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Människooffer 
Ett inslag i järnålderns gravritualer, belyst av ett fynd i Bollstanäs, Uppland 

Av Ove Hemmendorff 

Hemmendorff, O. 1984. Människooffer. Ett inslag i järnålderns gravritualer, 
belyst av ett fynd i Bollstanäs, Uppland. (A late Iron Age cremation burial 
with human sacrifices.) Fornvännen 79. Stockholm. 

In 1974 the Central board of National Antiquities excavated a cemetery at 
Bollstanäs, Fresta parish, Uppland. Among the graves excavated was a 
mound erected över a cremated male burial with some chronologically insigni-
ficant remains of personal equipment. Embedded in the cremation layer two 
decapitated male skeletons were found lying extended in the prone position. A 
radiocarbon sample (St. 5253) taken from the bones of one of the beheaded 
men indicates a date of 765± 100 A.D. The author's impression is that the two 
men were slaves, buried as part of their master's grave goods on the remains of 
his pyre. 

Recorded archaeological parallels are rare but literary sources provide 
evidence of the frequent practice of human sacrifice in the Viking Period; both 
in connection with worship of the gods and as part of the burial ritual. In 
graves from the Nordic cultural realm human sacrifice is evidenced from the 
8th to the 1 Ith century A.D. 

Ove Hemmendorff, Jämtlands läns museum, Box 650, 831 27 Östersund, Sweden. 

Uppgifter om att människor offrats vid be
gravningar finns på flera ställen i de äldsta 
litterära källorna, de som beskriver förhållan
dena i det skandinaviska kulturområdet un
der järnåldern. Men ska man döma efter de 
tusentals arkeologiska undersökningar som 
gjorts de senaste hundra åren så verkar inte 
den gravritualen ha varit särskilt allmän. Nu 
tycks det emellertid som om vi till de få tidi
gare kända offergravarna kan föga ännu en, 
påträffad vid en gravfältsundersökning i Boll
stanäs Uppland (RAÄ 32-34, Fresta sn). 

I en av gravhögarna (A 29) hittades där 
skeletten av två halshuggna män. De låg in
bäddade i resterna av ett gravbål där en man 
bränts tillsammans med husdjur och annan 
utrustning. Vissa detaljer i den annorlunda 
gravens utformning gör det troligt att de två 
halshuggna offrats för att ingå i sin herres 
bagage för resan till Valhall. 

Även om graven i flera avseenden är unik 
för svenskt område aktualiserar den ändå frå
gan om inte betydligt fler gravar med männi
skooffer finns än de som hittills uppmärksam
mats . 

Utgrävningen i Bollstanäs 

Bollstanäs är ett litet samhälle i Fresta sock
en, halvvägs mellan Stockholm och Uppsala. 
Trakten är en utpräglad jordbruksbygd och 
den kan uppvisa ett stort antal fornlämningar 
från järnåldern. 

Den undersökning som här skall refereras 
genomfördes under min ledning 1974. Arbe
tet föranleddes av planerad bostadsbebyggel
se och utfördes i Riksantikvarieämbetets upp
dragsverksamhets regi. Gravfältet fornläm-
ningslokal nr 32—34 inom f.d. Grimsta by var 
redan tidigare skadat av tre äldre bostadshus 
med trädgårdar . Det ursprungliga gravanta-
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Fig. 1. Bollstanäsgraven se
dan jordmanteln avlägsnats 
och stensättningen i högens 
botten framtagits. I mitten ser 
man skeletten av de halshugg
na männen. Foto Ove Hem-
mendortf. — lhe interiör stone 
setting of mound 29 al Bollsta
näs. In the centre the skele
tons of the two beheaded men. 

let torde ha varit ungefär det dubbla mot de 
nu påträffade och dokumenterade 23 gravar
na. 

T re av gravfältets anläggningar var högar 
medan resten utgjordes av låga, jordtäckta 
stensättningar. Fynden visar att gravbacken 
har använts från 600-talet t.o.m. K)00-talet. 
De yngsta bisättningarna var sex skelettgra
var inrättade enligt kristen ritual. Förutom 
graven med de halshuggna männen fanns yt
terligare endast en förkristen skelettgrav, en 
kvinnograv från sent 700-tal. övr iga var 
brandgravar . 

Den sistnämnda kvinnograven var fö. den 
enda anläggning som antydde ett välstånd 
utöver det vanliga. Den unga kvinnan, ton
årig enlig en bedömning av de bevarade tand-
fragmenten, hade begravts iförd en dräkt med 
tre stora spännen och en prydnadsnål. Hon 
hade ett halsband med 130 pärlor och tre 
hängen, bl.a. en silverbrakteat, samt slutligen 
sax, nyckel och kniv. Ett lerkärl stod vid hen
nes fötter. 

En utförlig rapport över hela undersök
ningen har utgivits i Riksantikvarieämbetets 

rapportserie (Hemmendorff 1979). Här skall 
bara högen med de halshuggna männen be
handlas . 

De halshuggna 

Graven skilde sig till sitt utseende inte från de 
andra högarna i området. Dess diameter var 
8 m. Den var 1 m hög och uppbyggd av jord 
och stenar. I dess botten framträdde en 4,5 m 
vid stenläggning av tätt lagda stenar. I sten
läggningens mitt var en rektangulär stenfri 
yta orienterad i öst-västlig riktning. Inom den
na låg de två skeletten tätt invid varandra, 
framstupa och skavfötters. Bägge hade blivit 
halshuggna. 

Professor Torstein Sjovold har utfört den 
osteologiska undersökningen — först ute i fält 
med skeletten i orört läge, sedan inne i Osteo
logiska forskningslaboratoriet vid Stockholms 
universitet. Sjovolds analyser visar att de 
halshuggna var män, ca 17—22 år resp. ca 
20-40 år gamla. Skeletten var mycket välbe
varade vilket gjorde det möjligt att se bl.a. att 
bägge männen fått tredje halskotan uppifrån 
genomskuren av det hugg som skilt huvudet 
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Fig. 2. Skeletten ligger på mage. Den bortre skallen ligger upp och ned. Vid det bortre skelettet en lerkärlsbotten. 
Keramikskärvor och annat gravgods låg utspritt i det brandlager som skeletten vilade i. Foto Ove Hemmendorff. — 
The skeletons were tbund in a prone position embedded in a cremation layer containing simple grave goods. 

från kroppen. I det ena kraniets nacksida 
fanns dessutom krosskador, vilka på osteolo
gisk grund tolkats som spår av ett slag som 
varit så kraftigt att det i och för sig bör ha 
kunnat vara dödande. Det andra kraniet hade 
blivit så skadat efter gravläggningen att det 
inte var möjligt att se om liknande krossmärk-
en fanns även på detta. 

Skeletten låg helt inbäddade i ett kraftigt 
brandlager, vars utsträckning i stort överens
s tämde med stenläggningens. Huvuddelen av 
det sot- och kolbemängda brandlagret låg un
der stenarna men en del av det fanns också 
strax över dem. I brandlagret tillvaratogs kol, 
b rända ben och en del fragmentariska före
mål. 

Vid analysen av de 8 liter brända ben som 
brandlagret innehöll har Sjovold konstaterat 
att däri finns ben av en man, ca 20-40 år 
gammal , samt ben från hund, häst och fågel. 
Dessutom identifierades en bränd klofalang 

av lodjur. Två obrända tandfragment av far 
eller get låg strax ovanför brandlagret och 
kan eventuellt ha löljt med jordmassorna vid 
högbygget. 

Fynd och datering 

Redan ytligt i högen och sannolikt i sekundärt 
läge påträffades ett lyrformat eldstål. Före
målen som tillvaratogs i brandlagret var en 
enkel cylindrisk pärla av vit keramik eller 
kalksten, några kamfragment, järnnitar, järn
fragment, bitar av bronsbleck, några glas
smältor samt keramikskärvor av enkelt grovt 
gods. Inget av föremålen kunde knytas till de 
halshuggna männen. 

Fynden är av allmän yngre järnålders
karaktär men ger ingen säkrare datering. 
Därför uttogs prover för C 14-analys som ut
förts vid laboratoriet för radioktiv datering i 
Stockholm. Skelettdelar från en av de hals
huggna männen daterades till A.D. 765±100 
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(St 5253). Från brandlagret togs träkol som 
daterades till A.D. 540±90 (St 5185). 

Skall nu det faktum att C 14-dateringarna 
inte sammanfaller tolkas som att nedlägg
ningen av de två halshuggna är sekundär i 
förhållande till brandlagret? J a g tror inte det. 
För det första tydde alla grävningsiakttagel
ser, studier av lagerföljder e t c , på att de tre 
männen höglagts samtidigt. För det andra är 
det inte orimligt att gammalt virke ingått i 
gravbålet. J a g håller det därför som troligt att 
det är fråga om en enda begravning och att 
denna skett inom det tidsavsnitt som anges av 
C 14-värdetA.D. 765±100. 

Rekonstruktion 

Min tolkning av begravningsförloppet blir 
följande: 

En död man har på sedvanligt sätt bränts 
på likbål, försedd med bl.a. hund och häst. 
Bålresterna har hopsamlats och förts (en 
sträcka av för oss okänd längd) till den grav
backe som gården redan använt i generatio
ner. I norra delen av gravfältet sprids bålres
terna ut över en 2 ,5x4 m stor yta. De täcks 
med en stenläggning men i mitten lämnas en 
rektangulär yta tom. Större stenar läggs som 
ram runt den tomma rektangeln. Häri ska 
kropparna av två halshuggna män läggas. 

Först läggs det ena liket ned på mage med 
fötterna åt väster. (Fötterna låg så tätt ihop 
att de mycket väl kan ha varit sammanbund
na.) Armarna ligger efter sidorna. Den dödes 
nävar är knutna. Det avhuggna huvudet 
läggs ovanpå ryggtavlans översta del, ungefär 
mellan skulderbladen. Skallen läggs ned s.a.s. 
felvänd med hjässan vänd mot fötterna och 
den avskurna halsen vänd åt öster. 

Omedelbar t söder om den första kroppen 
lägges liket av den andre halshuggne. Han 
läggs också på mage och skavfötters med den 
förste. Han läggs så nära intill att hans höger
ben kommer att ligga ovanpå den förres 
högerarm. Hans egna armar ligger efter krop
pen men hans vänstra hand hamnar under 
hans vänstra höft. Hans händer är utsträckta 
och inte knutna som den förstes. Hans fötter 
ligger däremot lika tätt samman som dennes. 
Det lösa huvudet läggs på plats i ett mer 
naturligt läge än det andra lösa huvudet. 

Därefter påföres ytterligare bålrester på krop
parna och på stenläggningen innan själva hö
gen börjar välvas av jord och stenar. 

Tolkning 

Vad kan tänkas ligga bakom det händelseför
lopp som ovan rekonstruerats utifrån gräv
ningsobservationerna? Varför har en av de tre 
döda männen fatt "en hederlig begravning" 
medan de två andra först halshuggits (kanske 
också bundits och åsamkats krossår i huvu
det) och sedan begravts på ett mindre värdigt 
vis? 

En till synes förbryllande omständighet i 
Bollstanäsgraven är att obrända lik lagts i 
bålresterna efter likbränningen. Vi vet dock 
att det händer att man vid arkeologiska un
dersökningar av brandgravar finner föremål 
som uppenbarligen inte varit med på bålet. 
Själva tillvägagångssättet liksom placeringen 
på mage tolkar jag som att de halshuggna 
lagts ned efter bränningen som gravgods och 
"ressäl lskap" och att det inte är frågan om en 
regelrätt begravning av de två. Anledningen 
till att de två dödats inför högläggningen kan 
vi bara spekulera i. En tänkbar anledning, 
eftersom vi inte vet var bålplatsen stått, är att 
den döde kremerats långt hemifrån och att 
hans följeslagare på den sista färden funnits 
hemmavid. En annan tänkbar faktor kan vara 
tiden, eftersom vi inte vet tiden mellan lik
bränning och högläggning och den senare 
måste ske i otjälad jord. Måhända de två 
följeslagarna inte fanns tillhands eller inte 
kunde undvaras vid tidpunkten för bränning
en. 

J a g tror att de offrade följeslagarna är trä
lar, en underklass som vi vet har funnits i det 
dåt ida samhället. Detta antagande bygger jag 
på de litterära källornas uppgifter samt stu
dier av liknande fynd. Eftersom det inte finns 
någon sammanfattande redogörelse om män
niskooffer vid begravningar under järnålder 
så ska nedan refereras både ur sagalitteratur
en och ur arkeologiska publikationer. 

Människooffer i litteraturen 

De äldsta skrivna källorna visar att männi
skooffer förekommit i flera sammanhang. De 
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första kristna missionärerna i Norden talade 
med fasa om vikingarnas människooffer. 
Adam av Bremen beskriver hur man vid de 
vart nionde år återkommande bloten i Gamla 
Uppsala i träden hängde upp nio stycken av-
allt levande av manligt kön. Thietmar av 
Merseburg berättar att man i Lejre vid de 
likaså v a n nionde år återkommande bloten 
offrade 99 människor samt djur. 

Att människor även offrades inför större 
krigsföretag framgår av de fornnordiska sa
gorna. För det mesta tycks trälar eller förbry
tare ha varit tillräckliga för att blidka gudar
na men vid viktiga blöt krävdes människor av-
högre rang. Så berättas från Norge att Haa
kon Ja r l inför Jomsvikingaslaget lät offra sin 
egen son. På liknande sätt ville Olaf Trygg-
vasson understryka vikten av sitt förestående 
blöt vid Frostatinget genom att för de försam
lade bönderna poängtera att " . . . skall man 
ej därtill välja trälar eller förbrytare utan de 
modigaste män och rikaste bönder." 

I sagorna berättas också hur trälar vid stor-
mannabegravningar offrades tillsammans 
med husdjur och annan utrustning som an
sågs nödvändig för färden till Valhall. I slutet 
av det korta Sigurdskvädet föreskriver den 
döende Brynhild hur hon och den redan döde 
Sigurd skall brännas på ett gemensamt 
gravbål: 

"Bredvid mig på bålet bränne man hunnen 
( = Sigurd) 
Bränna skall man på bålet bredvid hunnen 
mina hemhjon, med halsringar prydda 
två vid huvudet, och två hökar — 
då blir allt skiftat och delat jämngott ." 

(Tolkning av Björn Collinder) 

Välkänd är den arabiske skrivaren Ibn Fadh
lans berättelse om hur han på 900-talet blir 
vittne till hur nordiska vikingar begraver en 
hövding vid Volga. Den döde hövdingen lig
ger i sitt skepp, redo,att brännas, men innan 
gravbålet tänds feds en ung trälinna upp i 
skeppet, dödas och läggs vid sin herres sida. 

Denna kvinna anmälde sig frivilligt att följa 
hövdingen på gravbålet. I sagorna återges 
liknande exempel på hur trälar av egen vilja 
valt att bli sin döde härskares ressällskap. 
Ibland, som det framskymtar om Skafnört-

ung i Gautreks saga och om Atle Valeson i 
Landnamabok, tycks man närmast uppfatta 
det som en välgärning att trälen fär följa sin 
herre i graven och med honom fär dela Val
halls fröjder. 

Ankebränning 

Sigurdskvädet ovan innehåller uppgifter om 
både träloffer och änkebränning, som också 
måste betraktas som en slags människooffer. 
Änkebränning tycks ha praktiserats under 
yngre järnålder och innebar att om mannen 
dog först skulle änkan tölja honom i graven. 
Haakon Schetelig har gjort en särskild studie 
i ämnet (Schetelig 1910). Han söker belägga 
de litterära uppgifterna om änkebränning 
genom att analysera ett antal dubbelgravar 
dä r både en man och kvinna blivit begravda. 
Han menar att om gravgodset dem emellan 
är ungefär likvärdigt är det troligt att de är 
äkta makar. Är däremot den ene utan gravgå
vor är det troligare att denne är en träl. De 
litterära källor han hänvisar till är förutom 
Sigurdskvädet även Olav den heliges saga 
och den äldre versionen av Olaf Tryggvas-
sons saga. I den senare omnämnes änkebrän
ning som ett rådande gravskick i landet, nå
got som ledde till skilsmässa mellan Sigrid 
Storråda och Erik Segersäll då Sigrid inte 
ville finna sig i de dystra framtidsutsikter som 
stod henne till buds om Erik dog före henne. 

Begravning på mage 

Järnäldersgravar med den döde liggande på 
mage har konstaterats ett fåtal gånger. De 
jag känner till (tack för hjälp med uppgifter 
J . P. Lamm, Mats P. Malmer och Anne-Soli 
Gräslund!) i Sverige är följande: 

I Pavikens hamnområde på Gotland på
träffades i avfallslagren från varvsverksamhe
ten en ovan mark omarkerad grop med ett 
skelett liggande på mage (Lundström 1981). 
Kroppen syntes ha varit utsatt för våldsam
heter då den hade ryggen starkt sammanböjd 
och ena handens lingerben var förkolnade. 
Skelettet täcktes endast av halvlörbränt trä
virke och ett tunt jordlager. En C 14-datering 
av benen till 900-tal sammanfaller med varvs
verksamhetens upphörande och Lundström 
menar att kroppen "vittnar om ond bråd 
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d ö d " och sätter den i samband med en even
tuell våldsam avslutning av verksamheten på 
platsen. Det är således tveksamt om fyndet 
ens ska betecknas som en anlagd grav. 

Bland de 350 gravarna på det stora gravläl
tet Kopparsvik på Gotland fanns flera be
gravningar på mage (Mälarstedt 1979). Ef
tersom materialet ännu är obearbetat och 
ofullständigt publicerat saknas uppgifter om 
dessa gravars antal och övriga fyndomstän
digheter. Kopparsvikgravarna är från vi
kingatid. 

Ett annat gotländskt gravfält med inslag av-
begravningar på mage undersöktes 1981 vid 
Skälsö i Väskinde sn (Pettersson 1981). I ut
kanten av fältet påträffades sex skelettgravar 
som skilde sig från de övriga genom att var
ken ovan eller under jord vara markerade av-
stenläggningar o.d. I två av gravarna låg en 
man resp. en kvinna på mage. I en tredje grav 
var ett mansskelett som låg med överkroppen 
böjd framåt mellan benen. Skallen låg avskild 
från kroppen bakom bäckenet. I skelettet 
fanns inga andra märken efter halshuggning. 
Delar av skelettet saknades oeh mannen före
föll ha blivit lemlästad. A-M Pettersson påpe
kar att de sex gravarna låg perifert och att de 
gjorde ett slarvigt intryck. Hon antar att de 
döda varit brottslingar eller människor som 
varit utstötta ur den sociala gemenskapen. 
Gravarna är sannolikt vikingatida. 

I en vendeltida vapenutrustad mansgrav 
vid Bjers på Gotland uppges den döde ha 
legat på mage (Nordin 1893). Grävningsbe-
skrivningen förefaller dock inte helt entydig. 
Eventuellt var det bara skallen som låg med 
ansiktet vänt nedåt. 

I grav nr 724 på Birka fanns ett mycket 
fragmentariskt skelett, där bevarade delar 
tydde på att kroppen legat på mage (Arbman 
1943). Förutom kistspikar låg i graven en 

järnkniv, en läderbörs, del av ett silvermynt 
samt en bronsknapp. 

Bland de 16 gravarna på stadsäga 2713 i 
Trelleborg fann Mats P. Malmer en grav med 
en ensam man liggande framstupa (Ström
berg 1961). Uppgifterna om graven är mycket 
knapphändiga. Gravarna var genomgående 
mycket fyndfattiga men gravfältct omspänner 
tiden romersk järnålder-vikingatid. De flesta 

var skelettgravar orienterade i nord-syd och 
med den döde liggande på rygg med upp
dragna ben. I graven med mannen som låg på 
mage påträffades inga daterande fynd. 

I Lejre i Danmark har undersökts en vi-
kingatidsgrav med två mansskelett (Anders-
sen 1960). Det ena låg på rygg medan det 
andra låg på mage strax över det första. 

Gravar med halshuggna 

I Lejregraven var den på mage liggande man
nen halshuggen. Han tycks också ha haft bå
de händer och fötter bundna vid begravning
en. Graven anses av Anderssen vara en grav 
med människooffer. 

En annan dansk grav som anses vara en 
ottérgrav har påträlfats i Stengade på Lange
land (Skaarup 1972). Två mansskelett låg ut
sträckta på rygg bredvid varandra. Ett spjut 
låg diagonalt över dem och visade att de be
gravts samtidigt. En av männen var halshug
gen och hans lotter låg så tätt ihop att de tros 
ha varit sammanbundna . Graven är från 900-
talet. 

I den nypåträfläde Gerdrupsgraven vid 
Roskilde låg skeletten av en man och en kvin
na. Kvinnan var utrustad med vapen medan 
mannen begravts med sammanbundna fötter, 
sannolikt även bundna händer. Att hans hals 
bruti ts av framgick tydligt. Man förmodar att 
han är en offrad träl (Birkebäck 1982). 

Ett fynd i Tisso på Västsjälland kan inte 
räknas som begravning med åtföljande män
niskooffer men skall ändå tas upp här då fyn
det innehåller skeletten av två halshuggna 
män som med C14 daterats till tidigt 1000-
tal (Bennike och Christolfersen 1981). Intill 
en stor sten hade kropparna av två män 
grävts ned, dock ej samtidigt. Bägge låg på 
rygg och hade det avhuggna huvudet placerat 
mellan benen. Inga föremål fanns vid de dö
da . Med anledning av Tissofyndct har Per 
Holck (1982) påpekat att bruket att lägga ett 
avhugget huvud mellan benen är angivet i de 
äldsta källorna som ett sätt att hindra den 
döde att gå igen. (Man kan här erinra sig den 
ovan nämnda graven vid Skälsö på Gotland 
där skallen låg bakom ryggslutet på den dub
belvikte döde mannen.) Holck refererar också 
hur Saxo vid två tillfällen berättar om hur 
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gravar öppnats lör att stoppa pågående spö
kerier. Man har därvid stillat den döde 
genom att hugga huvudet av liket och driva 
en påle genom kroppen. 

Andra tänkbara ofjergravar 

I den praktfulla båtgraven i Hedeby i Nord
tyskland fanns utrustning för 3 män i grav
kammaren men inga bevarade skelett (Miiller-
Wille 1976). Man har dock tolkat båtens kam
markonstruktion och fyndens läge som tecken 
på att här begravts en högtstående mansper
son med två beväpnade manliga följeslagare. 
Graven dateras till tiden kring år 1000 och är 
av skandinavisk kulturkaraktär. 

Ett gravfält vid Dråby på Själland omfatta
de 12 stensättningar från vikingatidens mel
lersta del. Alla anläggningar innehöll ncd-
grävningar tör obrända lik men skeletten var 
dåligt bevarade. I vissa gravar fanns alls inga 
benrester. I tre av gravarna påträffades dock 
fragmentariska benrester under sådana för
hållanden att de tolkats såsom härrörande 
från ytterligare en i graven nedlagd person. 
Dessa tre gravar har tolkats som gravar med 
offrade trälar (Ramskou 1965). 

I det norska Osebergsskeppet fanns skelett
delar från två kvinnor varav den ena föresla
gits vara en offrad tjänarinna. Schetelig anser 
att en annan norsk båtgrav vid Hov i Donnes, 
Nordland innehåller en olfrad träl. En mans
person ligger inne i skeppet och den kvinna 
som ligger strax utanför anser Schetelig är en 
trälkvinna (Schetelig 1906). 

En dubbelgrav vid Fjälkinge i Skåne kan 
ha en plats bland tänkbara svenska otlergra-
var (Strömberg 1961 s. 41). Det var en ned
grävning med två skelett ovanpå varandra. 
Det undre låg utsträckt på rygg med "kris
ten" orientering i öst—väst. Omedelbart ovan
för låg ett annat skelett med samma oriente
ring men med uppdragna ben. Anmärknings
värt för detta senare var att kraniet låg avskilt 
från det övriga skelettet ungefär vid bäckenet, 
att nedre delen av underbenen var avskurna 
och att fotbencn saknades helt. Dessutom var 
skelettet på flera ställen svartbränt av eld. 
Mii ita Strömberg tror att den övre kroppen 
kan vara ett offer. Inga föremål påträffades 
o th en datering kan därför bara grundas på 

ytterligare en skelettgrav daterad till 900-
talet, som låg på tvären under de två skelet
ten. 

Båtgraven Nabberör på Öland har tolkats 
som en grav med människooffer (Anderbjörk 
1939). Skelettfyndcn var fragmentariska men 
har upplättats såsom härrörande från minst 
fyra personer. I båtens mitt hade en välrustad 
man haft hedersplatsen. Närmare stävarna 
bör ha funnits ytterligare två män och en 
kvinna. Vid dessas platser hittades endast ett 
fätal enklare föremål. Graven dateras till 700-
talet. 

De kända svenska båtgravarna i övrigt 
tycks ha varit inrättade för en person. Ett 
undantag är dock Tuna i Alsike, Uppland där 
åtminstone fyra av de tio båtgravarna är dub-
belbegrävningar (Arne 1934). Det finns dock 
inget som tyder på att dessa skulle varit gra
var med människooffer. 

Det finns heller ingen anledning att tro an
nat än att de flesta gravar med mer än en 
individ har sin förklaring i samtidiga eller i 
tid näraliggande dödsfall i familjegruppen. 
Gravar med flera skelett kan också vid under
sökning felaktigt ha tolkats som resultat av ett 
enda bisättningstilllälle när det i själva verket 
varit fråga om upprepade begravningar. 
Anne-Sofie Gräslund har påpekat att två av 
Birkas gravar, vilka föreslagits varit en enda 
grav med en olfrad tjänarinna, verkligen re
presenterar två skilda begravningstilllällen 
(Gräslund 1980 s. 36). 

Brandgravar 

1 svenska brandgravar från järnåldern ingår 
ofta två vuxna i dubbelbegravningar. Även 
kombinationen barn—vuxen är vanlig (Ire
gren 1972 s. 37 och där anförd litteratur). I 
det gravmaterial från Vårby—Vårberg som 
Iregren behandlat visade sig 9 av de 138 
brandgravarna innehålla ben av två indivi
der. Av dessa var 5 kombinationen vuxen— 
barn. Materialet är från romersk järnålder
vikingatid, med lä inslag av det senare. Gej
vall (1955 s. 705) påvisar ett stort inslag av 
llerbegravningar på mellersta gravlältet i 
Vallhagar där 13 av totalt 41 gravar innehöll 
mellan två och fem individer. Materialet är i 
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huvudsak från förromersk järnålder. 
Jag tycker mig ana en tendens till fler indi

vider i brandgravar än i skelettgravar men 
har ansett det ligga utanför denna uppsats att 
undersöka saken närmare. Hur som helst bor
de tanken på människooffer hållas aktuell vid 
osteologiska undersökningar av även bränt 
benmaterial , när försök görs att beskriva be
gravningsritualer. 

Det torde inte vara orealistiskt att hävda 
att realiteten bakom förekomsten av mer än 
en individ i brandgravarna kan indicera män
niskooffer. Omfattande sådana kan man san
nolikt förutsätta t.ex. i en år 1981 undersökt 
brandgrav vid Arninge i Täby sn, Uppland. 
Någon gång i början av 900-talet hade här 
samtidigt fem personer bränts på gravbålet 
(Vretemark 1983, s. 31). 

Svårigheterna att spåra människooffer i 
brandgravar inser man om man tänker sig att 
dagens arkeologer och osteologer fick tillfälle 
att gräva ut den gravhög som välvdes över 
gravbålet som Ibn Fadhlan besåg. Troligen 
hade förekomsten av offer varit svår att påvi
sa även om båten högsatts obränd. Trälinnan 
togs ju av daga på ett sätt som inte borde ha 
givit bestående skelettskador. 

Sammanfattning 

Det gravmaterial som redovisats är för litet 
och lör geografiskt spritt för att några generel
la slutsatser skall kunna dras. Man kan emel
lertid urskilja en del intressanta tendenser. 

För de redovisade exemplen är spridningen 
i tid 700-tal t.o.m. 1000-tal. De människooffer 
som påträffats i de danska och nordtyska 
mossarna representerar ett helt annat tids
avsnitt, äldre järnålder, och har sannolikt 
också en helt annan förklaringsgrund. 

En del likheter tycks finnas i de fall där 
skelett hittats liggande på mage, även om 
givetvis många förklaringar till detta aviga 
läge kan tänkas. Man kan notera att i de ovan 
redovisade exemplen där skeletten varit väl
bevarade och dokumentationen utförlig (Lej-
re, Paviken och Bollstanäs) synes placeringen 
på mage höra samman med en även i övrigt 
omild behandling av den döde. Eventuellt 
kan detta ha att göra med den dödes sociala 

status. Var det så en träl begravdes när han 
(ick vila på samma gravplats som de friborna? 

Man kan också notera att bland de tänkba
ra oflergravarna kan uppsökas exempel på 
både sagalitteraturens offer av "de modigaste 
m ä n " (jfr Hedcbykrigarens välrustade följe
slagare) och olfer av trälar (jfr Lejre. Stenga
de och Bollstanäs) där t.o.m. tvång (tjattrade 
händer och fötter) varit nödvändigt innan 
den utvalde följeslagaren dödats. 

Även om inte alla de redovisade exemplen 
är övertygande som gravar med människo
offer förefaller det ändå som det i de arkeolo
giska fynden går att belägga de litterära upp
gifterna. Men det är svårt! Det krävs helst 
extra-ordinära fyndomständigheter som t.ex. 
spår av halshuggning för att en offrad individ 
i en dubbelbegravning ska kunna skiljas från 
en naturligt avliden familjemedlem. J a g tror 
dock man kan våga påstå att människooffer 
varit ett vanligare inslag i den yngre järnål
derns begravningsritualer än de arkeologiska 
fynden hitintills visat. 
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