som jag diskuterade under det föregående avsnittet och som Jennbert skriver om. Hon lyfter även 

fram fynd som tyder på att djurkroppar och människokroppar behandlats på samma sätt och 

gjorts av med på samma plats.136 Detta styrker Adams beskrivning av hur både djur och 

människor dödades tillsammans. Ur Adams perspektiv är det olika former av offer till de 

hedniska gudarna som han beskriver och offren utförs genom hängning, blodsutgjutelse och 

dränkning. Att bli stucken, hängd och dränkt är genomgående rituella teman som återkommer på 

flera platser i den fornnordiska mytologin hävdar Näsström. I och med att man skulle blidka 

gudarna med blod blev sannolikt offren i Uppsala stuckna innan eller under hängningen. Hon ser 
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denna del i Adams beskrivning som ett bevis för att han påverkats av mytologin och inte endast 

beskriver verkligheten. Att människooffer skulle ha återkommit som en kalendarisk rit vart 

nionde år istället för att endast praktiseras i kristider ställer hon sig kritisk till.137 Att Adams 

beskrivning av Uppsalakulten präglats av de mytologiska berättelserna känner vi redan till (jämför 

med den tidigare diskussionen om templet i Uppsala) alltså är det sannolikt att även detta skulle 

påverka det han skriver om offer. Utifrån synsättet att myterna speglar det samhälle i vilket de 

skapades behöver det dock inte vara något problem med att Adams beskrivning av offren i 

Uppsala påminner om skildringar i mytologin.138 Mycket av det som Adam beskriver kan också 

stärkas om vi ställer hans text mot Ibn Fadlans. Till en början vill jag nämna att båda texterna 

skriver om sånger kopplade till de olika ritualerna. Ibn Fadlans skriver att slavflickan ”…sang 

joyfully…”139 och Adam förtäljer om Uppsala att ”[f]ör övrigt sjunger man, som vanligt är vid 

dylika offerhögtider, mångfaldiga sånger, som är oanständiga…”140 Vi vet sedan tidigare att 

alkoholintag var en viktig del i Ibn Fadlans text och vi kan anta att lika gäller för de festmåltider 

som Adam nämner. Både sången och alkoholen kan ses som olika sätt för att nå extas och för att 

uppleva en högre verklighet.141 Det blir här tydligt att dessa två praktiseranden förekommit i den 

fornnordiska religionen både kopplat till rituellt dödande, offer och till andra ritualer. Med fokus 

endast på Adams text är det lätt att kritisera det som skrivs om människooffer och detta är något 

som bland annat Alkarp gör.142 Det finns dock ytterligare likheter med Ibn Fadlan, bland annat 

sättet som slavflickan dödas på. Hon stryps med ett rep runt halsen samtidigt som hon blir 

stucken i brötskorgen och här ser Näsström en likhet med hur Adam beskriver hängnigen och 

blodsutgjutelsen. Hon tar också upp faktumet att Oden i mytologin hänger sig själv i ett träd 

samtidigt som han har stuckits av ett spjut.143 Dessa likheter klargör dock inte om det verkligen 

rör sig om offer i Adams beskrivning. Steinsland är kritisk till att människooffer skulle ha 

förekommit i den offentliga kulten annat än i krig och kristider.144 Detta perspektiv motsäger sig 

Adams beskrivning av en återkommande allmän högtid som människooffer var en central del av. 

Hultgård betvivlar inte heller att människooffer har förekommit, men ifrågasätter sanningshalten i 

Adams beskrivning. Han hävdar att rituellt dödande i andra sammanhang tycks ha varit ett 

vanligare inslag och detta baserar han bland annat på Ibn Fadlans skildring. Han nämner även att 
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brottslingar kan ha avrättats under rituella former.145 Detta är ett argument som Alkarp utvecklar 

vidare i sin kritik mot Adam. Att människor hängs och dränks i Adams beskrivning ska inte ses 

som offer utan som att de avrättas. Här nämner han bland annat faktumet att när människooffer 

beskrivs i sagolitteraturen handlar det om någon form av straff snarare än en helig rit. Hängning 

och dränkning tycks också vara praktiska sätt att avrätta människor på. Att det enligt Alkarp kan 

röra sig om avrättningar istället för offer utesluter dock inte att de kan ha avrättats under rituella 

former och att de kan ha varit ett populärt inslag i en gemensam högtid.146 

Många utav författarna i den tidigare forskning som jag har tagit del av har diskuterat Ibn 

Fadlans skildring och vissa har även ställt den mot Adams så som jag gör. Den forskning som jag 

har tagit del av har dock missat en viktig del i Ibn Fadlans text som understödjer Alkarps 

argument om att det i Uppsala rör sig om avrättningar och inte offer. Han berättar om rusernas 

olika sätt att bemöta döden. Om en person är sjuk så isoleras han från gruppen och när ”… he 

has recovered and gets up, he comes back to them. If, however, he dies, they cremate him. If he 

is a slave they let him be, and then the dogs and carrion fowl devour him. If they catch a thief or 

a robber, they lead him to a thick tree, throw a trusty rope around his neck and hang him to the 

tree, and he remains hanging until with the wind and the rain he falls to pieces.”147 Likheten 

mellan Ibn Fadlans och Adams text är här slående. Det beskrivs inte bara att de som ska dödas 

hängs i träd utan att de även får hänga där tills att de förruttnat. Att Ibn Fadlan skriver om denna 

typ av straffpraxis tyder på att han sannolikt fått det berättat för sig från någon av ruserna. Han 

nämner inte att detta skulle röra sig om någon form av offer utan det är den konsekvens som 

tjuvar och rånare får möta när de tillfångatas. Det är alltså troligt att de människooffer som Adam 

beskriver egentligen kan röra sig om avrättningar på det sättet som Ibn Fadlan beskriver det. 

Det är svårt att dra en slutsats om mäniskooffer förekom i den fornnordiska religionen 

utifrån mina två källor. Vid en närmare granskning av båda texterna kan man argumentera för att 

inga av de rituella morden som beskrivs kan räknas som människooffer. Jag instämmer här med 

stora delar av den tidigare forskningen som säger att människooffer förmodligen förekommit, 

men att det varit mycket ovanligt och i så fall endast förekommet i kristider. Att människooffer 

kan ifrågasättas utifrån både Ibn Fadlans och Adams skildringar betyder naturligtvis inte att det 

inte förekom i Uppsala eller hos ruserna. Vi kan se likheter mellan skildringarna av den rituella 

praxisen i den fornnordiska religionen. Sång och öl är två teman som återkommer och det gör 

även praxisen att strypa eller hänga och sticka vid rituellt dödande. Trädets roll i religionen och 

för offret bör också betonas som en gemensam nämnare. Som vi såg under det tidigare avsnittet 
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beskrivs upphängande av djuroffer i träd, som anses vara heliga, eller på trädliknande pålar i båda 

texterna. Träden används också till rituellt dödande i form av avrättningar eller människooffer. 

Här kan tilläggas att Adam beskriver ett stort och mäktigt träd som är grönt året runt och som 

finns i Uppsala.148 Detta träd kan liknas vid världsträdet Yggdrasil som har en central roll i 

mytologin.149 En till detalj som kan tyckas vara trivial är en del i Ibn Fadlans beskrivning av hur 

ruserna ser ut. ”Each one of them has from the tip of his nails to the neck figures, trees, and 

other things, tattooed in dark green.”150 Detta manifesterar ytterligare trädets roll i den 

fornnordiska religionen och sammansatt kan man se det både som en symbol för livet och för 

döden. 

 

3. Slutsats 

 

Jag inledde denna uppsats med en beskrivning av problematiken som uppstår i studiet av den 

fornnordiska religionen i och med det svaga källmaterialet och bristen på samtida skriftliga källor. 

Det var med det osäkra källmaterialet som bakgrund som jag valde att titta närmare på den 

fornnordiska religionen utifrån de två, med religionen, samtida källorna skrivna av Ahmad ibn 

Fadlan och Adam av Bremen. För att lättare kunna angripa deras texter valde jag att fokusera på 

hur de skildrade offerritualer och hur man utifrån deras texter kan förstå dem. Det var detta som 

blev min frågeställning. Som jag beskrev i inledningen, och som vi ur ett historiekritiskt 

perspektiv har sett i undersökningen, är dessa källor inte helt oproblematiska. De är förvisso båda 

skrivna under den fornnordiska religionens samtid, men det skiljer mer än hundra år mellan dem, 

de beskriver platser som befinner sig långt ifrån varandra geografiskt sett och de är skrivna av två 

författare som figurerar i två olika sociala sammanhang. Ibn Fadlan var muslim och Adam var 

kristen. Ibn Fadlan antecknade det som han bevittnade och det som ruserna i första hand 

berättade för honom och Adam baserade sin skildring på sekundärkällor och mytologiska teman. 

Detta ger två olika utsiktspunkter i skildrandet av den fornnordiska religionen, men vi har också 

kunnat se stora likheter mellan de två författarnas bakgrund. Båda verkar i en samtid av externa 

och interna konflikter. De makter som de förespråkar är hotade och i detta sammanhang blir en 

möjlig konvertering av hedniska folk ett mål i att utvidga den egna maktsfären. Båda författarna 

har missionerande teman i sina texter och den tänkta läsaren var med stor sannolikhet någon med 

möjligheten att utvidga missionen. Ibn Fadlan och Adam må förenas i detta, men det gör inte 

deras källor mindre problematiska. Båda författarnas tendenser lyser på vissa ställen igenom. Vi 
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vet att båda författarna är tendentiösa på sina sätt, men trots detta, genom innehållsanalys och 

jämförelse, kan man finna slående likheter mellan de två skildringarna och i en förlängning mellan 

dem och arkeologiskt material och teman från den fornnordiska mytologin och sagalitteraturen. 

Här är Clunies Ross teori om att mytologin är en spegling av det samhälle i vilket den skapades 

till hjälp då den bidrar till att rättfärdiga användandet av mytologin i studiet av den reella 

religionen. I och med att likheter mellan mina två källor och mellan dessa olika fält finns anser jag 

därför att det finns mycket som vi kan lära oss om den fornnordiska religionen och dess 

offerritualer utifrån dem. 

Båda författarna beskriver tydliga religiösa system med offer som en central del. Offret 

förläggs i olika typer av heliga rum. Religionen i Uppsala är tydligt institutionaliserad och 

centraliserad. Uppsala är en kultplats för många människor i Sverige. Ruserna som Ibn Fadlan 

träffar har en temporär tillvaro vid floden Volgas strand. De är där i handelsyfte och deras heliga 

rum är därför mer tillfälliga. Inget tempel, i Adams bemärkelse, har funnits i Uppsala, men någon 

av de stora salarna som det finns arkeologiska belägg för har förmodligen haft en religiös 

funktion tillsammans med flera andra funktioner. Trots avsaknaden av ett tempel finns 

fortfarande lunden med de heliga träden kvar i Adams beskrivning som en sannolik plats för 

offer. Här sammanstrålar de båda texterna i likheten som finns mellan lunden i Uppsala och de 

träpålar som ruserna hänger offrade djurs huvuden på. I beskrivningen av det heliga rummet så är 

det dock framförallt gudabilderna som förenar dem. I båda texterna offras det till avbildningar av 

olika gudar och här kan de bilder som beskrivs i Ibn Fadlans text vara enklare versioner av de 

som finns i hemlandet, av sådana bilder som Adam beskriver. Bristen på arkeologiska fynd av 

avbildningar i denna bemärkelse kan förklaras med att det blev olagligt att inneha dem efter att 

kristendomen tog över. Från Adams text ser vi också att missionärer gärna förstörde dessa bilder 

som en del i sitt arbete. Andra arkeologiska fynd tyder dock på att avbildningar varit en vanlig del 

i den fornnordiska religionen och vidare skulle de ha kunnat användas vid offer så som Ibn 

Fadlan och Adam beskriver det. 

När det kommer till offer av djur så finns det också många likheter. De djur som dödas vid 

begravningen som beskrivs i Ibn Fadlans text är inte offer, men de är en god manifestation av 

den nära relationen mellan djur och människa. Denna relation yttrar sig också i arkeologiska fynd 

där människor och djur begravits tillsammans på liknande sätt som Ibn Fadlan beskriver det. 

Djuren kan ses som aktörer i begravningsceremonin, som viktiga skådespelare i det ritualiserade 

dramat. Oavsett om de haft en större roll i sammanhanget så anser jag dock att de blir en 

manifestation av den dödes rikedom. Att han hade möjlighet att ta med sig dessa djur i graven 

tyder på detta. De offer som beskrivs i Ibn Fadlans text är de som ges till gudabilderna som tack 
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för att gudarna hjälpt med handel. Just djurens huvuden hängs upp på träpålar och på liknande 

sätt kan man se att huvuden får en särskild roll i Adams text som offer till gudarna. Båda dessa 

skildringar överensstämmer med arkeologiska fynd. Bland annat är huvuden den vanligaste del av 

djur som hittats i gravar och som offer på olika kultplatser. I Ibn Fadlans text ges andra delar av 

djuren som allmosor och med tanke på den festmåltid som hålls i Uppsala kan man anta att delar 

av djuren även åts där. Att vissa delar offrades och andra åts finns det även senare skriftliga bevis 

för. Offren utfördes för att få hjälp av gudarna. Det handlade om upprätthållande av god handel 

och om hjälp i kristider, så som mot krig och svält. Dessa teman återfinns i mytologin. Även om 

jag tvivlar på att en återkommande offerhögtid firats i Uppsala vart nionde år så kan detta också 

handlat om ett upprätthållande av kontakten mellan gudarna och människorna. 

Det är inte lika självklart att människooffer har förekommit i den fornnordiska religionen på 

samma sätt som djuroffer har det. Forskningen går isär här och man kan se det som båda mina 

källor beskriver ur olika perspektiv. Slavflickan som dödas under begravningsceremonin i Ibn 

Fadlans text är inte offer. Jag ser inte heller att hon endast är en ägodel eller sällskap. Hon tycks 

ha en högre roll i begravningen och detta tyder hennes handlingar på. Genom att hon sätts i extas 

och genom de saker som hon beskriver från den andra sidan ser jag henne som ett medium 

mellan det levande och det döda. Hon får en religiös roll även om hon inte har den ursprungliga 

funktionen på samma sätt som kvinnan som i texten beskrivs som dödsängeln. Istället för offer 

kan man möjligtvis tala om en uppoffring från hennes sida, förutsatt att hon själv verkligen fick 

välja om hon skulle dö. På grund av hennes status som slav kan vi dock tvivla på detta. I Adams 

text så beskrivs människooffer genom att vissa hängs och sticks och genom att andra dränks i en 

källa. Praxisen att strypas samtidigt som man sticks återkommer i Ibn Fadlans text i 

beskrivningen av hur slavflickan dödas. Detta tillsammans med att liknande beskrivningar 

återkommer i den fornnordiska mytologin visar att detta var ett sannolikt sätt att döda människor 

på, vare sig det rörde sig om offer, annat rituellt dödande eller avrättningar.  

En ytterligare likhet som vi kan slå fast via Ibn Fadlans skildring kommer från att han 

nämner att om ruserna fångar en brottsling så hängs denne. Detta påminner mycket om de 

hängningar som Adam beskriver och här blir det sannoliket att det Adam beskriver faktiskt är 

avrättningar och inte offer. Det är högt osannolikt att det skulle ha offrats människor vart nionde 

år vid en stor högtid. De flesta bevisen tyder på att människooffer, om det praktiserats, bara 

skulle ske vid speciella kristider. Detta argument leder oss till slutsatsen att det förmodligen inte 

heller handlar om människooffer i Adams beskrivning. Det är inte omöjligt att avrättningen 

skedde under rituella former, men i och med att vi har så många anledningar att ifrågasätta 

Adams text måste vi dra slutsatsen att det Adam beskriver inte är offer, även om den kristne 
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personen som sägs ha bevittnat det här kan ha uppfattat det som detta. Om mina två källor ska få 

tala för hela den fornnordiska religionen kan vi ställa oss kritiska till om människooffer verkligen 

förekom och om det verkligen var ett vanligt inslag i den rituella praxisen. Detta stämmer överens 

med vad en majoritet av den tidigare forskningen pekar på. Det den tidigare forskningen gör, i 

diskussionen kring människooffer och i diskussionen kring detta kopplat till Adam av Bremen, är 

att den hävdar att människooffer förmodligen förekommit, men att det inte var ett vanligt inslag i 

religionen annat än vid kristider. Det jag kan visa, i och med den undersökning som jag har gjort, 

är att det finns mycket nära kopplingar mellan vad de två, med religionen, samtida författarna 

skriver. Ibn Fadlans rad om att brottslingar hängs hos ruserna får oss att ifrågasätta om 

människooffer verkligen har förekommit och om det är det här som Adam beskriver. Min 

slutsats är att det som han egentligen beskriver är avrättningar. 

Jag hävdade i min inledning att jag med denna uppsats kunde måla upp en ram utifrån vilken 

det är möjligt att forska vidare om den fornnordiska religionens offerritualer. På flera ställen finns 

likheter mellan texterna både kopplat till offer och till den generella religionen. Sången är ett 

exempel på en sådan liknelse som tycks ha försvunnit i stora delar av den tidigare forskningens 

fokus på människooffret. Just detta inslag hjälper oss att lättare förstå ritualerna. Sången som ett 

sätt att uppnå extas visar den tydliga roll som upplevelsen av en högre verklighet hade i ritualerna. 

De två texternas olika fokus vid träd hjälper oss också att förstå offret. Offer hängs upp i heliga 

lundar, träd används vid avrättningar, ruserna är täckta av tatueringar som bland annat föreställer 

träd, Adam skriver om ett träd i Uppsala som ständigt grönskar och i mytologin återfinns 

världsträdet Yggdrasil. Jag tycker att det här blir tydligt att träden representerar både döden och 

livet och blir en manifestation av den balansgång mellan dessa båda sidor som dåtidens 

människor befann sig på. Det är över denna gräns som slavflickan blickar. Vi vet också att öl 

användes för att uppleva denna yttre verklighet. Djur följde med i graven för att följa den döde 

till den andra sidan på samma sätt som de i Adams beskrivning offrades tillsammans med 

människor i lunden. Jag anser att det är med denna balansgång som bakgrund som vi kan förstå 

offerritualerna i den fornnordiska religionen. Människorna offrade till gudarna i hopp om 

framgång, i hopp om att fortsatt stå i gudarnas gunst och i hopp om att fortsatt tillhöra den 

levande världen innan deras tid var kommen. Men den andra sidan fanns alltid närvarande och 

offret blev ett sätt att förhålla sig till den. 

Ahmad ibn Fadlans och Adam av Bremens texter visar att offerkulten var knuten till både 

avbildingar av gudarna och till heliga lundar. De visar även att djuroffer var vanligt 

förekommande och att deras huvuden hade en central roll. Det fanns olika praxis för att uppleva 

en högre verklighet och det var vanligt att människor hängdes ifall de gjort sig skyldiga till brott, 
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men vi bör ifrågasätta om människooffer verkligen förekom i den fornnordiska religionen eller 

om det bara rörde sig om rituellt dödande i andra sammanhang. På grund av källornas 

beskaffenhet hade jag inte kunnat komma fram till dessa slutsatser om det inte varit för att jag 

kompletterade dessa skildringar med forskning som exempelvis gjorts på arkeologiskt material 

och på sagorna nedskrivna efter religionens död. Detta visar vikten av att angripa den 

fornnordiska religionen från flera håll och även om källmaterialet är problematiskt så finns det 

punkter där alla de tre kategorierna sammanstrålar och dessa punkter kan vi hålla som 

vetenskapligt trovärdiga. 
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