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Dödande vid begravningar 
Ett inslag i järnålderns gravritualer i komparativ 
religionshistorisk belysning 

Av Leif Nordenstorm 

Nordenstorm, L. 1994. Dödande vid begravningar. Ett inslag i järnålderns 
gravritualer i komparativ religionshistorisk belysning. (Killing al funerals. An 
element in Iron Age funeral ceremonies in lhe light of comparative religion.) 
Fornvännen 89. Stockholm. 

A number of graves with killed slaves, often decapitated and crippled, buried 
together with their masters, have been found in Seandinavia. There are also 
literary sources about killing of slaves and suicide of widows at their masters 
graves. 

The author compares the Scandinavian sources wilh information about the 
same or similar rituals among the Greeks, Slavs, Scythians, Indians, Sumerians, 
Egyptians, Chinese, Japanese and other peoples. 

There are many reasons for the ritual. The slaves and wives were a part of the 
master's possessions and were buried as part of his grave goods. The master did 
also need his wife and his slaves in the kingdom of the dead, and lhe widow 
often wanted to be together with her husband in lhe new life. The situation of 
the widow in many societies is very härd. Suicide is a possibility to escape these 
difficulties and the mourning. 

These rituals are not sacrifices. They are not directed to any gods. They are 
not periodical and not performed in sacrifieial places but in burial grounds. 

Leif Nordenstorm, Landstingsvägen 9 A, S-961 76 Boden, Sweden. 

Vid ett antal tillfällen har artiklar i Fornvännen 
tagit upp frågan om dödande vid begravning
ar. Ove Hemmendorff (1984, s. 4-12) har 
belyst ritualen med ett fynd i Bollstanäs: i ett 
brandlager återfanns två halshuggna mansske
lett liggande på mage samt de brända benen 
av en man och diverse djur. Graven dateras till 
700-800-talet. Lena Holmquist Olausson 
(1990, s. 175-182) har presenterat en grav 
från Birka, anlagd i övergången mellan ven
deltid och vikingatid, vilken innehöll skeletten 
av två män. Den äldre hade med sig en sköld, 
en lans, ett koger med pilar och en kniv m. m. 
Över detta påträffades ett halshugget skelett i 
onaturlig, förvriden ställning. Även Sabine 
Sten och Maria Vretemark (1988, s. 145-156) 
har berört ämnet i sin behandling av järnål
derns benrika brandgravar. 

En C-uppsats vid Stockholms universitet 

har tidigare tagit upp dödande vid begrav
ningar i ett antal gravfält i Mälardalen (Eng-
dahl 1990). En licentiatavhandling i religions
historia vid Teologiska institutionen vid Upp
sala universitet tar upp ritualen i komparativ 
belysning (Nordenstorm 1991). 

De många fynd som presenterats av dessa 
författare visar att det inte föreligger något 
tvivel om att dödande vid begravningar före
kommit under järnåldern i Skandinavien. Ri
tualen är även känd såväl från tiden före järn
åldern i Skandinavien, som från kulturer runt 
om i världen. 

I den arkeologiska litteraturen har dödande 
av människor vid begravningar vanligtvis kal
lats »offer». Holmquist Olausson (1990, s. 
1 77) har påpekat att det är viktigt att definiera 
vad som avses med människooffer liksom de 
bakomliggande orsakerna, eftersom frägan 
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Fig. 1. Trälen lill höger i 
Stengade-graven har haft 
huvudet avhugget och ar-
mai na sammanbundna. -
Der Sklave rechts in dem 
Grab in Stengade, Däne
mark, war enthauptet und 
ihm wurden die Hände ge-
lesselt. Bild: I.angelands 
museum. 

rymmer många dimensioner. Hemmendorff 
(1984, s. 11) använder visserligen genomgåen
de termen »människooffer», men menar likväl 
att ritualen har en helt annan förklarings
grund än äldre järnålderns mossoffer. Syftet 
med den här artikeln är att redogöra för den
na förklaringsgrund. 

Övriga fynd från järnåldern 
Andra tydliga exempel på gravar med dödade 
trälar är ett par danska gravar från Lejre och 
Stengade. I Lejre återfanns en 900-talsgrav 

med ett mansskelett med en kniv, en brynsten 
och ett spänne med vikingatida ornamentik. 
Ovanför detta låg en halshuggen man på 
mage, med händer och fötter i ett läge som 
visar att han varit bakbunden (Andersen 
1960, s. 24—29). I byn Stengade på Langeland 
upptäcktes en grav från vikingatiden (fig. 1). 
Denna var stor, en meter djup med rektangu
lära väggar. Troligen hade en drygt en meter 
bred träkista funnits i graven. Graven innehöll 
nämligen två skelett, liggande sida vid sida. 
Det vänstra tillhörde en vuxen man. Han låg 
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utsträckt med vänstra handen på bröstet och 
den högra vid sidan. Kring vänstra handleden 
fanns rester av en läderrem och kring höger
armen rester av tyg. Den andre mannen låg på 
rygg med ena foten över den andra och med 
högerhanden under bäckenet. Huvudet låg 
löst med ansiktet tryckt mot höger axel. Över 
de båda liken hade ett spjut lagts ned i graven 
diagonalt. Av detta återstod tillräckligt mycket 
för att bevisa att de två männen begravts sam
tidigt. Mannen till höger har haft fötterna 
bunda och var halshuggen vid begravningen. 
Med hjälp av spjutspetsen dateras graven till 
900-talet (Skaarup 1972, s. 4-6). 

Hemmendorff och Holmquist Olausson ger 
ytterligare exempel på gravar med dödade 
trälar. 

Att hitta säkra gravar med änkor som dö
dats eller tagit livet av sig vid mannens begrav
ning är betydligt svårare. I många fall kan man 
konstatera att man och kvinna begravts samti
digt. Haakon Schetelig (1910, s. 180-208) be
skriver 44 norska brand- och jordgravar med 
gravgods till både man och kvinna. Ingen av 
dessa gravar ger säkra bevis på att kvinnan 
verkligen tagit sitt liv eller dödats, troligen på 
grund av att detta skett på sätt som inte ger 
skelettskador. Schetelig verkar inte heller ha 
skilt mellan dubbelgravar och sekundärbe-
gravningar. Anne-Sofie Gräslund (1980, s. 
74—75) ger några exempel på säkra dubbd-
gravar i Birka, nämligen nr Bj 547, 644. 707, 
731, 735, 750, 834, 860, 861 och 954. 

Direkta litterära vittnesbörd 
De litterära vittnesbörden ger deick klara bevis 
för att dödande av såväl trälar som änkor före
kommit under yngre järnåldern i Skandinavi
en. De värdefullaste litterära vittnesbörden är 
de direkta, dvs. de som kommit till under 
tiden den fornnordiska religionen fortfarande 
var en levande religion. Det första kvädet om 
Gudrun, Det korta Sigurdskvädet och Brvn-
hilds färd till Hel berättar om hur Brynhild lin 
dräpa åtta trälar och fem tjänstekvinnor, in
nan hon själv tog livet av sig med svärd. Ett 
kväde som av Ernst A. Kock (1946, s. 18) 
placeras under rubriken »nionde århundran-
clet» återfinns i Torsten Tältstadings saga, vil
ken är frän 1200-talet, och berättar mu hur 

Asgrim från Telemark fick en son just när han 
skulle bege sig ut pä viking. Han befallde att 
pojken skulle sättas ut och sade ät en träl att 
placera barnet i hans grav. Innan pojken lyftes 
upp, började denne emellertid tala: 

Lät mig få komma till min mor. 
Jag fryser på golvet. 
Var skulle en gosse ha det bättre 
än vid sidan av sin mäktige fader? 
Svärdet behöver inte slipas 
inte heller behöver jorden grävas. 
Låt bli del onda verket. 
Jag vill leva bland människor. 

(Rock 1946. s. 18) 

Asgrims son kallar den tilltänkta utsättningen 
»ont verk», eftersom utsättning vanligtvis 
tillämpades endast om barnet var missbildat 
eller fött utom äktenskapet. Det verkar inte 
heller som om man kunde försvara att pojken 
lades i faderns grav. Jämför med den indiska 
riten jauhar, som innebar att en hustru döda
des innan mannen gav sig ut i tålt, där han 
förväntades dö. (Se nedan.) 

Indirekta litterära vittnesbörd 
Vid sidan om de direkta litterära vittnesbör
den räknas de indirekta, dvs. vittnesbörd från 
tiden efter den fornnordiska religionens ut
döende, eller vittnesbörd nedskrivna av »icke 
troende», utomstående betraktare. 

Gylfaginnings skildring av änkan Mannas 
och dvärgen Lits död i samband med Balders 
begravning omnämns inte i Den äldre eddan, 
men bygger av allt att döma på fornnordisk 
tradition. Snorres skildring av Balders begrav
ning i Gylfaginning har påfallande likheter 
med Ibn Fadlans så ofta citerade beskrivning 
av hur en storman begravs vid Volga och hur 
en trälinna dödas i samband med detta (Wi
kander 1978). Det folk som Ibn Fadlan beskri
ver, ar-Rusiya, är med stor sannolikhet nord
bor. En tidigare uppfattning att ar-Rusiya var 
slaver är inte trolig, dä ordets nordiska etymo
logi nu är bevisad (Melnikova & Petrukhin 
1991, s. 203 ff). 

Ibn Rustah är en annan arabisk författare 
som skildrat en nordisk hövdingabegravning i 
Volgaomrädet: 

När någon hövding bland dem dör, gräver de- ho
nom e-n grav lik ett nmligt hus och lägger honom i 
den. Jämte honom lägger de hans kläder, guldarm-
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band, en stor mängd föda, kärl med drycker, präg
lade mynt. Med honom lägger de i graven den kvin
na han älskade, och detta medan hon ännu lever; 
gravdörrarna stängs, och hon dör (Ohlmarks 1983, 
s. 173). 

I den nordiska sagalitteraturen nämns ritu
alen på ett flertal ställen. I Olav Tryggvassons 
saga i Flatöboken nämns att Sigrid Storråda 
övergav konung Erik eftersom lagen i Sverige 
innebar att om en konung dog skulle drott
ningen läggas vid hans sida på bålet (Flateyjar-
bok 1, 63). 

I S:t Olavssagan (Sagan om Olaf den helige) 
berättas det att när den hedniske jarlen Val-
gaut från Götaland ger sig av för att möta 
kung Olav, säger han åt sin hustru vad hon 
skall göra om han dör: hon skall bygga ett bäl 
och bränna upp all hans egendom och till sist 
sig själv (Schetelig 1910, s. 194). 

I Landnamaboken berättas det hur den 
döde Asmund bad att få slippa ba med sig sin 
träl i graven, eftersom det var bättre att vara 
ensam än att leva (!) med så dåligt sällskap. Så 
öppnades graven och trälen togs ut (Landna
mahök, Hauksbök c. 60). 

I Snorres konungasagor finns också ett par 
berättelser som visar att kungar inte gärna 
ville dö ensamma, utan tillsammans med sitt 
husfolk. När kung Hake, efter striden mot 
Jorund, hade blivit svårt skadad, lät han lasta 
sin båt full med döda män och vapen, hissa 
seglen, tända eld på den, och lät den glida ut 
från land. Kung Hake var döden nära eller 
redan död när han lades på båten (Snorres 
konungasagor 1, s. 40). När kung Ingjald illrå
de fann sig sakna kraft att kämpa mot Ivar 
vidfamne, och inte heller kunde fly, lät han 
sitt folk dricka sig »dödfullt» och tände eld på 
hallen, där han brann inne med sitt folk (Snor
res konungasagor 1, s. 56). 

Saxo Grammaticus berättar i Gesta Dano-
i um om drottning Gunhild i Uppsala som tar 
livet av sig med svärd vid konung Asmunds 
död (Saxo, del 1, s. 51). I Saxos berättelse om 
Hagbards och Signes kärlek tänder Signe eld 
på sig när hon tror att Hagbard håller på att 
avrättas (Saxo, VII, 23). Saxo berättar ocksä 
en makaber historia om hur kungasönerna 
Asmund i Hedemark och Asvik i Viken hade 
varandra så kära att den av dem som skulle 

överleva den andre skulle högläggas bredvid 
den först döde. Asmund begravs också levan
de med Asvik, och får uppleva en fasansfull 
tid i högen - den döde var allt annat än vänligt 
stämd mot sin gamle vän — innan han befrias 
av gravplundrare (Saxo, V, 11:1) . 

Adam av Bremen berättar i sin Gesta Ham-
maburgensis Ecdesiae Pontificum att Olav 
Tryggvasons änka Tora efter mannens död 
gick en värdig död till mötes genom hunger 
och umbäranden. Som kristen kunde Adam 
självfallet inte stödja änkesjälvmord, men han 
framhöll ändå att Toras död var värdig (Adam 
av Bremen, 2 : 40, 36). 

Landskapslagarna är en viktig källa till våra 
kunskaper om den fornnordiska religionen 
genom de förbud de tar upp. I Upplandsla
gens ärvdabalk finns en märklig ordvändning: 
»Ärvdabalken börjar med giftermål, ty stads 
kommer en av två, man av man, var efter 
annan. Inga tu komma så samman att de ej 
månde skiljas omsider: en avlider, den andra 
efter lever. Av sängs alstrande börjas allt arv.» 
(Svenska landskapslagarna. Upplandslagen. 
Ärvdabalken 1.) En liknande ordvändning 
återfinns i Södermannalagens ärvdbalk. Efter
som förkristna lagar, bl. a. enligt Olav 
Tryggvassons saga, uttryckligen säger att kvin
nan skall ligga vid mannens sida i gravhögen 
blir Upplandslagens ord förståeliga. Det är ett 
förbud mot en förkristen begravningsritual: 
dödande av änkan vid mannens begravning. 

Stenåldern och bronsåldern i Skandinavien 

På den mesolitiska gravplatsen vid Bogebak-
ken (äldre erteböllekultur, ung. 5000 f. Kr.), 
vid Vedbaek, Själland, har två trippelbegrav-
ningar med man, kvinna och spädbarn konsta
terats. (Albrethsen & Brinch Petersen 1976). 
På gravfältet i Skateholm, utanför Trelleborg, 
från samma tid, återfanns några dubbel
gravar. I en av dessa låg en femtioårig man ut
sträckt pä rygg tillsammans med en ung hop
krupen kvinna. Ett parti av hennes vänstra 
tinningsben hade brutits loss, antingen av dö
dande slag eller av ett litet grävande djur, 
efter begravningen (Larsson 1988, s. 109). 

Utanför stendösen Trollasten i St. Köpinge, 
Skäne, från mellanneolitisk tid återfanns 15 
koncentrationer, nedan kallade depåer, med 
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fynd av bland annat brända människoben av 
två individer, yxor, mejslar, pilspetsar och 
knivblad varav många brända. Benmaterialet 
från de två individerna hade spridits ut i flera 
depåer och det var nedlagt tillsammans med 
föremål. Detta talar för att de två individerna 
inte blivit begravda på vanligt sätt, utan ge
nomgått en rit som liknar offer (Strömberg 
1968). 

I en gravhög i Egtved i södra Jylland fanns 
en ekkista årsringsdaterad till 1357 f. Kr., med 
en flicka i 16-årsåldern. I kistan återfanns ock
så ett tygbylte, som innehöll de brända benen 
av ett barn i 5—6-årsåldern (Glob 1970, s. 
38-45 ; Egtvedfyndet, s. 19). Barnet är för 
gammalt för att vara flickans eget. De brända 
benen i en jordgrav visar likheter med Trol
lasten, och talar på samma sätt om en offerlik-
nande rit. 

Dessa vittnesbörd är troliga, men inte säkra, 
indikationer på att människor dödats vid be
gravningar i Skandinavien redan innan järnål
dern. Ytterligare fynd från yngre brons- och 
äldre järnåldern behövs för att vi skall vara 
säkra på att en obruten tradition föreligger. 

Geografisk förekomst och ursprung 
Bland indoeuropeiska folk är dödande av 
människor vid begravningar känt från ett fler
tal ställen. Iliaden nämner dödande av krigs
fångar i samband med Patroklos begravning 
(Homeros, 21 :26 -33 ; 23 :17 -23 , 161-173). 
Änkans självmord vid mannens begravning 
nämns i Euripides skildring av hur Euadne 
kastar sig på sin make Kapaneus bål (Suppl.). 
Vidare berättar Pausanius om tre messina-
änkors självmord (Perihegesis I 22: 6; IV; 2; X 
25:10). 

Platon låter Faidros ge flera exempel på hur 
kärleken kommer par att vilja dö för varandra. 
Gudarna hedrade Akillevs och sände honom 
till de saligas öar; han 

hade av sin mor fått veta, att om han dödade Hek-
tor, skulle della bli hans egen död, men om han ej 
gjorde del, skulle han få återvända hem och dö vid 
hög ålder - och dock tvekade han ej att hjälpa sin 
älskare Patroklos och hämnas honom, och att våga 
sitt liv och följa honom. Häröver fröjdade sig gu
darna högeligen, och de hedrade honom storligen, 
därför att han hade salt sådant pris pä sin älskare 
(Platon, Gästabudet 179C/180A). 

I Faidon (Platon, Faidon, 68A) berättar 
Sokrates att då en maka eller ett barn gått 
bort, har mången frivilligt önskat bege sig till 
Hades, i förhoppning om ett återseende. Ri
tualen nämns även hos andra klassiska förfat
tare. 

Pseudo-Mauritius, Thietmar och den arabi
ske 900-talsförfattaren al-Masoudi beskriver 
ritualen bland slaverna på liknande sätt (Szaf-
ranski 1976, s. 562). 

Från skyterna.har vi både Herodotos ingå
ende beskrivning (4:e boken, s. 238 f.) och 
kungagravarna i Tjertomlyk från 600-talet 
f. Kr. till 200-talet f. Kr. att utgå ifrån. Kung
arna begravdes tillsammans med upp till fem
tiotalet tjänare och frillor och dessutom ett 
femtiotal hästar, samt ett mycket rikt gravgods 
(Rice 1957, s. 8 8 - 9 1 , 99). Osseterna i Kauka
sus, ett indoeuropeiskt folk som troligen här
stammar från skyterna, uppvisar kvarlevor 
från dödandeseden. Den dödes änka och hans 
häst förs fram till graven tre gånger. Efter 
detta får ingen gifta sig med änkan, och ingen 
rida på hästen (Tylor 1871, s. 232). 

En gallisk hövding fick, enligt Caesar 
(6: 19), med sig slavar och underlydande som 
den döde hållit av, husdjur och ägodelar i 
graven. Samma sak gäller för irakerna, vars 
sedvänjor Herodotos (5:e boken, s. 7) beskri
ver. Enligt denne var det en stor ära bland den 
dödes hustrur och vänner att få följa den 
döde i graven. Även det forniranska gravskic
ket syns ha fordrat både stympning, ristande, 
bårslitning och dödande av människor till den 
dödes ära. 

Bland slaverna har änkans självmord tydli
gen försiggått på ett sätt som varit mycket likt 
det nordiska. År 745 skriver den helige Boni-
f ät ius: 

Venderna, den värsta och vidrigaste sortens männi
skor, bevarar den äktenskapliga kärleken så ivrigt, 
alt hustrun, efter sin makes död, inte längre orkar 
leva och bland äkta makar anses den vara ärbar, som 
med egen hand tar livet av sig för att brännas till
sammans med maken på bålet. 

Ett manuskript beskriver hur den litauiske 
storfursten Germont år 1271 brände sin far 
Swintorogs kropp enligt gammalt hedniskt 
bruk med svärd och pilbåge, falkar, hundar, 
hästar och älsklingsslavar. Åskådarna kastade 
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dessutom björn- och lodjursklor i flammorna, 
eftersom de tänkte sig att den döde skulle 
klättra uppför ett brant berg, på vilket en gud 
tog emot de döda (Oeftiger 1984, s. 193). 
Krönikören Henrik av Lettland skriver på 
1200-talet om hur prästen Johannes hamnar 
som fånge bland litauerna. Han blir vittne till 
hur femtio kvinnor hänger sig, när deras män 
har dött, eftersom de trodde att de skulle fä 
återse sina män (Oeftiger 1984, s. 194). Vid 
den litauiske Gedimins likbål 1341 fick - för
utom ett rikt gravgods — en levande häst, le
vande tjänare och tre tillfångatagna tyska rid
dare bli furstens sällskap. När elden slocknat 
skrapades askan och benbitarna ihop och la
des ned i en grav på platsen (Hehn 1911, s. 
541). 

Codex diplomaticus från 1249 berättar att 
preussarna begravde eller brände sina döda 
med hästar och människor, eller vapen och 
andra värdefulla ting. Petrus von Dusberg be
skriver under det tidiga 1300-talet hur de för
näma preussarna får med sig slavar, kvinnor, 
djur och föremål på likbålet, eftersom de 
trodde att allt som lades på bålet skulle uppstå 
med dem - författaren blandar in den kristna 
uppståndelsetron (Hehn 1911, s. 540; Hirsch 
u .a . 1861, s. 194). 

Änkebränning är välkänt från Indien, där 
det förekommit åtminstone från år 510 f. Kr. 
till våra dagar. Ett fall är dokumenterat år 
1987 (Narasimhan 1991, s. 1). Satt (sanskrit; 
med engelsk stavning: suttee), är den generella 
termen for att en änka väljer att dö i samband 
med mannens begravning. Vid sahamarana 
(förblivande i umgänge) låter kvinnan bränna 
sig själv till döds på mannens likbål. Vid an-
umarana sätter sig kvinnan att dö vid askan 
efter likbålet eller vid någon av mannens ägo
delar. Sati kan också beteckna att kvinnan be
gravs levande med mannen. I fall då hustrun 
dödats innan mannen förväntades dö i strid 
kallades detta jauhar. Sati var vanligtvis inte 
obligatoriskt, men man trodde att en kvinna 
som avstod från att följa mannen i döden 
aldrig skulle kunna bli man i återföddse-
kedjan. Många fall där tvång eller övertalning 
förekommit är kända. 

I rikt utrustade kungagravar med murad 
gravkammare i den sumeriska staden Ur åter

finns mycket gamla exempel på dödande av 
människor vid begravningar. Gravarnas bot
ten var täckt med kropparna av män och kvin
nor, som av allt att döma hade förts ned i 
graven och dödats på platsen (Wooley 1928, s, 
39 f) . Även egyptierna har praktiserat seden 
att begrava en hustru i mannens grav, tillsam
mans med gravgodset. Man känner också till 
exempel på dödande av tjänare vid kunglighe
ters och högre ämbetsmäns begravningar i 
Egypten under den första dynastin. Denna 
sedvänja har mycket tidigt ersatts av substitut, 
så kallade ushebtis, mumieformade figurer av 
trä eller vax, ofta inlagda i träkistor. Under 
nya riket tillverkades de av sten, trä, metall 
eller andra material. Ushebtis tänktes utföra 
sysslor som kunde förekomma inom jordbru
ket i Nildalen, såsom arbete på fälten, med 
bevattningskanalerna och med sandtransport 
(Spencer 1982, s. 68 f ) . 

Jordanes beskriver i sin historia om goter
na. De origine actibmque getarum, hunnernas 
konung Attilas begravning är 453. Järnkistan 
begravdes i en torrlagd flodfåra, så leddes 
floden tillbaka till sitt gamla lopp, och alla 
trälar dödades för att ingen skulle känna till 
gravplatsen. I Wienkrönikan berättas om hur 
det under ungrarnas härjningar i Västeuropa 
under niohundratalet hände sig att den 
ungerske hövdingen Lehd hamnade i fången
skap hos kejsar Konrad I. Kejsaren dömde 
den ungerske hövdingen till döden. Som sin 
sista önskan begärde Lehd ett horn för att 
han en sista gång skulle få höra en fanfar. 
Efter att ha fått hornet slog Lehd detta i 
huvudet på Konrad I, så att denne genast 
avled. Då skrek Lehd: »Du går bakom mig, 
och han blir min träl i den andra världen!» 

Ritualen är vidare känd från kinesiska 
kungagravar från Shangdynastin 1500-1027 
f. Kr. Från Konfucius tid berättas det om bro
dern till Chin Yang, en av Konfucius lärjung
ar, som hade dött. Den dödes hustru och 
husförvaltare önskade att några levande 
människor som skulle kunna tjäna den döde i 
dödsriket, skulle begravas med denne, men 
den vise (vilket antagligen syftar pä Chin 
Yang) sade att de riktiga offren skulle vara 
hustrun och husföirvaltaren, vilket dessa emel
lertid inte höll med om. Berättelsen slutar 
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med att den döde fick vila ensam i sin grav 
(Tylor 1871, s. 232). 

I närheten av kejsare Qin Shihuangs kända 
grav i Lintong utanför Xian från 200-100-
talet f. Kr. har en rad fynd gjorts, bland andra 
ett flertal mindre gravar, där personer som 
följt kejsaren i döden begravts. De har troli
gen gått en våldsam död till mötes, och deras 
kroppar är sönderstyckade (Wirgin 1985, s. 9, 
32). Kinesiska änkors självmord är kända fram 
till 1800-talet. Vid kinesiska begravningar fö
rekommer det än i vår tid att bärare och rytta
re av papper eldas upp, vilket tyder på att 
bärare och ryttare av kött och blod tidigare 
gått samma öde till mötes. 

Enligt en kinesisk skrift förekom dödande 
av människor vid begravningar i Japan så ti
digt som ar 247. I den japanska krönikan M-
hon Shoki eller Nihrmgi (6: 18-20), skriven år 
720, berättas om hur lerfigurer infördes som 
substitut för människor som tidigare begravts 
levande vid kejserliga begravningar. Fall av 
självmord vid en överordnas grav är kända i 
Japan så sent som under 1800-talet och i mo
dern tid. I landet finns en särskild harakirime-
tod för samuraj kvinnor. Den användes så sent 
som 1912 av hustrun till general Maresuke 
Nogi, känd japansk general från det rysk-ja
panska kriget. När kejsaren Mutsuhito hade 
avlidit 1912 bestämde sig generalen för att 
följa sin mästare enligt föreskrifterna för 
»självmord genom harakiri vid en mästares 
död». Under sorgedagen genomförde genera
len en sorgerit och skrev en tanka-dikt med 
farväl till världen. Sedan skar han upp buken 
med två snitt i kors och skar upp halspuls-
ådern helt på det ortodoxa sättet. Hans trog
na hustru befann sig i rummet intill. Även hon 
skrev en tanka med ett farväl till världen, och 
stack så in en dolk i sin strupe (Nakamura 
1964, s. 64). I Östasien är ritualen även känd 
frän Manchuriet, Korea och Myanmar (f. d. 
Burma). 

Flera folk på Sundaöarna, bl. a. dajakerna 
hemmahörande på Borneo, ansåg att de tidi
gare innehavarna till avhuggna huvuden skul
le tjäna huvudenas ägare i dödsriket. En döen
de människa som inte hade hunnit fä tag på 
ett avhugget huvud, brukade drabbas av sorg i 
vetskapen att han skulle bli utan tjänare i »sjä

larnas boning». Tylor berättar att vid en rykt
bar människas begravning pä Fiji ströp man 
dennes fruar, vänner och trälar, för att tillför
säkra den döde tjänare i andarnas värld. Lik
nande ritualer har förekommit pä många plat
ser i Polynesien. 

De nordamerikanska indianernas begrav
ningsritualer påminner om dem på Sundaöar
na. Osago brukade resa en käpp med skalpen 
av en dödad fiende på sina gravkullar. De 
ansåg att den, vars skalp hängde på käppen, 
efter döden skulle bli underställd den som 
vilade i gravkullen. I högkulturerna i Central
amerika, Mexiko, Bogota och Peru dödades 
krigare, trälar och hustrur vid hövdingars och 
kungars begravningar, för att kunna tjäna sina 
herrar efter döden (Tylor 1871, s. 229 ff). 
Begravningar med dödande av människor fö
rekommer även i västra, östra och södra Afri
ka. 

Den rikliga fiirekomsten av dödande vid be
gravningar bland indoeuropéerna tyder på att 
ritualen beror på ett religionsarv från en ge
mensam indoeuropeisk tid. Det finns emeller
tid en stor lucka mellan gemensam indoeuro
peisk tid och den tid från vilken dödande av 
människor vid begravningar är säkert omvitt
nad bland indoeuropéerna. Åsikterna om när 
den gemensamma urindoeuropeiska kulturen 
fanns går isär, men det är väl knappast någon 
forskare som vill förlägga den efter år 2000 
f. Kr. Det är alltså i varje fall en lucka på minst 
1500 år mellan urindoeuropéerna och Hero
dotos. 

I den fornnordiska kulturen 

Dödande av människor vid begravningar är 
inte bundet till någon av de olika dödsrikesfö
reställningar som förekom i fornnordisk reli
gion. I Saxo Grainmatkus (V 11: 1) berättelse 
om konungasönerna Asmund och Asvik, samt 
i Landnamabokens (Landnamahök, Hauks
bök, c. 60) berättelse om Asmund (en annan 
med samma namn) förekommer ritualen till
sammans med föreställningar om att de döda 
lever vidare i graven. I Eddans Sigurdskväden 
begår Brynhild självmord och bränns tillsam
mans med den döde Sigurd, åtta trälar och 
fem tjänstekvinnor, varefter hon beger sig till 
dödsriket Hel. Ibn Fadlans sagesman berättar 
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att den brände stormannen med den dödade 
slavinnan omedelbart far till paradiset, vilket 
sannolikt syftar på Valhall. 

Det finns olika typer av dödande av männi
skor vid begravningar i den fornnordiska kul
turen: 

1. Änkans självmord och eventuellt dödan
de av änkan vid mannens begravning. Inga 
säkra gravar har återfunnits. Det finns dock så 
inånga litterära vittnesbörd om denna typ, att 
det inte föreligger någon tvekan om att den 
förekommit. 

2. Dödande av träl vid husbondens begrav
ning. Det finns inånga säkra fall av denna typ, 
t .ex. de ovan nämnda gravarna i Bollstanäs, 
Birka, Lejre och Stengade. Även litterära vitt
nesbörd bekräftar denna typ. 

3. Fosterbroders självmord vid fosterbro
ders begravning. Saxo beskriver hur Asmund 
följde sin fosterbroder Asvik i graven. Denna 
typ är inte arkeologiskt belagd. 

4. Dödande av barn vid begravning. Ovan 
nämnda bronsåldersgrav i Egtved är sannolikt 
av denna typ. Inga arkeologiska fynd från 
järnåldern antyder att seden levt vidare, men i 
ovan nämnda kväde ur Torsten Tältstadings 
saga nämns ritualen. 

I andra kulturer förekommer även andra 
typer: 

5. Understälkls självmord eller dödande av 
underställd vid överordnads begravning. En 
allemannisk grav från Niederstotzingen i 
Wiirttemberg innehöll skeletten av en mun
skänk och en marskalk som följt sin herre i 
graven (Miiller-Wille 1980, s. 154). Inga ar
keologiska fynd i Skandinavien ger belägg för 
underordnads självmord. 

6. Dödande av krigsfångar vid begravningar 
nämns i Iliadens beskrivning av Patroklos be
gravning. 

7. Moderns självmord vid barns begravning 
förekommer sparsamt i Indien. 

8. Mannens självmord vid hustruns begrav
ning har förekommit sparsamt i Indien samt 
bland ashanti, där kungens systers man måste 
do med sin hustru. 

Vi har alltså bara klara bevis för att katego
rierna 1 och 2 har förekommit under järnål
dern i Skandinavien. Det finns emellertid ing
en tillräckligt stor underaökning av publicera

de gravar och gravfält i Norden för att vi 
generellt skall kunna uttala oss om sedvänjans 
statistiska frekvens i den fornnordiska kultu
ren. Kerstin Engdahl som undersökt ett antal i 
huvudsak väldokumenterade och totalutgräv
da gravfält från yngre järnåldern i Uppland, 
Södermanland och på Åland, samt enstaka 
gravar från Gästrikland, Södermanland, Upp
land och Västmanland har funnit att av de 428 
gravarna i de totalutgrävda gravfälten var 17 
gravar med stor sannolikhet dubbelgravar. 
Procentuellt varierade antalet dubbelgravar 
pä olika gravfält frän 3,1 till 5,9. »Dessa pro
centsatser indikerar inte att människooffer 
skulle varit allmänt förekommande i alla sam
hällets nivåer eller i hela Mälardalsområdet. 
Det tyder snarare på att det var förbehållet en 
viss grupp i samhället.» (Engdahl 1990, s. 3, 
17, 41.) Det rika gravgeids som finns i de flesta 
gravar, som innehåller dödade trälar och/el
ler änkor, vittnar också om att ovan nämnda 
grupp återfinns bland de rika. Vissa tecken 
tyder också på att i den grupp som praktiserat 
dödande av trälar återfunnits krigare, som 
inte nödvändigtvis hört till de rikaste i samhäl
let. Gravgodset i dessa gravar kan vara mycket 
enkelt. 

Ritualens spridning endast i en viss grupp i 
samhället liknar det förhållande som gällde i 
Norge. Schetelig konstaterar att änkans dod 
vid mannens begravning bevisas av det slora 
antalet dubbelgravar med man och kvinna, 
men att sedvänjan likväl varit sällsynt, efter
som enkelgravarna är i stor majoritet (Schete
lig 1910, s. 196). 

Att änkan »dör av sorg» eller frivilligt tar sin 
liv eftersom hon inte längre vill leva nämns i 
Baklersmyten och i Sigurdssagan. Vi har inga 
klara indikationer på att änkor någonsin 
tvingades att dö med sina män. Förhållandet 
att så många män begravts ulan sina hustrur, 
tyder snarare på att det var valfritt för änkan 
att dö vid begravningen eller att avstå. I de 
litterära källorna nämns bara frivilliga själv
mord bland änkor. Trälinnan som i Ibn Fad
lans skildring frivilligt ålar sig att dö vid stor
mannens begravning kan vara en ersättning 
feir hustrun, som befinner sig hemma i Skan
dinavien, när mannen avlider i trakten kring 
Volga. 
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Arkeeilogiska fynd av svårt sargade kroppar 
tyder på att trålarna motvilligt genomgått en 
plågsam avlivning. De har t. ex. torterats, lem-
lästats, bakbundits och halshuggits. I Balders-
myten sparkar Tor in dvärgen Lit i likbålet. 
Inget tyder på någon frivillig död. 

Orsaker till änkans självmord vid 
mannens begravning 

Orsakerna till dödande av människor vid be
gravningar kan indelas i religiösa, sociala och 
individuella motiv. 

Al-Masoudi (Szafranski 1976, s. 562) med
delar att slavernas hustrur vill brännas för att 
kunna följa maken till paradiset omedelbart. I 
de nordiska källorna utsägs inget klart om 
detta. Vi har inte heller någon beskrivning av 
ett återseende efter döden. Däremot har vi 
berättelser om hur man och träl, respektive 
vän och vän återsetts efter en dubbelbegrav
ning. Därför kan man utgå från att ovanståen
de motiv var en av orsakerna till änkans död 
vid mannens begravning. 

Enligt en indisk uppfattning skulle en kvin
na, som lät bränna sig efter mannens död, få 
35 miljoner år av himmelsk lycksalighet fiir sig 
och sin man (Miles 1988, s. 92). Några direkta 
spekulationer om belöning i dödsriket för än
kans död vid mannens begravning förekom
mer inte i våra nordiska källor. Däremot fram
ställs ritualen som ett ideal. 

Enligt en annan uppfattning tillhör änkan 
och mannens egendom den döde mannen och 
måste därför följa med honom till dödsriket. 
Detta utsägs tydligt i S:t Olavssagan, där jar
len Valgaut från Götaland säger åt sin hustru 
att hon skall bygga ett bål och bränna upp all 
hans egendom och sig själv, om han dör. Hag
bard i Saxos berättelse ber bödelsdrängarna 
att först hänga hans kappa för att han skall 
kunna pröva sin fästmös trohet. När han ser 
an denna tar livet av sig och är honom trogen 
i döden, är även Hagbard beredd att möta 
döden, förvissad om fastmöns trohet. 

I många kulturer anser man att man måste 
lägga ned den dödes personliga tillhörigheter 
i graven och/eller förstöra dem. I många fall 
fruktar man att den döde skall hämnas om 
detta inte görs. På detta sätt görs ju föremålen 
obrukbara för vanliga levande människor. I 

denna anda hugger man i Melanesien ned den 
dödes fruktträd, inte för att de skulle kunna 
vara till nytta för honom i andevärlden, utan 
för att de är helgade åt honom och inte får 
utnyttjas av någon annan (James 1957, s. 
114). 

Änkans situation är ofta minst sagt besvär
lig. I många samhällen får hon inte gifta om 
sig. Inom vissa brahminkaster i Indien måste 
en änka raka av sig allt hår på huvudet, och 
hon kallas inte längre för »hon», utan liir 
»det». Pseudo-Mauritius menar att de slaviska 
kvinnorna gärna stryper sig efter makens död, 
då de inle anser atl änkeståndet är ett rikligt 
liv. Ingenting tyder på att de nordiska änkor
na på något sätt skulle ba varit tabuerade eller 
direkt illa behandlade, men änkornas situa
tion har säkerligen i inånga fall ändå varit 
svår. Sjukdom och ålderdomssvaghet är alltid 
svåra att bära, även fiir den som behandlas väl 
av omgivningen. Det har säkerligen ocksä va
rit svårt för många änkor att inte längre vara 
den högst uppsatta kvinnan på gården, efter
som svärdottern övertagit denna roll. Detta 
kan jämföras med jainisterna som i vissa fall 
utför självmord för att sjukdom och ålder
domssvaghet inte skall få underminera det 
andliga stadium de har uppnått. 

I vissa samhällen, främst på platser med 
hårt klimat eller oregelbunden tillgång till 
föda, har de gamla övergetts eller till och med 
dödats (Simmons 1945, s. 240). Sedvänjan att 
döda de gamla finns också belagd från ett så 
närbeläget folk som lapparna. (Arbman 1947, 
s. 11 ff.) Påståendet att nordborna skulle ha 
störtat sina gamla utför ättestupor har där
emot aldrig bevisats. Det är troligt att änkans 
självmord vid mannens begravning, i likhet 
med dödande av de gamla, delvis kunde bero 
på försörjningssvårigheter. 

Emile Durkheim har i sin klassiska sociolo
giska undersökning »Självmordet» redogjort 
för sin forskning om självmord. Han har 
bland annat funnit att änkor och änklingar 
begår självmord i betydligt större utsträckning 
än gifta. Den enes bortgång ökar alltså risken 
för att den andre skall begå självmord. Den 
chock som den överlevande får utstå vid ma
kens eller makans död är kraftig. Dessutom 
saknas maken/makan som brukade vara ett 
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stöd vid svårigheter (Durkheim 1968, s. 152). 
I Det första kvädet om Gudrun sägs mycket 
riktigt att Brynhild inte ville leva efter Sigurd. 
Inte heller Saxos drottning Gunhild i Uppsala 
ville leva efter kung Asmund. Enligt Gylfagin-
ning brast Nanna Nepsdotter av sorg vid Bal
ders begravning. Den helige Bonifatius om
nämnande att de vendiska kvinnorna inte or
kade leva efter makens död pekar i samma 
riktning. Den inbördes kärleken förmådde, 
enligt Saxo, konungasönerna Asmund och 
Asvid att komma överens om att den av de 
båda som överlevde den andre skulle lägga sig 
bredvid denne i gravhögen. Durkheims kon
staterande att änkor i högre grad än andra 
begår självmord på grund av chocken och 
sorgen, kan säkert gälla även i nära vänskaps
förhållanden när den ene dör. 

Orsaker till dödande av trälar vid begravningar 
Enligt Snorres beskrivning av Odins död i 
Ynglingasagan hade likbålets storlek och inne
håll stor betydelse för hur aktad den döde 
skulle bli i »himlen». Snorres uppgift styrks av 
det rika gravgods som lades ned i rikemans
gravar under vikingatiden. 

Nordiska gravar från yngre järnåldern inne
håller ofta ben av djur och materiell utrust
ning som lagts ned i graven eller bränts på 
gravbålet. Särskilt rika på sådana lämningar är 
stormannagravarna i östra Mellansverige från 
yngre järnåldern. Brandgravar från detta om
råde kan innehålla nära 100 liter ben. Seden 
att bränna djur i samband med begravningar 
var mest utbredd från 400-talet till 900-talet, 
alltså under samma tid som vi har belägg för 
att dödande av människor vid begravningar 
förekom. Sabine Sten och Maria Vretemark 
(1988, s. 145-146) har undersökt 14 östsven
ska gravar av denna typ. Tre av dessa innehål
ler rester av människor som kan ha dödats i 
samband med gravläggningen, nämligen Ot
tarshögen, Uppsala västhög och Arninge
graven. De döda hade fått med sig djur, färd
kost samt en personlig utrustning, avsedd 
både för nytta och nöje, t. ex. vapen, rust
ningsdelar, glas till vackra dryckesserviser, 
spelbrickor och tärningar, påkostade dräktde
taljer och delar till hästutrustningar. I Bal-
dersmyten leds Balders häst sadlad och bets

lad till bålet. Balder får också med sig guld
ringen Draupne på bålet. 

Det är dock inte bara den dödes ställning i 
dödsriket som krävde att den döde fick med 
sig trälar i graven. På samma sätt som den 
döde behövde vapen och bruksföremål i det 
nya livet, skulle han också behöva trälar. Mun
skänken och marskalken som följde med sin 
husbonde i graven i Niederstotzingen, Wiirt-
temberg, var visserligen inte trälar, men de 
var utrustade på ett sådant sätt att de skulle 
kunna fortsätta med sina arbetsuppgifter i 
dödsriket. De egyptiska ushebtis, dockor som 
substitut för trälar, har tydliga påskrifter att 
de skall utföra arbete i stället för ägaren i 
dödsriket. 

Redan före ankomsten till dödsriket tänktes 
den döde behöva en del utrustning. Litauerna 
kastade djurklor på likbålet för att den döde 
skulle kunna klättra upp på de dödas berg. De 
livsmedel som finns i nordiska gravar verkar 
vara dimensionerade för att vara just färdkost. 

På samma sätt som änkan tänktes bli hus
bondens sällskap i dödsriket kunde även trälar 
tjäna som sällskap, möjligen som en ersättning 
för änkan. Asmund ville hellre vara ensam i 
sin hög än att ha så dåligt sällskap som han 
fick, enligt ovan nämnda berättelser ur Land-
namaboken. Föreställningen att den döde be
höver sällskap stöds också av utomnordiska 
källor. Detta gäller framför allt dödande av 
änkan vid mannens begravning. Julius Caesar 
nämner att seden bland gallerna var att slavar 
och underlydande, som man visste att den 
avlidne hållit av, brändes tillsammans med 
denne. 

Trålarna har i många fall avrättats genom 
halshuggning. Detta gäller bland andra gravar 
från Birka, Bollstanäs, Lejre och Stengade. 
Att avhuggna huvuden troddes besitta magi
ska egenskaper är omvittnat. Ynglingasagan 
berättar att efter kriget mellan åsar och vaner 
utlämnas Höner och dennes rådgivare Mimer 
av åsarna som gisslan till vanerna. Dessa hals
hugger Mimer och sänder huvudet till Oden, 
vilken smorde in huvudet med örter, kvad 
galdrar över det och laddade det med sådan 
kraft att det kunde tala med honom och berät
ta fördolda ting. I den keltiska religionens kult 
hade det avhuggna människohuvudet en cen-
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trål roll. Helgedomen i Roquepertuse har 
nischer för avhuggna människohuvuden, vilka 
även förekommer rikligt i den keltiska bild
världen (Walls 1983, s. 118). Bland flera 
stammar på Sundaöarna tänktes den som 
hade dödat en människa och tagit reda på 
dennes huvud vara förvissad om att den döda
de skulle bli den förstnämndes tjänare i döds
riket (Tylor 1871, s. 229). 

V. Ja. Petruchin (1976) tolkar de orgiastiska 
festerna vid rusernas hövdingabegravning, 
skildrad av Ibn Fadlan, som fruktbarhetsriter. 
I riterna ingick bl. a. rituella samlag med en 
trälinna, som dödades för att läggas på den 
dödes gravbål. Fruktbarhetsriter verkar dock 
inte vara vanligt förekommande tillsammans 
med dödande vid begravningar. 

Marcel Mauss (1925, s. 54 f.) har undersökt 
gåvoinstitutionen i olika kulturer. En viktig 
funktion som gåvan har är att den ger givaren 
status. Den som har råd att dela ut stora och 
värdefulla gåvor bevisar att han är rik och 
mäktig. I vissa fall används förstörelse av före
mål på samma sätt. Man förstör helt enkelt för 
att ge ett intryck av att man inte har någon 
önskan att få något i gengäld. Klättring upp
för den sociala stegen görs på detta sätt inte 
bara för egen del, utan också för familjens 
skull. Detta kallas med en antropologisk term 
potlatch. Potlatch i samband med begravningar 
har bevittnats och studerats hos haida och 
tlingit. Hos tsimshian hör den speciellt ihop 
med slutet av sorgeperioden, resandet av to-
tempålen och kremeringen. Begravningspot-
latch omtalas bland haida, tlingit, tsimshian 
och kwakiutl (Mauss 1925, s. 57, 141). Även 
dödandet av människor och stora mängder 
djur vid begravningar i östra Mellansverige är 
självfallet ett slags maktdemonstration. Det 
var bara de rika som kunde få med sig flera 
hundar, hästar, svin, får, andra djur eller till 
och med trälar i graven. En sådan begravning 
hade delvis funktionen att visa för omgivning
en an den som begravts varit en storman. Det 
är däremot knappast troligt att dödande av 
hustrun skulle kunna ha denna funktion. 

Maktdemonstrationsmotivet vägde troligen 
tungt vid dödandet av trälen i Birkagraven 
eftersom den avlidne krigaren bredvid sitt hu
vud hade ett älghorn, som enligt Holmquist 

Olaussons (1990, s. 181) träffande beskriv
ning »synes uttrycka en stark symbolik, möjli
gen av rangbetecknande karaktär». Den starka 
rangbetecknande symboliken förstärktes av 
den dödade trälen. Tillspillogivning av trälar 
vid begravning som maktdemonstration fram
träder som ett klart motiv vid de skytiska be
gravningarna vid vilka enligt Herodotos fler 
än femtio människor och femtio hästar döda
des. Härvid spelade också förhållandet att 
mannens egendom var helgad åt honom och 
fick inte användas av andra en stor roll. (Se 
ovan.) 

Gravplundring har förekommit runt om i 
världen. Om en träl deltagit i begravningen 
eller anläggandet av graven, kunde man för
hindra att kunskapen om gravens placering 
spreds genom att trälen dödades. Så var fallet 
när den hunniske konung Attila begravdes. 
Ingen litterär källa ger något stöd för att detta 
någon gång skulle ha varit orsaken till att 
trälar dödats vid begravningar i Norden, men 
vi kan inte utesluta att detta någon gång kan 
ha varit fallet. 

Kollektivet går före individen 
I de flesta kulturer är kollektivet viktigare än 
individen. Folket, ätten och familjen hör sam
man. Det är därför helt naturligt att änkan 
och/eller trålarna skall följa med husbonden 
till dödsriket. De flesta religioner och kulturer 
i förfluten tid kände inte heller till begreppet 
»människovärde». Detta kan hjälpa oss att 
förstå hur tankegångarna bakom dödandet 
verkligen kunde leva vidare med en sådan livs
kraft. 

Inte offer 

I den arkeologiska litteraturen har, som tidi
gare nämnts, dödande av människor vid be
gravningar vanligtvis kallats »offer», utan att 
denna term närmare definierats. I det här 
sammanhanget är det dock nödvändigt att an
vända en klar definition. 

En lämplig definition av »offer» är följande, 
vilken baseras på Joseph Henninger (1987, s. 
544 f ) , Geo Widengren (1971, s. 159), Olof 
Pettersson (1972, s. 142) och Helmer Ring
gren (1968, s. 82): 
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Offer: den religiösa handling, den rit, som, därige
nom atl en levande varelse, ett växtslag, en vätska 
eller etl föremål helgas åt en gudom eller ett annal 
övernaturligt väsende (då del gäller en levande va
relse, med eller ulan dödande), skapar ett för
eningsband mellan della väsende och den männi
ska, som utför riten, vilken ofta anses kunna påver
ka gudomen eller väsendet i en av offraren önskad 
riktning, eller är ell uttryck för tacksamhet. 

Def in i t i onen m o t s v a r a r väl vad »offer» i nne 

b ä r i n o r m a l t svenskt s p r å k b r u k , o c h ä r d ä r f ö r 

in te s t ipulat iv. 

D ö d a d e m ä n n i s k o r o c h d j u r samt fö remål 

lades n e d i j ä r n å l d e r n s g ravar . D e n d ö d e tänk

tes ha nyt ta av dessa i e t t liv ef ter d ö d e n . 

F ö r e m å l e n ä r u tva lda för at t sörja för d e n 

d ö d e s föda, försvar o c h v ida re v e r k s a m h e t . 

I n g e n t i n g tyde r p å a t t g ravgodse t på någeit 

sätt skulle vara offrat till en g u d . De skriftliga 

kä l lo rna n ä m n e r in te he l l e r at t d e s o m d ö d a 

des vid d e beskr ivna b e g r a v n i n g a r n a skulle 

vara offer till n å g o n g u d . 

D ö d a n d e av m ä n n i s k o r vid b e g r a v n i n g a r ä r 

et t r i tual s o m på b e t y d a n d e p u n k t e r skiljer sig 

från offer , o c h in te he l le r passa r in i ovans tå 

e n d e def in i t ion , f rämst g e n o m att d e in te rik

tas till n å g o n g u d . M ä n n i s k o r s o m d ö d a s vid 

b e g r a v n i n g a r och läggs n e d i en grav ä r in te 

männ i skoof fe r , u t a n e n del av d e n d ö d e s grav

gods . 
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Zusammenfassung 

Es gibt in Skand inav ien viele Beispiele fiir ei-

s e n z e i l l k h e G r ä b e r , in we l chen e in o d e r m e h 

r e r e g e t ö t e t e Sklaven z u s a m m e n mit i h r e n to 

t en H e r r e n be igese tz t s ind, z. B. G r ä b e r in 

Bol ls tanäs u n d Birka in S c h w e d e n u n d Le j re 

u n d S t e n g a d e in D ä n e m a r k . E b e n s o ist u n s 

S k l a v e n b e s t a t t u n g b e k a n n t von d e m D o l m e n 

Tro l las ten in S c h o n e n u n d von d e m b r o n z e 

zei t l ichen Grabh i ige l Egtved in J u t l a n d . Die

ses Ri tual k e n n e n wir a u c h a u s l i t e ra r i schen 

Q u e l l e n , in we lchen W i t w e n v e r b r e n n u n g u n d 

W i t w e n b e s t a t t u n g bei d e n N o r d m ä n n e r n be-

s ch r i eben s ind. Sklaven- u n d W i t w e n v e r b r e n 

n u n g u n d - b e s t a t t u n g ist a u c h von vielen indo

g e r m a n i s c h e n Völke rn b e k a n n t . In d e r Ilias 

tö t e t Achill Kr i egsge fangene u n d v e r b r e n n t 

sie z u s a m m e n mit d e m L e i c h n a m des P a t r o 

klos (Ilias 2 3 , 1 7 5 1 . u n d 181 f ) . H e r o d o t 

schre ib t von S k l a v e n b e s t a t t u n g e n bei d e n Sky

t h e n , wovon wir a u c h a r chäo log i s che F u n d e 

h a b e n . A u c h d ie Slawen, d ie O s s e t e n , d ie Gal-

lier u n d die I n d e r h a b e n d ieses Ri tual d u n h-

geftihrt. AuBer von den indogermanischen 
Völke rn ist es a u s S u m e r u n d Ä g y p t e n , von 

d e n H u n n e n u n d U n g a r n , aus Ch ina , Korea , 

J a p a n , aus d e r M a n d s c h u r e i , M y a n m a r u n d 

von d e n Vö lke rn d e r S u n d a i n s e l n , in Polyne

sien, A m e r i k a u n d Afrika b e k a n n t . 

W i t w e n v e r b r e n n u n g war wahrsche in l i ch 

freiwillig u n d e r fo lg te nach S d b s t t ö t u n g . Die 

Sklaven w u r d e n j e d o c h e n t b a u p t e t , ve r sn im-

mel t , u n d / o d e r i h n e n w u r d e n die H ä n d e a u f 
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dem Riicken gefesselt. Das Ritual ist nur un
ter 3—6% der Gräber in Ostschweden nach-
weisbar. 

Es gibt verschiedene Grunde ftir dieses Ri
tual. Die Witwe wollte ihrem Mann sofort in 
das Totenrekh folgen. Man dachte sich die 
Frau auch als zum persönlkhen Eigentum des 
Mannes gehörig, weshalb sie zusammen mit 
Tieren, Waffen und Werkzeugen in seinem 
Grabe liegen sollte. Möderne Untersuchun
gen zeigen audi , daB die Trauer um einen ver
storbenen Ehepartner so groli sein känn, daB 
die Neigung zum Suizid bei Verwitweten viel 
groBer ist als bei Verheirateten. 

Grunde fur die Tötung von Sklaven waren, 
daB der Her r auch im Totenreiche seine 
Sklaven brauchte, oder daB die Sklaven als 
Besitz des Verstorbenen diesem in den Tod 
folgen muBten. 

Sklaven- oder Witwenverbestattung bzw. 
-verbrennung werden oft "Menschenopfer" 
genannt. Das ist keine zutreffende Bezeich
nung. Denn das Ritual bezieht sich auf keine 
Gottheit; sondern die getöteten Sklaven und 
Witwen gehören zu der als notwendig erach-
teten Ausstattung des Grabes. 

Deutsche Zusammenfassung: Armin Grötzner 
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