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1. Inledning 
 
Inför valet av ämne för min C-uppsats i religionsvetenskap, funderade jag på att kunna 
fördjupa mig i något som redan intresserar mig mycket – nämligen hästar. En fascination för 
den förkristna religionen i Norden, med vikingar, isländska sagor och en storslagen mytologi, 
har följt mig sedan barnsben. En kombination av dessa ämnen är inte svår att åstadkomma, 
speciellt inte för religionstemat, då hästen i många avseenden tycks ha varit betydelsefull i 
den fornnordiska kulten. 
 
Genom mina studier av den fornnordiska religionen har jag uppmärksammat att ritualer, där 
hästar har offrats åt gudarna, inte verkar ha varit ovanliga. Vid en snabb överblick av det 
arkeologiska material som bär vittnesmål om offrandet av hästar i Norden, häpnar man över 
mängden av fynd. Tanken man slås av angående detta slags religionsutövande, är det enorma 
slöseriet på felfria och praktfulla djur, som jag själv som hästägare skulle vilja kalla det. Hur 
ska jag kunna förlika mig med detta idag? Ämnet väcker känslor av både motvilja och 
nyfikenhet. Berättelserna om hästoffer och indikationerna på att dessa verkligen ägde rum, 
fick mig att vilja undersöka saken närmare. Jag ville veta varför hästar offrades och hur detta 
gick till. Min nyfikenhet över den fornnordiska religionens utövande genom offerritualer med 
hästar inblandade, ligger alltså till grund för denna undersökning. 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hästoffer i den fornnordiska religionen. Jag kommer att 
koncentrera innehållet i undersökningen kring tiden för yngre järnålder; folkvandringstid (år 
400 – 550), vendeltid (år 550 – 800) och vikingatid (år 800 – 1060).1 I vissa fall kan 
exemplen vara från både tidigare och senare tid än den avsedda. Detta material kan ändå vara
relevant att ha med i sammanhanget för att få en bred inblick i offrandet av hästar i nordisk, 
förkristen sed. Huvuddelen av det presenterade materialet kommer dock att behandla yngre 

 

rnålder. 

ppsatsen kommer att behandla följande frågeställningar: 

n fornnordiska religionen och vilka olika betydelser 

ffer i det som beskrivs i litteraturen 
och i det som det arkeologiska materialet visar? 

ur om 

at 

, kan 

                                                

jä
 
U
 

 Varför offrades hästar i den fornnordiska religionen? 
 På vilka sätt offrades hästar i de

hade hästoffret i olika ritualer? 
 Vad finns det för likheter och skillnader av hästo

1.2. Metod 

För att nå ett resultat i detta studium använder jag mig i stor utsträckning av litterat
arkeologiska undersökningar av hästoffer, t.ex. Ulf Erik Hagbergs avhandling om 
offerritualerna vid Skedemosse på Öland och Anne Carlies studie av de fynd som hör till den 
forntida byggnadskonsten. Det arkeologiska materialet som källa till undersökningen 
innefattar både arkeologiska fynd och det skriftliga materialet från de forskare som behandl
dessa fynd. De arkeologiska fynden som forskarna arbetar med, kan i vissa avseenden inte 
alltid förutsättas vara representativa för det fornnordiska samhället, t.ex. då man vill studera 
det vardagliga livet. Då min undersökning gäller de speciella, kultiska handlingarna att offra 
hästar förmodar jag ändå att de många gravfynd, och undersökningar av dessa som gjorts
ses som representativa för de hästofferritualer som man känner till. Fler källor, som kan 

 
1 Angivna årtal enligt tidsaxel hos Linnell 2001 s. 235 
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räknas som direkta, är bl.a. bildstenar, smyckesdekorationer och konst på andra arkeologisk
fynd, som bl.a. Gutorm Gjessing skriver om i sin avhandling om hästar i förhistorisk

a 
 konst 

ch kult. Sådana källor kan också berätta mycket om den fornnordiska offerkulten. 

å. Dessa 

 på 

ed. De 

 

m kan överensstämma med de direkta källorna, som t.ex. 
arkeologiska fynd och ortnamn. 

teras de 

snitt. 

lutligen redogörs 
kortfattat för hela arbetet i en sammanfattning och med några slutord. 

2. Bakgrund 

nas 

iga slaktoffret har i de flesta religioner en högre 
tatus än t.ex. dryckesoffer eller offer av vegetabilier.4 

, 
l 

 
Detta visar att offer är ett mer inklusivt begrepp, där sacrificare kan ingå i en underkategori. 

                                                

o
 
För att ta fram ytterligare belägg för de offerritualer som de arkeologiska fynden vittnar om, 
söker jag även information om hästofferkulten i de skriftliga källor som finns att tillg
källor är bl.a. de isländska sagorna, Snorres Edda, skaldedikterna och beskrivningar 
nedtecknade av kristna missionärer. Den undersökande delen av denna uppsats grundar sig
jämförelsen mellan dessa skriftliga skildringar och det arkeologiska materialet. Det stora 
problemet med denna metod är att tidsperioden för offerfynden inte riktigt stämmer överens 
med de skriftliga indikationerna av offerkulten, som t.ex. de isländska sagorna bidrar m
flesta fynden är från yngre järnålder, medan stora delar av det skriftliga källmaterialet 
beskriver tiden omkring 1100 – 1300-talen. I många fall är dessa källor de enda skriftliga
beskrivningar som finns. Utan att tolka dem för mycket själv, kan man ändå genom dem 
påvisa vissa traditionsmönster so

1.3. Disposition 

Undersökningen börjar med ett bakgrundsavsnitt, där jag går igenom begreppet offer samt 
vilken betydelse hästen hade i den fornnordiska religionen. I redovisningsdelen presen
olika sätt som man kan se att hästar offrades på, genom de beskrivningar som finns i 
arkeologisk och religionsvetenskaplig forskningslitteratur samt i skriftliga källor. Exemplen 
belyses med citat och en egen tolkning av det specifika offerförfarandet följer på varje av
Avsnitten innehåller således både redovisning av undersökningsmaterialet, samt analys 
genom jämförelser mellan skriftliga källor och arkeologiskt material. S

2.1. Offer 

Begreppet offer kan ha olika funktioner och omfattar ett komplext system av riter. I form av 
ett gåvooffer, kan offret vara en gåva som skapar en länk mellan människornas och gudar
världar.2 Detta gåvooffer kan i sin tur vara ett tackoffer för att visa tacksamhet gentemot 
gudarna, eller ett soningsoffer som utförs för att blidka gudarna. I form av en gemensam 
måltid med gudarna, ett kommunionsoffer, äts gåvooffret upp och genom denna ritual får 
människan del av det heliga.3 Hos alla olika offerförfaranden, är det förnämsta offret 
dödandet av en levande varelse. Det blod
s
 
Ordet offer anses ha samband med de båda latinska orden offerre, ”ge, erbjuda” och operare
”genomföra, uppnå”.5 En synonym till offer är det engelska sacrifice, som kan härledas til
latinets sacrifcium, uppbyggt av sacer, ”helig” och facere, ”att göra”.6 Verbet sacrificare 
anses dock ha mest med det rituella dödandet att göra, medan offer avser gåvan till gudarna.7

 
2 Näsström 2002 s. 14 
3 Ibid. s. 14 - 15 
4 Ibid. s. 15 
5 Ibid. s. 15 
6 Henninger 1993 http://userwww.sfsu.edu/~biella/santeria/doc20.html  
7 Näsström 2002 s. 15 
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Begreppet offer kan i stort sett ses som hela handlingen, där en gåva överlämnas till de 
gudomliga makterna. 
 
Definitionen av offer förutsätter en offermottagare, som oftast är av gudomlig natur, en 
offrare, som söker kontakt med det gudomliga, samt själva offret.8 Begreppet offer kan 
definieras som: 

 
Offrandet av något, levande eller icke levande, i en rituell procedur som 
etablerar, eller mobiliserar, en ömsesidig relation mellan den som offrar 
(antingen en individ eller en grupp) och mottagaren – som kan vara mänsklig 
men oftast är av annan karaktär, t.ex. gud eller ande.9 

 
Till de fornnordiska offerhandlingarna måste tilläggas en viss källkritik. De skriftliga 
indikationerna på offerritualer har av många religionshistoriker tillskrivits ett högt 
källvärde.10 Andra forskare menar att de skriftliga källorna bör ses ur en kristen synvinke
flesta skildringar var nedtecknade av kristna, som mycket väl kan ha använt sina egna 
fantasier när de återgav hur hedningarna utförde sina offerritualer. För denna uppgift kan
författarna dessutom ha varit inspirerade av gammaltestamentliga judiska offerskick.

l. De 

 
 Trots 

e 

                                                

11

en nödvändig kritisk hållning till de skriftliga källorna, kan vi genom kombinationen av d
kristna källorna, den isländska sagalitteraturen och arkeologiska materialet, ändå få en viss 
bild av hur de fornnordiska offerritualerna gick till. 

2.2. Hästens betydelse i den fornnordiska religionen 

2.2.1. Hästen och skapelsen 

I den fornnordiska världsuppfattningen var naturfenomen som väder, årstider och 
dygnsväxlingar starka urkrafter som hade framavlats av jättar och gudar.12 I myterna ges 
gudomliga förklaringar till skiftningar i naturen. I eddadikternas skapelseberättelser finns 
myten om hur natt och dag blev till. I Vaftrudnersmål, eller Sången om Vavtrudner, berättar 
Oden själv om de hästar som drar natten och dagen över människornas värld. 

 
Skinfaxe han kallas, 
som den klara dagen 
var morgon över människor drar. 
För den bästa av hästar 
han hålles av reidgoter, 
ljus sprider springarens man. 
--- 
Rimfaxe heter 
Den häst, som drager 
var natt över nådige gudar; 
ur munnen från betslet 
var morgon det droppar, 
och så kommer dagg i dalar.13 
 

Hästen Skinfaxes namn betyder hästen med den skinande manen, han lyste upp hela luften 
och jorden och spred dagsljus över människorna. Rimfaxes namn kommer av att han bär 

 
8 Ibid. s. 15 
9 Bowker 2000 http://www.religion-encyclopedia.com/S/sacrifice.htm (egen översättning)  
10 Näsström 2002 s. 18 
11 Ibid. s. 18 
12 Enoksen 2006 s. 50 
13 Sången om Vavtrudner, vers 12 och 14 
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rimfrost på mulen.14 Han sprang så fort under den nattliga färden att han tuggade fradga, som 
droppade ner på marken. Dag och Natt fick med sina hästar på detta sätt styra dygnets 
kretslopp och man fick mytologiska förklaringar till naturfenomenen, till och med 
morgondaggen i gräset. 
 
I Gylfaginning i Snorres Edda, beskrivs hur gudarna satte syskonparet Sol och Måne till 
uppgiften att köra solen och månen över himlavalvet. Även här spelar hästarna en 
betydelsefull roll. 

 
De lät Sol köra hästarna som drog vagnen åt solen de hade skapat av stoftet som 
flög ur Muspellheim för att lysa upp världarna. De hästarna heter Arvak och 
Allsvinn. Under hästarnas bogar satte gudarna två blåsbälgar för att svalka dem, 
…15 

 
Det var alltså mycket viktiga sysslor som gudarna satte hästarna på att sköta i mytologin. 
Hästen återkommer ständigt som ett nyttodjur, men också som individer med egna unika 
krafter och personligheter. 

2.2.2. Hästen och Frej 

I stor utsträckning syns hästens betydelse i samband med guden Frej. Hästen ansågs i många 
fall vara helgad åt frukbarhetsguden själv. Exempel på detta finns i de isländska sagorna, där 
det berättas om en man som hette Hravnkel. Av alla gudar dyrkade han Frej mest. 
 

Hravnkel hade i sin ägo en dyrbarhet som han satte högre än allt annat. Det var 
en gråbrun hingst med svart ryggrad, och den kallade han sin Freyfaxe. Han gav 
sin vän Frey den hingsten till hälften. Den hästen älskade han så mycket att han 
avlade ett löfte att bli den mans bane som red den mot hans vilja.16 
 

Bondsonen Einar tog tjänst som fårherde hos Hravnkel. Han fick lova att aldrig rida Freyfaxe, 
men gjorde det ändå. Då Hravnkel fick se sin svettiga hingst och förstod vad som hänt, slog 
han ihjäl Einar. Han dömdes fredlös för dråpet och Freyfaxe störtades utför en klippa. Man 
ansåg att hästen orsakat så mycket ont, och att det var bäst att den som ägde honom, d.v.s. 
Frej, fick honom. Då Hravnkel fick höra att man tagit död på hästen sade han: 

 
Tom flärd anser jag det vara att tro på gudar.17 
 

Hädanefter skulle Hravnkel aldrig tro på några gudar mer. Det löftet höll han då han, enligt 
sagan, aldrig blotade mer. Sensmoralen i denne Hravnkel Freygodas saga vittnar om att 
författaren förmodligen var kristen, kanske en präst. Berättelsen döljer en gammal 
tabuföreställning om att föremål, som är uppfyllda av gudomliga krafter, är farliga att vidröra. 
Det framgår tydligt av beslutet att ta bort djuret, att det innebar något speciellt kraftfullt att 
hästen var helgad åt Frej. Exempel på helgandet av en häst åt Frej, återfinns på fler ställen i de 
isländska källorna, bl.a. i Vatnsdölasagan och i Flatöboken.18 
 
Frejs koppling till hästen har troligtvis mycket med fruktbarhetskulten att göra. I samband 
med Frejkulten finns berättelserna om Völsetåten och riterna som hörde till den. Völse 

                                                 
14 Enoksen 2006 s. 52 
15 Gylfaginning, vers 11 
16 Hravnkel Freysgodes saga s. 24 
17 Hravnkel Freysgodes saga s. 39 
18 Rosén 1913 s. 222 
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kommer att förklaras närmare längre fram i undersökningen. Denna berättelse ger en klar bild 
av en uråldrig fruktbarhetskult där hästen hade en stor betydelse. 

2.2.3. Hästen och Oden 

Oden förknippas med den främsta hästen i gudavärlden, Sleipner. Historien om hur denne 
åttafotade häst blev till finns i Gylfaginning i Snorres Edda. I berättelsen hade gudarna just 
grundlagt Midgård, människornas värld. De tänkte nu bygga en borg åt sig själva och fick ett 
erbjudande från en hantverkare, som kunde göra arbetet på kort tid. Som betalning krävde 
hantverkaren att få Freja till sin hustru. Asarna rådslog om detta och kom fram till att 
hantverkaren skulle få vad han krävde, om borgen byggdes på en vinter. Han fick inte ta 
någon man till hjälp, men fick använda sin häst Svadilfare. Bygget satte igång och asarna såg 
att hästen kunde dra förvånansvärt stora klippblock. När det var tre dagar kvar tills borgen 
skulle stå klar, blev asarna oroliga för att de skulle bli tvungna att hålla sitt ord och gifta bort 
Freja. Loke, som rått dem att gå med på vadet, blev ansvarig för att se till att hantverkaren 
inte lyckades med sin uppgift. Snorre berättar: 

 
Och samma kväll, när hantverkaren åkte ut efter sten med hästen Svadilfare, då 
sprang en märr fram ur skogen mot hästen och gnäggade åt den. När Svadilfare 
kände vad det var för sorts häst, blev han vild och slet sönder repen och sprang 
mot märren, men hon löpte undan i skogen och smeden efter för att fånga sin 
häst.19 

 
Hästarna blev borta i flera nätter och hantverkaren insåg att han inte skulle bli klar. Han 
råkade i sådan vrede att asarna slog ihjäl honom. Märren som hingsten sprungit iväg med, var 
förstås Loke. Det ville sig inte bättre än att han en tid senare födde ett föl. 

 
Det var grått och hade åtta ben, och den hästen är den bästa bland gudar och 
människor.20 

 
Av alla hästar är nog Sleipner den som har framträtt mest i presentationer av den fornnordiska 
religionen. Hans särdrag med de åtta benen är lätt att känna igen från avbildningar på bl.a. 
bildstenar från vikingatiden. En gotländsk bildsten från Tjängvide framställer det som vissa 
forskare tror är Oden ridande på Sleipner, som i överensstämmelse med Eddan har åtta ben. 
Framför ryttaren och hans häst står en kvinnofigur med ett dryckeshorn i handen. Andra 
forskare har kommit med teorin att ryttaren är en död man som anländer till Valhall. Den 
åttabenta hästen har också förklarats som ett tvåspann av hästar sett från sidan.21 De flesta 
tolkningar av bildstenen relaterar dock till myterna och den åttafotade gudahästen Sleipner. 
 
2.2.4. Det heliga hästköttet 
Hästen var med all sannolikhet ett oumbärligt djur, förknippad med både vardagsliv och 
festligheter. Den hade en stor betydelse i myterna, men var också till livsviktig nytta för 
nordborna. Den användes både som rid- och dragdjur och som leverantör av kött och skinn. 
 
Ätandet av hästkött var en helig handling i den förkristna traditionen. Den slaktade hästens 
kött kokades i stora grytor och allt förtärdes, både kött, flott och kokspad.22 Om denna sed 
berättar bl.a. Snorre Sturlusson i Håkon den Godes saga. Berättelsen om Håkon den Gode och 
det rituella ätandet av hästkött kommer att presenteras längre fram i undersökningen. 

                                                 
19 Gylfaginning, vers 42 
20 Gylfaginning, vers 42 
21 Gjessing 1943 s. 80 - 81 
22 Enoksen 2006 s. 98 - 99 
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En indikation på hur betydelsefullt ätandet av hästkött var, kan ses vid kristnandet av Island. 
Där fick invånarna igenom sina krav att få fortsatta offra och äta hästkött även efter 
kristnandet, om detta gjordes i avskildhet.23 Så viktig var denna tradition, att man vägrade att 
sluta med den. I övriga Norden blev sedvänjan att äta hästkött tabubelagd efter 
religionsskiftet.24 De kristna missionärerna var måna om att utrota offrandet och ätandet av 
hästkött.25 Detta kan vittna om hur betydelsefullt hästköttet verkligen var i den förkristna 
religionen. 
 

3. Häst och offerritual i källorna 

3.1. Gravgåva och begravningsoffer 

Genom det arkeologiska materialet kan man se att hästkulten spelade en stor roll under 
järnåldern. Detta framgår tydligast i gravläggningen.26 Vill man söka en förklaring till att 
hästar offrats för att nedläggas i gravar kan svaret vara det beroende av och den vänskap till 
hästen som folk hade på den tid då det inte fanns körvägar. Då fick man ta sig fram på 
hästryggen, vilket gjorde att hästen blev livsnödvändig. Synsättet man har haft på hästen här i 
Norden har därmed varit lika mycket som en jämbördig kamrat, som ett husdjur.27 
 
Den fornnordiska religionens tro på ett liv efter detta, ger med all sannolikhet en anledning att 
sända hästar i döden som följeslagare till den döde. I samband med begravningsritualerna är 
det i så fall självklart att offerritualer kan ingå, som ett sätt att förbereda den gravlagde för ett 
fortsatt liv med allt vad han kan tänkas behöva. Hästen har blivit nedlagd tillsammans med sin 
husbonde. I sin avhandling om hästen i förhistorisk konst och kult beskriver Guttorm Gjessing 
några fynd som indikerar att hästar nedlagts som gravgåvor. Ett tecken på att hästar offrats för 
att stå den döde till tjänst, är att man ofta har funnit betsel och beslag till seldon eller 
stigbyglar i graven.28 Hästen har alltså varit fullt utrustad. 
 
I de arkeologiska fynd som har gjorts är det i vissa fall bara kraniet av hästen som har 
återfunnits i graven. De är i de flesta fall så välbevarade att det vore omöjligt att resten av 
hästskelettet skulle ha försvunnit. Gjessing menar, att man av den anledningen kan dra 
slutsatsen att kraniefynden i gravarna står i samband med speciella hästofferritualer, där 
hästen kanske också har ätits upp under gravläggningsmåltiden.29 
 
Den arabiske författaren Ibn Fadlan, som är känd för att bland annat ha skildrat gravritualerna 
hos de nordiska ”rus” som han träffade på i trakterna kring Volga omkring år 900, berättade 
om en gravläggning av en rik man. I detta fall gravlades mannen i sitt skepp, som sedan kom 
att brännas. Förutom de tillgångar, vapen och kläder den döde fick med sig i graven fick han 
även med sig en trälkvinna och olika djur. Kvinnan och djuren dödades enligt rituella mönster 
och lades hos den döde. Ibn Fadlan berättade att de tog två hästar, lät dem springa tills de var 
svettiga och skar dem sedan i stycken som kastades i skeppet.30Seden att låta hästarna springa 

                                                 
23 Ibid. s. 99 
24 Näsström 2002 s. 189 
25 Enoksen 2006 s. 99 
26 Gjessing 1943 s. 59 
27 Ibid. s. 60 
28 Ibid. s. 59 
29 Gjessing 1943 s. 60 
30 Wikander 1978 s. 65 
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sig svettiga innan de offras, kan kopplas samman med hästkapplöpningar och häststrider som 
man höll i samband med offerritualer. Dessa ritualer kommer att behandlas i ett senare stycke. 
 
Genom skriftliga källor känner vi till hästoffer i samband med gravritualer ända sedan det 
första århundradet e.v.t. Tacitus, som beskrev germanernas liv och leverne, skrev följande om 
begravningsskicket: 

 
Den döde får alltid sina vapen med sig; vid somligas bål låter man också hästen 
följa sin herre.31 
 

Under äldre järnålder uppträder inte hästar i gravmaterialet i någon väsentlig grad, men i det 
arkeologiska materialet från folkvandringstid har man funnit både gravar med delar av hästar 
och gravar med hela hästar. Dessa hästgravar har uppträtt både i begravningsskick och vid 
speciella kultplatser. 
 
På Island finns bevis på att hästkulten haft en starkt dominerande plats i gravläggningen. Vid 
utgrävningar har man inte bara funnit hästar i nedlagda mansgravar, utan också i uppenbara 
kvinnogravar.32 Detta ger utrymme för vidare funderingar. Hästens uppgift som följeslagare i 
en kvinnograv kan kännas lite mer tveksam. Däremot ger dessa gravfynd ytterligare stöd för 
antagandet att förekomsten av hästar i fornnordiska gravar är av rituell karaktär. Hästoffret 
kan helt enkelt ha varit en obligatorisk del av själva begravningsritualen. 
 
Också från isländska gravar finns det kända exempel på att enbart huvudet av hästen är 
nedlagt i graven, och i många av dessa exempel har man även kunnat konstatera att hästen har 
varit halshuggen33, liksom fallet var i Oseberggraven i Norge, vilken beskrivs längre fram. 
Vid utgrävningarna i isländska Dalvik, upptäckte man på samtliga hästar att huvudet var 
avhugget och placerat vid hästens buk. I en av gravarna var det också uppenbart att hästen 
blivit slaktad och nedlagd i graven efter mannen, eftersom hästens skelett blev återfunnet 
liggandes över mannens.34 
 
Hästarna i Dalvik kan utan tvivel betraktas som offerdjur. Det tydligt rituella 
tillvägagångssättet att lägga hästhuvudet vid buken har jag inte kunnat finna någon närmare 
förklaring till. Bland det material som jag undersökt har jag inte stött på något liknande, vilket 
för den sakens skull inte behöver tyda på att detta var sällsynt, varken på Island eller i övriga 
Norden. Här ligger således frågan öppen om det var en lokal sedvänja eller ett allmänt 
offermönster i den fornnordiska religionen. Det kan också röra sig om en speciell typ av 
offerritual, tillägnad ett specifikt syfte. 
 
Det verkar ha varit ganska vanligt med hästnedläggning i gravar. Det var alltså inte bara 
gudar, drottningar och hövdingar som fick hästar med sig på sin sista färd. 
Inte sällan har man funnit hästar i egna gravar i samma gravhög som människor, och i vissa 
fall har hästen också fått en egen gravhög.35 
 
Skicket att lägga hästar i egna gravhögar, även då det utfördes som begravningsoffer, är ännu 
ett tecken på hästens särställning. Det torde vara ytterligare ett tecken på vänskapen mellan 
människa och häst, men det kan också vara något mer än ren omsorg om hästen som bidrog 

                                                 
31 Germania, kap. 27 
32 Gjessing 1943 s. 60 
33 Ibid. s. 60 
34 Ibid. s. 61 
35 Gjessing 1943 s. 61 
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till detta gravskick. Vad i den fornnordiska kulturen som bidrog till att hästen var viktig som 
följeslagare i graven eller som ett offer vid begravningsritualen, får man försöka utröna från 
de enskilda exempel som man känner till. 

3.1.1. Gravarna vid Vendel och Valsgärde 

I det svenska gravskicket från vikingatiden är hästen ett konstant inslag. Det är tydligt i 
båtgravarna från uppländska Vendel och Valsgärde. Gravfältet vid Vendel har fått namnge en 
hel arkeologisk epok; vendeltiden från år 550 till år 800 e.v.t.36 
 
Den berömda gravplatsen vid Vendels kyrka i Uppland påträffades under slutet av 1800-talet. 
De 14 båtgravarna tillkom under en period av 400 år, med början under 600-talet.37 Det som 
är speciellt för Vendelgravarna är den rikedom som fanns nedlagda i dem. Av detta skäl tros 
det vara storbönder eller hövdingar som begravits här. Gravskicket och de rika gravgåvorna 
vittnar om den starka materiella föreställningen om livet efter döden, som ingick i den 
fornnordiska religionen. På det sätt som hövdingen levt på sin uppländska gård, på samma sätt 
var det tänkt att han skulle fortsätta leva efter sin död.38 
 
Det typiska gravskicket hos Vendelgravarna var att den döde placerades i en ca 10 meter lång 
och 2 meter bred snipformad båt. Han var fullt krigsutrustad och hade fått med sig flera 
praktfullt utsmyckade sköldar samt förgyllda svärd tillsammans med hjälm, pilar och spjut. 
Vid begravningen fick flera hästar, utrustade med praktbetsel, följa sin husbonde i döden.39 
Genom fynden i de 14 båtgravarna ser man tydligt hur gravgåvorna utgjorde full utrustning 
för den döde på hans sista färd. 
 
Alla Vendelgravarna var ungefär lika rika på tillbehör, i de flesta av dem fanns förutom vapen 
och verktyg, även flera hästar, hundar och nötkreatur eller får. I samtliga gravar utom en, var 
hästarna placerade utanför båten på styrbord sida. Till hästarna fanns betsel, isbroddar och i 
några gravar till och med en hovkrats. Till hundarna fanns koppel och för att tillreda mat av 
övriga djur, fanns bland annat grytor och kittlar. Den döde skulle dessutom även kunna ägna 
sig åt spel och dobbel under resan, och gavs därför tärningar och spelbrickor.40 
 
Ett anmärkningsvärt mönster i Vendelgravarna var placeringen av hästarna utanför båtens 
styrbordssida. De praktbetsel som nedlagts befann sig i de flesta fall inte där hästarna låg, 
utan var placerade i båten. Detta tyder förmodligen på att de var avsedda att användas vid 
särskilda tillfällen. 
 
Vid gravfältet i Valsgärde fanns 15 båtgravar. De var nästan lika rikt utrustade som 
Vendelgravarna, och även här var det bara män begravda. Liksom vid Vendel var hästarna 
placerade på utsidan av båten, i regel med en isbrodd i varje hov.41 Detta tyder på att de varit 
rustade för vinterväglag. Vid några av hästkropparna har det legat seldon och dragkrokar.42 
Dessa hästar var placerade framför båten, vilket gör det lätt att förmoda att de skulle användas 
som dragdjur. 

                                                 
36 Lundström 1980 s. 10, I utlandet kallar man denna tid merovingertid. 
37 Hagberg och Lundborg 1962 s. 56 
38 Arbman 1980 s. 22 
39 Hagberg och Lundborg 1962 s. 56 
40 Se utrustningslistorna, Lundström 1980 s. 36 - 44 
41 Arwidsson 1980 s. 57 
42 Se utrustningslistorna, Lundström 1980 s. 67 - 79 

 10



3.1.2. Gokstads- och Osebergsskeppen 

Ytterligare exempel där hästen tydligt har spelat en viss roll vid gravläggningen, är Gokstads- 
och Osebergsskeppen i Norge. Där tros Olav Geirstadalv, respektive drottning Åsa vara 
gravlagda. I samband med dessa begravningar har många hästar offrats. De flesta av hästarna 
som återfunnits vid dessa skeppsgravar var halshuggna, vilket tyder på att rituella slakter har 
ägt rum.43 
 
I Gokstadsskeppet, som utgrävdes år 1880 och som har daterats till omkring år 900, hade en 
hövding begravts. Detta antogs av den rikliga utrustningen och att skelettresterna till synes var 
från en kraftigt byggd, medelålders man.44 Denne Gokstadhövding fick 12 hästar med sig i 
graven.45 Detta stora antal hästoffer vittnar också om att det var en betydelsefull man som 
gravlagts. 
 
Fynden vid Osebergsgraven vittnar sannolikt om gravläggningen av den historiskt kända 
drottning Åsa under sista hälften av 800-talet. I sin skrift om nya undersökningar av 
drottningens grav påpekar Ragnar Børsheim att det dock inte är fastställt att det handlar om en 
drottninggrav. Könsbestämmelsen av den, i detta fall, förmodade drottningen har gjorts 
utifrån de föremål man funnit i graven. Med utgångspunkt från smyckestyperna och 
utformningen av vapnen i Oseberggraven, har den döda efter allt att döma varit en kvinna. 
Smyckena är några av de finaste man funnit i gravar från denna tid, och vittnar om en stor 
rikedom.46 
 
Den förmodade drottningen var lagd i en skeppsgrav omgiven av vackert utsnidade slädar och 
en vagn och i graven fanns också ett hästbetsel med förgyllda bronsbeslag.47 Detta är ett 
tecken på att drottningen fick minst en häst med sig i sin grav. Enligt uppgifter från 
utgrävningen 1883 återfanns hästbetslet på eller vid ett hästkranium.48 Storleken på graven 
tillät inte, som brukligt var, att nedlägga en hel häst. Man kan förmoda att drottningen på 
Oseberg fått denna häst, utrustad med ett vackert betsel, som gravgåva för att ytterligare 
berika graven med något värdefullt. I den mån hästen offrats i egenskap som följeslagare, har 
det kanske varit som dragare framför vagnen eller slädarna. 
 
De nämnda exemplen är bara några av de många arkeologiska fynd man har gjort av 
gravlagda hästar. I arkeologins värld görs ständigt nya fynd. Man kommer också till nya 
insikter och finner ny kunskap om de fynd som redan gjorts. 
 
Vad gäller överensstämmelserna mellan de skriftliga källorna och det arkeologiska materialet 
om hästar som gravoffer, kan det konstateras att de är acceptabla. Det finns alldeles för få 
skriftliga bevis att tillgå om denna typ av offerritual, vilket gör det svårt att jämföra 
källmaterialet med gravfynden. Däremot finns det gott om arkeologiska fynd som vittnar om 
gravlagda hästar. I många fall har man konstaterat att hästarna bragts om livet i samband med 
tillkomsten av gravarna och på sådana sätt som kan förmodas vara rituella. De skriftliga 
källorna berättar om hästar som offrats som följeslagare i sina döda ägares gravar, vilket 
verkar stämma överens med gravfynden. I gravar med hästar som gravgåvor har det ju ofta 
även påträffats andra nyttoföremål. Bristen på skriftliga bevis av dessa hästoffer har 

                                                 
43 Gjessing 1943 s. 59 
44 Bröndsted 1991 s. 107 
45 Gjessing 1943 s. 59 
46 Børsheim http://www.gausel.no/art_rlb97.htm 
47 Hagberg och Lundborg 1962 s. 59 
48 Børsheim http://www.gausel.no/art_rlb97.htm  
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förmodligen flera skäl. Förutom det vanligtvis omtalade torftiga källmaterial från denna tid 
överhuvudtaget, så kanske det även kan handla om att hästar, liksom andra djur och 
nyttoföremål, var så vanligt förekommande som gravoffer att det därför aldrig omnämndes 
speciellt. 

3.2. Rituell slakt och offentlig offerritual 

Av hästslakt, som verkar kopplad till religiösa ritualer, har det gjorts betydligt äldre fynd än 
från den tid som detta studium omfattar. Ett exempel, som Gutorm Gjessing nämner, kan ändå 
vara värt att ta upp, som ytterligare bevis på en forntida hästkult i Norden. 
 
I Ullstorp i sydöstra Skåne fann man år 1900 en bit av ett kranium från en häst. Kraniebiten 
består av ett större pannfragment, där det sitter en dolk som slagits in mitt i pannan. Dolken 
har ett förhållandevis smalt blad, och har kunnat dateras till äldre dolktid under stenåldern. 
Det har av fyndet kunnat konstateras, att dolken har huggits i pannbenet medan hästen var i 
livet. Eftersom benet där dolken sitter är 3 mm tjockt, har den förmodligen slagits in med en 
klubba.49 Det kan synas uppenbart att detta inte var en vanlig hästslakt. Hästar som slaktats 
under denna tid, har vanligtvis slagits med slägga efter att ha fått ögonen förbundna. De blev 
stuckna med kniv, då blodet och köttet skulle tas till vara, och endast efter att ha bedövats 
med ett slag. Dessutom stacks kniven vanligtvis i bröstet eller halsen, där det fanns kraftiga 
blodådror.50 Dolken, som Ullstorpshästen blev avlivad med, verkar därför vara överflödig 
slakttekniskt sett. Den förmodas istället ha haft en rituell betydelse. 
 
Från yngre järnålder finns olika skriftliga källor som kan berätta om hästoffer i samband med 
den offentliga kulten. Offren i Uppsala skildrades av Adam av Bremen: 

 
Offret tillgår på följande sätt: De offrar nio huvuden av alla slag av levande 
varelser av hankön med vars blod det är sed att försona gudarna. Kropparna 
hängs upp i en lund nära templet. Denna lund är emellertid så helig för 
hedningarna att varje träd anses ha en gudomlig kraft till följd av offrens 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 upphängda om 
varandra. För övrigt sjunger de också, som vanligt är vid det slags offerriter 
mångfaldiga sånger, som är oanständiga och därför bäst bör förtigas.51 
 

Tysken Thietmar av Merseburg berättade omkring år 1000 om liknande scener, som utspelade 
sig i Lejre på Själland i januari vart nionde år. Inför hela folket offrades 99 hästar och lika 
många män, hundar och tuppar åt gudarna.52 
 
När det gällde att försona sig med gudarna, var det rikliga och dyrbara offer som företogs. I 
den fornnordiska religionen var gemensamhetsmåltider dominerande bland offerritualerna.53 
I dessa ritualer var det viktigt att offerdjurets ätbara delar skulle delas mellan deltagarna. 
Ett exempel på betydelsen av att ett sådant offer fullföljdes på ett riktigt sätt, finns i Snorre 
Sturlussons Håkon den Godes saga. Där berättar Snorre hur blotgästningar för kungen gick till 
hos Sigurd Hladejarl i Nordnorge. 

 
Det var en gammal sed när man skulle blota att alla bönder skulle komma dit 
där hovet var och föra dit de förråd de skulle behöva medan gästningen pågick. 

                                                 
49 Gjessing 1943 s. 20 
50 Ibid. s. 20 
51 Adam av Bremen kap. 27 
52 Bröndsted 1991 s. 219  
53 Näsström 2001 s. 245 
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På de gästningarna skulle alla vara med på ölgille. Där dödades alla slags 
husdjur och även hästar och allt det blod som kom av detta kallades offerblod 
och de skålar det förvarades i kallades offerblodskålar. Och med 
offerblodskvastar som var gjorda som vigvattenskvastar skulle man stryka alla 
altarna och hovets väggar både på utsidan och insidan och sedan stänka på 
människorna. Och slaktköttet skulle man koka till människornas glädje.54 
 

Håkon den Gode skulle försöka kristna dessa bönder vid Frostatinget i Trondheim, men de 
vägrade överge sina fäders tro. De krävde istället att kungen skulle blota för god årsväxt och 
fred, när de nästa gång träffades på höstens offerfest. Kungen lyckades dölja sin motvilja mot 
den hedniska riten, ända tills offerhästen skulle styckas och fördelas: 

 
Dagen efter när männen gick till bords pressade bönderna kungen och sade att 
han skulle äta hästkött. Kungen ville på inga villkor göra detta. Då bad de 
honom att dricka spadet. Han ville inte. Då bad de honom att äta flottet. Han 
ville inte heller detta och då var det nära till stridigheter. Sigurd jarl sade att han 
ville medla mellan dem och bad dem att låta stormen lägga sig. Sedan bad han 
kungen gapa över kittelhandtaget som var fett där ångan från hästköttet hade 
stigit upp. Kungen gick fram och bredde en linduk över handtaget och gapade 
över den. Därefter gick han till högsätet och båda parter gick med på detta.55 
 

Denna källa visar hur starkt befäst hästofferritualen var i den fornnordiska religionen. Vid 
sådana tillfällen, som Frostatinget som Snorre redogjorde för, verkar det ha varit helt i enighet 
med religionen att offra hästar. Det var tydligen inte bara köttet som var viktigt att dela 
mellan gästerna, utan även blodet hade stor betydelse vid denna ritual. Kungens kompromiss 
att endast gapa över kitteln för att inte fullt ut delta i den hedniska riten, tillsammans med 
böndernas stillade vrede när han gjorde detta, är ett tydligt bevis på symboliken i den 
förkristna ritualen. Tinget ansåg förmodligen att kungen i och med detta tog del av det viktiga 
hästoffret, trots att han inte åt av köttet. 

3.2.1. Hästoffren vid Skedemosse 

Till de rituella hästslakterna hör utan tvekan de flesta fynden vid Skedemosse, sydost om 
Borgholm på Öland. Platsen tros ha varit, ända sedan vår tideräknings början, en kult- och 
samlingsplats för ölandsborna. Där har man offrat till fruktbarhets- och krigsgudar från 
omkring år 250 till år 500.56 Ända sedan 1600-talet har fynd av vapen och benrester gjorts på 
platsen. Man trodde till en början att man träffat på ett gammalt slagfält.57 
 
Under första hälften av 1900-talet hittades halsringar av guld och när de stora utgrävningarna 
sattes igång 1959, visade dessa att Skedemosse var en kultplats från järnåldern. I mossen har 
man funnit sju guldhalsringar, tusentals vapen och betsel till stridshästar samt enorma 
mängder ben från både djur och människor.58 
 
Arkeologen Ulf Erik Hagberg har skrivit ett antal böcker om Skedemosse. På grund av 
mängden ben som grävts upp är det uppenbart att det handlar om en offerplats, enligt 
Hagberg. Mossen var på den tiden en grund sjö och offrade föremål, djur och människor har 
nedlagts i öppet vatten, vilket man kan se på snäckavlagringar på de offrade 
metallföremålen.59 

                                                 
54 Håkon den Godes saga, kap. 14  
55 Håkon den Godes saga, kap. 17 
56 Hagberg och Lundborg 1962 s. 127 
57 Linnell 2001 s. 169 
58 Ibid. s. 170 
59 Hagberg 1967 s. 19 
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Arkeologerna skiljer här på två typer av offer - böndernas och krigarnas. Offer från bönderna 
var ofta husdjur, mest hästar, som gavs åt fruktbarhetsgudarna för att främja växtligheten. 
Krigarna tros ha tackat gudarna, främst Oden, för krigslycka och kanske offrat i sjön för att få 
hjälp att försvara sig. Offer från krigarna har varit främst vapen, som gjorts oanvändbara för 
människor innan de kastats i vattnet.60 Krigsoffren betraktas som mer sällan förekommande 
än djuroffren, vilka anses ha varit den normala kulten vid Skedemosse.61 
 
Hagberg menar att det är mycket troligt att djurskiljningar har ägt rum vid Skedemosse.62 De 
fritt kringströvande hjordarna av får, hästar och nötkreatur har kunnat gå hit för att dricka, 
vilket förmodligen gjort det lämpligt att använda platsen för skiljningar. Då djuren var 
samlade vid vattenstället passade boskapsägarna på att skilja ut sina egna djur för att ta hem 
till gården över vintern. Möjligheten finns att det då också var naturligt att offra djur åt 
gudarna vid dessa tillfällen. Man offrade som tack för det gångna året och som försäkran om 
fortsatt fruktbarhet hos djuren.63 
 
Hästoffren i Skedemosse har spår av skador som visar på rituella slakter. Man har funnit 
hästkranier, där tecken finns på att ögonen huggits ur och ett hästskelett med bålen 
genomborrad av en spetsad enestör.64 På flera ställen har man funnit hästkranier liggande 
tillsammans med hovar och svanskotor. Detta vittnar om riter där man flått hästarna och 
lämnat huvuden, hovar och svansar kvar i hudarna, som sedan hängts upp på pålar runt 
omkring mossen. 
 
Kulten i Skedemosse tycks, enligt de arkeologiska utgrävningarna, ha upphört omkring år 
500. Då drabbades ön av katastrofala härjningar.65 Kultplatsen, som var som en helgedom för 
de som brukade samlas där, blev övergiven. 
 
Med tanke på den mängd kroppar av både djur och människor som återfunnits vid 
Skedemosse, så kan stället tyckas vara en olustig och avskyvärt blodig slaktplats ur 
nutidsmänniskans synvinkel. Om man betraktar tidsperioden för offerritualerna, som kan ha 
handlat om mer än 250 år, kommer saken i en annan dager. Mossens läge mitt på Öland vid 
gränsen mellan tre socknar och två härader gör den till en helig plats för hela Ölands 
befolkning under dess storhetstid. Hagberg betraktar Skedemosse som ett ”stammesopfer”, en 
plats där man från olika håll har samlats för kulthandlingar vid regelbundna tillfällen.66 Man 
kan föreställa sig att det på platsen har hållits religiösa offerfester en eller ett par gånger om 
året, vid djurskiljningar och vid speciella tillfällen för blot eller tillbedjan av gudarna. Även 
om det offrats människor vid vissa tillfällen, så var detta förmodligen inget som avvek från 
den offentliga kulten under denna tid, åtminstone inte från det religiösa utövandet som hölls 
vid de stora offerplatserna. Hästen som offerdjur här verkar ju vanligt förekommande. De 
kvarlämnade skinnen, upphängda med huvud, svans och hovar intakta, vittnar om att 
offermåltider avätits på resten av djuret. 
 
De skriftliga källorna, som bland annat Snorre Sturlussons Håkon den Godes saga, visar hur 
viktig den rituella slakten av hästar var i den fornnordiska religionen. Därför är det inte 

                                                 
60 Linnell 2001 s. 172 
61 Hagberg 1967 s. 21 
62 Ibid. s. 18 
63 Ibid. s. 18 
64 Linnell 2001 s. 170  
65 Hagberg och Lundborg 1962 s. 128 
66 Hagberg 1967 s. 19 
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speciellt häpnadsväckande att man funnit så mycket lämningar från sådana tilldragelser. När 
man ser till de offerritualer som fynden vid Skedemosse vittnar om, verkar de stämma helt 
överens med källornas berättelser om hästoffer och gemensamhetsmåltider vid viktiga 
sammankomster. Offrandet av hästar var helt enkelt en del av det religiösa utövandet. 

3.3. Offerpålar och nidstänger 

Tidigare nämndes de fynd vid Skedemosse av ben från häst, där endast kraniet, hovbenen och 
svanskotorna påträffats. Denna koncentration av benrester är inte ovanlig vid platser där 
hästar offrats och hängts upp på pålar. Spår efter liknande ritualer är kända från andra platser, 
bl.a. en fyndplats från bronsåldern i Bokarn i Uppland, en odaterad fyndplats på en gotländsk 
myr, i flera odaterade mossfynd i Danmark och vid Sorte Muld på Bornholm.67 
 
På detta sätt vet man att hästar offrades redan under istiden. Vid Solutré i Sydfrankrike har 
man funnit ben från olika djur, som uroxe, mammut och häst, över ett stort område. Detta tros 
vara måltidsrester, framförallt från de 100 000 hästar som man hittat på platsen.68 Märkligt 
nog är det som finns kvar av hästarna bara kranier och ben från hovar. Antagligen betyder 
detta att hästarna blivit slaktade på ett annat ställe, de köttrika delarna har skurits bort och 
därefter har man hängt upp skinnet med huvud, hovar och svans som offer vid den stora 
måltidsplatsen. 
 
I Sibirien har man också offrat hästar på detta sätt ända fram till vår tid. Polarforskaren A. E. 
Nordenskiöld, som utforskade Sibirien för ungefär 100 år sedan, såg lämningar av djur 
offrade på detta vis hängande på träpålar med utskurna människoansikten.69 
 
Några av de isländska sagorna hänvisar till denna typ av pålar som nidstänger. I 
Vatnsdölasagan berättas det om Jökul, som stämt träff med Finnboge från gården Borg för att 
gå holmgång. Båda kom överens om, att i det fall en av dem skulle utebli från holmgången, 
skulle den andre resa nidstång med en förbannelse över honom: 
 

Bröderna bidade till mideftermiddagstid, och när ännu ingen då kommit gick 
Jökul och Faxa-Brand till Finnboges fårhus som låg tätt vid gärdet, tog där en 
stolpe och bar ut den vid gärdet. Där var också hästar som sökt skydd för 
stormen under gärdet. Jökul skar ut ett manshuvud i stolpens ända och ristade 
runor på den med hela den förbannelse som förut sagts. Så dräpte Jökul en märr, 
öppnade kroppen vid bröstet, spetsade den på stolpen och vände ansiktet rakt 
mot Borg.70 
 

I och med detta var gården Borg förbannad att ha gudarnas vrede över sig. Händelsen omtalas 
även i Finnboge Rammes saga. Där sägs det att denna nidstång skadade Finnboges rykte 
mycket och att han själv ansåg att det var det värsta som hänt honom.71 
 
En liknande nidstång berättas det om i Egil Skallagrimssons saga. Berättelsen tros vara 
nedskriven av Snorre Sturlusson och skildrar fyra norska och isländska generationer under 
tiden 860 – 990.72 Sagan berättar om hur Egil, som landsförvisats av kung Eirik, i vredesmod 
reser en påle med ett hästhuvud som en förbannelse över kungen. 

 

                                                 
67 Hagberg 1967 s. 59 
68 Nancke-Krogh 1992 s. 37  
69 Ibid. s. 37  
70 Vatnsdölasagan s. 77 
71 Finnboge Rammes saga s. 457 
72 De isländska sagorna I s. 21 
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Han tog i sin hand en hasselstång och gick upp på ett bergsnäs som vände in 
emot land. Så tog han ett hästhuvud och rammade fast det på stången. 
Därpå läste han en förbannelse och sade: ”Här reser jag nidstång, och detta nid 
vänder jag mot kung Eirik och drottning Gunnhild.” 
Därmed vred han hästhuvudet in mot land och fortsatte: ”Jag vänder detta nid 
mot de landvättar som bor i detta land, så att de alla far villa vägar och intet 
have eller hemvist hitte – förrän de ur landet jagat kung Eirik och Gunnhild!” 
Så drev han ner stången i en bergskreva och lät den stå där. Han vände 
hästhuvudet in mot land och ristade runor på stången där hela hans förbannelse 
stod.73 
 

Kraften hos en död häst upprest på en påle är uppenbar. Ritualen ser inte bara ut att ha 
använts i magiskt syfte, utan fungerar således även som tecken för en utomstående att se 
någons vrede eller, i vissa fall, vördnad och åt vilket håll de känslorna riktas. 
 
De fynd man har gjort av rester av hästkroppar på träpålar, kan således ha varit både 
fruktbarhetsoffer utplacerade som gåvor till gudarna, likaväl som nidstänger. Vilketdera det 
handlar om kan utrönas genom på vilken plats de påträffats. I fallen med pålade hästar vid 
Skedemosse, som förmodas ha varit en stor kultplats, handlar det uppenbarligen om offer till 
gudarna. Köttet från hästarna har då rimligtvis ätits av deltagarna i ritualen, så som religionen 
förespråkade. 
 
Då hästen har dödats för att användas till en nidstång, kan detta ha gjorts på vilken plats som 
helst där den syntes och gjorde sin åsyftade verkan. Om man gjort arkeologiska fynd av dessa, 
borde egentligen resten av hästkroppen kunna påträffas i närheten, inte bara kraniet och ben 
från hovar och svans som vid offerpålarna. I de två berättelserna ur de isländska sagorna 
skildras hur både Jökul och Egil helt enkelt bara tar en häst, dödar den och sätter upp den på 
stången. Jag har inte funnit några arkeologiska indikationer för några uppenbara nidstänger. 
Det är bara de skriftliga källorna som vittnar om detta sätt att nyttja en slaktad häst på. 
Eftersom det ändå omskrivs på flera ställen i det källmaterial som finns, kan man inte annat 
än anta att resandet av nidstänger förekom. Vid sådana tillfällen kan man dock inte tala om en 
offerritual, utan en demonstration och en synbarligen mycket tydlig och drastisk åtgärd för att 
förödmjuka och döma någon. Skicket med nidstänger var kopplat till heder och anseende 
medan offerpålarna var kopplade till vördnad inför gudarna. Hästen spelar dock samma roll 
som en uppenbart stark symbol i bägge fallen. 

3.4. Rituell nedläggelse vid byggnader 

Religiös vidskepelse kan vara svaret på varför hästoffer lags ned under hus. I den 
fornnordiska religionen hade hästen en stor betydelse som offerdjur för att hålla det onda 
borta. Man hade en föreställningsvärld med idéer om fruktbarhet, god årsväxt och återfödelse 
som grundläggande element. Gården och byggnaderna var en stor del av livet, och genom att 
offra ett levande väsen åt gudarna, blidkade man marken där man bodde och undvek på så sätt 
att drabbas av olycka. 
 
Anne Carlie har skrivit om forntida byggnadskult i Skandinavien. Hon menar att många 
orsaker till dessa ritualer var föreställningen om skyddsandar som hindrar onda makter, och 
att förse byggnaden med en levande själ för att göra huset levande.74 I samband med olika 
rituella handlingar i hus under yngre järnåldern, användes djuroffer i stor utsträckning.75 De 

                                                 
73 Egil Skallagrimssons saga s. 429 
74 Carlie 2004 s. 135 
75 Ibid. s. 107 
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djur som offrades var gårdens egna och hästen var, som i all offentlig kult under den aktuella 
tiden, vanlig även i byggnadskulten. 
 
Som nämnts tidigare, är skelettrester från häst ett vanligt inslag i offerfynden på våtmarker, 
t.ex. Skedemosse. Till skillnad från dessa fynd är boplatsfynden mindre utforskade, men 
dokumenterade fynd från bl.a. Jylland, Bornholm och Skåne visar på tydliga rituella 
handlingar. 
 
I den romartida boplatsen Vestervig på Jylland har man funnit ett kranium och mellanfotsben 
och tåben från alla fyra extremiteterna av en häst, i en grop under golvet i husets stalldel. 
Utgrävaren har tolkat fyndet som en nedläggelse av offer.76 En liknande offergrop har hittats 
vid ingången till det långhus som uppfördes under folkvandringstid på Sorte Muld på 
Bornholm. I gropen, som är knappt en meter stor, fanns en mängd ben från olika djur. Överst 
låg kraniet, de nedre extremiteterna samt bäckenbenet från en häst. Benen tros inte vara 
måltidsrester, då de saknar spår av märgspaltning, utan anses vara nedlagda rituellt.77 
 
I Skånska Lackalänga har man, i ett hus från yngre järnålder, hittat en grop med ett stort antal 
hästben. Här kommer benen från djurets köttrika delar, d.v.s. fram- och bakben samt 
skulderblad och bäcken. Från att ha trotts vara deponerat slaktavfall, har fyndet i Lackalänga 
omtolkats som en rituell nedläggelse. Vid närmare undersökningar har man konstaterat att 
gropens rumsliga placering, överlappande två av husets väggstolpar, och dateringen av gropen 
i förhållande till huset, tyder på att gropen tillkommit när huset har rivits. Nedläggningen av 
hästbenen tros därför vara av rituell karaktär.78 
 
Skillnaden mellan dessa boplatsfynd, förutom dateringen, är tydlig genom vilka delar av 
hästen som offrats. I de danska fynden av nedlagda hästben, liksom i fynden av de pålade 
hästarna vid Skedemosse, är det de köttfattiga delarna av djuret som påträffats. I Lackalänga 
har man istället valt att nedlägga delarna med mest kött. Detta skiljer sig från det traditionella 
tillvägagångssättet, där de rituella måltiderna oftast erbjöd det bästa köttet åt människorna och 
de köttfattiga delarna offrades till gudarna. Trots denna avvikelse, kan man anse 
Lackalängagropen vara en stor och betydelsefull offergåva, eftersom de bästa delarna av 
djuret istället givits åt gudarna. 
 
Andra fynd av hästoffer i byggnadskulten karaktäriseras av nedlagda enstaka ben. Här handlar 
det om kranier, underkäksben och hästtänder, som grävts ner under byggnader.79 Till denna 
grupp av fynd med skyddsmagisk karaktär, hör också ett vikingatida hus på Norra Gärdet. Där 
har man hittat ett stort antal ben från olika djur, varav hästbenen består av käkben från både 
en gammal och en ung individ, förmodligen deponerade i rituellt syfte.80 
 
Inför detta arbete har jag inte lyckats hitta några skriftliga källor som beskriver rituella 
nedläggningar av hästoffer vid byggnader. Liksom i fallet med hästar som gravgåvor, vittnar 
ändå det arkeologiska materialet om att hästnedläggelser vid byggandet av hus inte var 
ovanligt. I den förkristna seden i Norden var kanske detta förfarande något helt naturligt. Vi 
måste tänka på att se på dåtidens människor ur deras synvinkel mer än ur vår egen. Den 
fornnordiska religionens föreställningsvärld kan ha varit full av vidskepelser och självklara 

                                                 
76 Ibid. s. 125 
77 Ibid. s. 126 
78 Carlie 2004 s. 126 
79 Ibid. s. 127 
80 Ibid. s. 129 
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ritualer och metoder för att stävja onda krafter. Liksom Carlie påpekar, var hästen ett kraftfullt 
djur med vilket man kunde hålla ondskan borta från sitt hem. Därför kan denna typ av 
hästoffer ses som en självklar del av den forntida byggnadskulten. 

3.5. Kappridningar och häststrider 

Tidigare nämndes den arabiske författaren Ibn Fadlans iakttagelser av en ritual, där hästar 
tilläts springa sig svettiga innan de offrades, som företogs bland vikingarna i Volgaområdet. 
En liknande beskrivning gjorde Olaus Magnus i sin Historia om de nordiska folken. Denna 
skrift tillkom år 1555, men i följande citat ur boken hänvisar författaren till seder som hölls i 
Norden i forna tider. 

 
Fordom var det nämligen sed hos de gamla götarna att under vintersolståndet 
inemot slutet af månaden december (…) inom de särskilda landskapen 
sammanföra alla de bästa och vackraste hästarna för att med dem anställa 
offentliga täflingsspel. Detta gjorde man förnämligast af två orsaker: först och 
främst för att man skulle kunna efter samvetsgrann pröfning hembjuda den eller 
de hästar, som genom sitt snabbare lopp befunnes vara öfverlägsna alla de 
öfriga, såsom ett kostbart offer åt gudarna till att slaktas eller förbrännas vid 
altaret, emedan man hoppades genom denna offergåfva blifva alla sina fiender 
öfvermäktig, och detta i lika hög grad som man bragte ett rent och otadligt 
offer.81 
 

Flera nordiska ortsnamn innehåller ordet skeid eller skede. Detta ord kan ha många 
betydelser, men anses bland annat höra samman med hästkapplöpningar. I vilken utsträckning 
ordet skeid har använts för just hästkamper och hur vissa ortnamn knyter an till hästaktiviteter 
eller ej, lämnar jag utanför diskussionen kring hästoffer. Det som är av större vikt i detta 
sammanhang är att skeid, som benämning för just häststrider och kappridning, starkt kan 
knytas till offrandet av hästar i den fornnordiska religionen. Troligtvis har meningen med 
dessa tävlingar i många fall varit att välja ut den bästa offerhingsten.82 Den häst som segrade 
vid sådana tävlingar var bevisligen den starkaste och skulle således bli betydelsefullt offer. 
Det var främst vid fruktbarhetsritualer som man använde sig av hästkamper och kappridningar 
för att utvälja offerdjuret. Många av de ortnamnen som har med hästskeden att göra, kan 
kopplas till Frejkulten. Häststriden och hästoffret var helgat åt Frej.83 
 
Många av de ortnamn i Norden som innehåller skeid eller skede, kan kopplas till platser som 
var viktiga och centrala under yngre järnåldern. Förutom de skriftliga källorna om 
hästkapplöpningar och häststrider, kan alltså även ortnamnen vittna om var dessa skeden kan 
ha hållits och av vilken vikt ritualerna var. Ulf Erik Hagberg menar också att kappritten på 
annandag jul, Staffansskedet, kan vara en slags traditionsrest från sådana hästkapplöpningar 
och hästkamper som hölls i samband med kulten på platser som t.ex. Skedemosse på Öland.84 
I norska källor finns hästkamper omtalade bl.a. i Frostatingslagen, där det finns regler för 
”hestavig”.85 
 
Det finns dock ännu äldre vittnesmål om häststrider i Norden. På den berömda 
Häggebystenen i Uppland, daterad till tiden omkring 500, avbildas två hästar vända mot 
varandra med varsin mansfigur bakom sig. Flera forskare har försökt att ge en förklaring till 

                                                 
81 Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken 1:24 
82 Gjessing 1943 s. 46 
83 Ibid. s. 30 och 46 
84 Hagberg 1967 s. 19 
85 Solheim 1961 s. 540 
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denna framställning och de flesta är överens om att det handlar om en hingsthetsning.86 De 
två männen skulle i så fall vara pådrivare i kampen mellan hästarna. Gutorm Gjessing menar 
att folkvandringstidens konsthantverkare ofta använde sig av starka utformningar av hästen. 
Han anser att Häggebystenen är ett utmärkt exempel på den nordiska folkvandringstid
dekorativa bildkonst. Med en enkel, men starkt symmetrisk komposition, har konstnären velat 
ge uttryck åt hästarnas kämparanda. Hästarnas huvuden är lutade bakåt med starkt böjda 
halsar, öppna käftar och med tungorna hängande.

ens 

                                                

87 
 
Om hästoffer, i samband med häststrider och kapplöpningar, finns alltså belägg både i de 
skriftliga källorna, i ortnamn och på bildstenar. Arkeologin kan i detta fall knappast bidra med 
bevis för att hästkamper kan ha ägt rum, men det finns inget tvivel om att sådana ritualer 
skulle ha varit en del av det religiösa utövandet. I Olaus Magnus skildring styrks även tanken 
på att det verkligen är den bästa hästen som ska offras åt gudarna. Synsättet är märkligt för 
nutida värderingar, de bästa hästarna borde ju sparas och användas i avel. Vi kan dock, som 
sagt, inte lägga något eget resonemang till dåtidens seder. Förfaringssättet med dessa hästoffer 
visar återigen på hur viktigt det var med ett värdefullt offerdjur i den förkristna religionen. 
Till det betydelsefulla hästoffret hörde, i fallet med hästskedena, även underhållning för 
åskådarna. Hästkamperna var en del av den offentliga kulten, både som förnöjelse och till 
nytta. Med tanke på hur de även kunde höra samman med de kalendariska riterna i 
fruktbarhetskulten, kan man tänka sig att de också var ansedda som en obligatorisk del av 
högtidsfirandet. 

3.6. Völsetåten 

En alldeles speciell typ av hästkult i den fornnordiska religionen var ritualen kring Völsetåten. 
Den torde kunna räknas in i kategorin hästoffer, eftersom den handlar om bruket att ta tillvara 
på avelslemmen från den hingst man slaktade vid höstblotet. En berättelse i Flatöboken 
berättar om denna sed, som på ett tydligt sätt visar hästens roll som offerdjur i 
fruktbarhetskulten. I berättelsen kommer Olav den Helige till en gård i Nordnorge 
tillsammans med sina män. De var alla utklädda, så att inte gårdens folk skulle känna igen 
dem. Olav kom dit med avsikten att kristna folket och fick under sitt besök vara med om 
Völseblotet. 
 
Völse kallades den vid hösten styckade gårdshingstens avelslem. Den lindades av husmodern 
in i ”lin och lök”, som skulle stärka dess kraft. Varje kväll gick Völse ur hand i hand runt 
bland gårdens folk, och alla läste i tur och ordning en strof över honom. I texterna som lästes 
ingick alltid uttrycket ”må Mornir mottaga detta offerstycke”.88 
 
Enligt forskarna är benämningen Mornir ganska oklar. Vissa hävdar att det är ett annat namn 
på fruktbarhetsguden Frej. Folke Ström hävdar dock att det kan handla om gudinnan Skade, 
som i myterna hör till vanerna och gudavärldens fruktbarhetskategori. Han stöder denna teori 
på att Skade även kallas Morn i eddadikten Grimnismål.89 Med Völsestrofens Mornir avses, 
enligt Ströms tolkning, vinteraspekten av fruktbarhetsgudinnan. Han sammanför även 
Völseritualens innebörd med övriga förkristna höstgillen, där formeln ”til árs ok til fridar” 
användes. Ström skriver: 

 

 
86 Gjessing 1943 s. 29 
87 Ibid. s. 30 
88 Ström 1954 s. 23 
89 Ibid. s. 25  

 19



Formeln til árs ok til fridar synes gå tillbaka på en kultform, som omfattat 
fruktbarhetsguden och hans kvinnliga kontrahenter och som har bestått i deras 
sexuella förening vid vinternätterna till årsväxten samt den animala och 
mänskliga alstringens fromma.90 

 
Om Skade är, som Ström föreslår, fruktbarhetsgudinnans vinteraspekt, är det lätt att förstå att 
hon dyrkades vid skiftet mellan höst och vinter. Denna tid var en naturlig tidpunkt för slakt, 
vilket gör att kulten kring den från avelshingsten sparade Völsen mycket väl kan ha tillägnats 
denna gudinna. Ström menar också att det inte råder något tvivel om vem själva Völsen 
egentligen är. Den har ett klart samband med Frej med sin jättelika fallos, guden som man 
sjöng oanständiga sånger till ära vid bloten i Uppsala.91 Frej kan i sin tur kopplas starkt till 
hästen, vilket vi tidigare sett. Detta gör hästen till det mest självklara fruktbarhetsoffret vid 
sådana ritualer. Trots att det handlar om en fruktbarhetsritual till följd av den årstidsbundna 
slakten, är det likväl ett hästoffer med en stor symbolisk innebörd. 
 
Kvinnorna har en framträdande roll i historien om Völse. Verserna i Flatöboken visar också 
på ett starkt erotiskt innehåll, här i en tolkning ur Britt Mari Näsströms bok om 
fornskandinavisk religion: 

 
Här kan ni se 
en lem (vingull) som skurits 
från hästens fader. 
För dig, piga, 
må Völse 
leva upp 
mellan dina lår 
 
Ökad är du, Völse 
och tagen fram 
styrkt med lin 
och stöttad med lök, 
må Mornir 
ta emot detta offer92 
 

Näsström menar att denna ritual kan, förutom att vara en Frejkult, även vittna om ett heligt 
bröllop, där guden ska förenas med gudinnan.93 I berättelsen om Völse agerar offret, d.v.s. 
guden, i den heliga föreningen med de deltagande kvinnorna. Därmed skulle Völsekulten 
kunna kopplas till en gammal indoeuropeisk form av hästoffer, enligt Näsström. 
 
Av naturliga skäl kan inte några lämningar av Völsetåten återfinnas i det arkeologiska 
materialet, men i en norsk kvinnograv från 300-talet har man funnit en liten benkniv med 
runor inristade. Dessa runor ger formeln lina laukaR, lin och lök, samma växter som Völsen 
inlindades i av husmodern i berättelsen. Formeln tros vara en gammal fruktbarhetsformel och 
den är känd från flera äldre runinskrifter.94 Huruvida dessa runor har direkt med Völsetåten 
att göra är svårt att veta, men bruket av lin och lök i samband med fruktbarhetsritualer verk
vara klarlagt. Vi vet redan att hästen hade en stark roll i fruktbarhetsritualer och Søren 
Nancke-Krogh omnämner kulten kring en avskuren hästlem som en folkloristisk företeelse 
även i senare tid.

ar 
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90 Ibid. s. 30 
91 Ibid. s. 23 
92 Näsström 2001 s. 264 
93 Ibid. s. 266 
94 Hauge http://www.arild-hauge.com/blot.htm 
95 Nancke-Krogh 1992 s. 50 
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Flatöboken är som många skriftliga källor från denna tid skriven av en kristen man, men 
borde ändå kunna anses trovärdig angående innehållet i ritualerna kring Völse. För de kristna 
måste både bruket att slakta och äta hästkött, samt de starka sexuella anspelningarna i 
Völsekulten, varit ganska motbjudande. Hur ritualen på just denna gård återgavs, kan därför 
inte ha behövt förskönas. Självklart ville man skildra hur illa dessa hedningar levde. De 
kristnas avsky mot ritualen syns även i berättelsen, då kungen till slut kastar Völsen åt 
gårdens hund. 
 
Det hästoffer som sker genom kulten kring Völsetåten är ett exempel på offer inom den 
privata kulten, till skillnad från t.ex. det rituella slaktandet av hästar vid större blot. Völsen är 
dock ett hästoffer som ger hästen samma stora betydelse och kraft som vid de offentliga 
offerritualerna. Den starka fruktbarhetssymboliken som hästen bidrar till religionsutövandet 
med, går inte att ta miste på. 
 

4. Sammanfattning 
 
Denna undersökning har tagit upp många av de sätt som man offrade hästar på i den 
fornnordiska religionen under järnåldern. Vi har sett att hästen har haft en mycket stor 
betydelse i den förkristna traditionen. 
 
Hästkulten har framförallt spelat en stor roll i gravskicket. Ett av de sätt som hästar offrades 
på var helt enkelt som en gåva eller följeslagare till den döde. Hästar dödades i 
gravläggningsritualen och lades i graven tillsammans med den man eller kvinna som skulle 
begravas. Detta sätt att offra hästar verkar ha varit ganska vanligt. Hästoffret har i detta fall 
haft betydelse både som gravgåva och följeslagare, samt som en del av själva 
begravningsritualen. Det finns mycket gott om arkeologiska bevis för dessa gravlagda hästar 
och ofta kan man se att djuren dödats i samband med begravningsritualen. De skriftliga 
vittnesmålen om denna procedur är däremot ganska få. Det material vi har att jämföra med 
visar ändå att arkeologin kan bekräfta det som nedtecknats om hästoffret som gravgåva. 
 
Ett annat vanligt sätt att offra hästar på var genom den rituella slakten, som ofta företogs i den 
offentliga kulten. Hästen hade en stor betydelse som offerdjur i ritualerna. Detta vittnar bl.a. 
Håkon den Godes saga om. Hästoffret verkar ha varit starkt integrerat i det religiösa 
utövandet och säkerligen något både obligatoriskt och naturligt. Hästen var i detta fall ett 
heligt djur som offrades vid stora blot och förtärdes av deltagarna under gemensamma 
måltider. Även för denna typ av hästoffer finns det många bevis i det arkeologiska materialet. 
Det som står skrivet om rituella hästslakter i de skriftliga källorna stämmer också bra överens 
med de arkeologiska fynden. 
 
Det tredje förfaringssättet vid hästoffer som jag tagit upp, är offerpålar och nidstänger. 
Offerpålarna kan kopplas till de offentliga rituella slakterna och har förmodligen syftat till att 
tjäna som ett fruktbarhetsoffer tydligt utplacerat åt gudarna. Vad nidstängerna beträffar, har 
dessa varit liknande till utseendet, men egentligen inte fungerat som något offer till gudarna, 
utan som en stark demonstration ämnad åt t.ex. en fiende. Hästen har ändå haft ett lika stort 
symboliskt värde i båda fallen. Av offerpålar finns det många arkeologiska fynd, men ont om 
skriftliga bevis. Lämningarna från offerpålar är ändå så pass uppenbara, att det inte kan 
betvivlas att denna ritual förekom. Nidstängerna har man dock inga direkta arkeologiska bevis 
för, men dessa är flitigt omnämnda i skriftliga källor och uppenbarligen ett accepterat 
förfaringssätt i den fornnordiska traditionen. 
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Offrandet av hästar i byggnadskulten verkar ha varit något som tillhörde den förkristna 
föreställningsvärlden med vidskepelser och magi. Hästen besatt även här en stark ställning 
och kraft i traditionen. Med hästhuvuden nedlagda vid byggnationen av ett hus, hölls ondskan 
borta från hemmet. Denna form av hästoffer kan räknas ha tillhört den privata kulten, det var 
ofta gårdens egna djur som offrades och blev på så sätt skyddsandar för familjens hem. I 
undersökningen finns inga skriftliga källor som kan bekräfta den rituella nedläggelsen av 
hästar i byggnadskulten. De arkeologiska vittnesmålen är dock så tydliga att man inte kan 
undgå att se vilken roll hästen spelade i dessa ritualer. 
 
Häststrider och kapplöpningar hade i många fall samband med offerritualer. Utvalda hästar 
fick tävla eller strida mot varandra för att utröna vilken som var det lämpligaste offret. Dessa 
ritualer kan förmodligen ha varit rena skådespel och fungerade då både som nöje och till 
praktisk nytta. Det var viktigt att gudarna fick den bästa hästen. Till dessa offerritualer, som 
föregicks av hästkamper, kan ordet Skede kopplas. Därmed visar vissa ortnamn var det kan ha 
anordnats sådana hästskeden. Denna källa, tillsammans med skriftliga källor och avbildningar 
av häststrider på bl.a. vikingatida bildstenar, är bevis nog för att tro att hästkapplöpningar och 
häststrider för att avgöra lämpligt offerdjur, verkligen har ägt rum. Detta får göras utan några 
arkeologiska fynd som stöd, då några sådana inte finns för just denna del av den offentliga 
offerritualen. 
 
Det sista hästoffret som presenterats är Völsetåten. Detta var gårdshingstens avelslem, som 
togs tillvara vid höstslakten. Völsen som hästoffer spelade en stor roll i den privata 
fruktbarhetskulten. I Völseritualen var kvinnorna framträdande och innehållet kretsade kring 
erotik. Hästen, representerad av Völsen, hade en stark koppling till guden Frej och tjänade ett 
syfte som fruktbarhetssymbol. Arkeologin kan inte hjälpa till med några starka bevis i detta 
fall, utan här får vi lita till de skriftliga källorna. Det finns för den skull inte anledning att 
tvivla på att völseritualer genomfördes, även om de kan ha varierat rent geografiskt. 
 
De flesta av dessa hästofferritualer kan verka ganska grymma och motbjudande för oss idag. 
Vi ska dock komma ihåg att den fornnordiska religionens karaktär förmodligen inbjöd till 
detta hyllande av hästen. Denna undersökning har rakt igenom visat att hästen på intet sätt 
blivit kasserad genom offrandet, utan tvärtom har fått behålla sin starka kraft och betydelse 
ända in i döden. 

5. Slutord 
 
I den fornnordiska religionen var hästen mycket viktig, inte bara som arbetsredskap och 
transportmedel, utan också som symbol för makt och fruktbarhet. Kamratskapen till och 
beroendet av hästen blir speciellt tydlig när man fördjupar sig i källmaterialet som finns från 
den aktuella tiden. Man förstår att hästen hade då, liksom den har för många människor idag, 
en särställning bland husdjuren. 
 
Till utövandet av den fornnordiska religionen hörde offerritualer. Denna undersökning har 
visat att hästen hade en speciellt värdefull betydelse som offerdjur vid sådana ritualer. Det är 
inte svårt att förstå hur stark den förkristna tron måste ha varit, med en sådan hängivenhet och 
vördnad för gudarna, att den kraftfulla och oumbärliga hästen inte sällan offrades. Den blev 
styckad, genomborrad, bränd, nedgrävd eller upphängd genom blodiga ritualer. Med en 
respekt för den fornnordiska seden och föreställningsvärlden kan man dock inte undvika att se 
hur älskad hästen var, både som levande och som offrad. 
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1. Inledning


Inför valet av ämne för min C-uppsats i religionsvetenskap, funderade jag på att kunna fördjupa mig i något som redan intresserar mig mycket – nämligen hästar. En fascination för den förkristna religionen i Norden, med vikingar, isländska sagor och en storslagen mytologi, har följt mig sedan barnsben. En kombination av dessa ämnen är inte svår att åstadkomma, speciellt inte för religionstemat, då hästen i många avseenden tycks ha varit betydelsefull i den fornnordiska kulten.

Genom mina studier av den fornnordiska religionen har jag uppmärksammat att ritualer, där hästar har offrats åt gudarna, inte verkar ha varit ovanliga. Vid en snabb överblick av det arkeologiska material som bär vittnesmål om offrandet av hästar i Norden, häpnar man över mängden av fynd. Tanken man slås av angående detta slags religionsutövande, är det enorma slöseriet på felfria och praktfulla djur, som jag själv som hästägare skulle vilja kalla det. Hur ska jag kunna förlika mig med detta idag? Ämnet väcker känslor av både motvilja och nyfikenhet. Berättelserna om hästoffer och indikationerna på att dessa verkligen ägde rum, fick mig att vilja undersöka saken närmare. Jag ville veta varför hästar offrades och hur detta gick till. Min nyfikenhet över den fornnordiska religionens utövande genom offerritualer med hästar inblandade, ligger alltså till grund för denna undersökning.

1.1. Syfte


Syftet med uppsatsen är att undersöka hästoffer i den fornnordiska religionen. Jag kommer att koncentrera innehållet i undersökningen kring tiden för yngre järnålder; folkvandringstid (år 400 – 550), vendeltid (år 550 – 800) och vikingatid (år 800 – 1060).
 I vissa fall kan exemplen vara från både tidigare och senare tid än den avsedda. Detta material kan ändå vara relevant att ha med i sammanhanget för att få en bred inblick i offrandet av hästar i nordisk, förkristen sed. Huvuddelen av det presenterade materialet kommer dock att behandla yngre järnålder.


Uppsatsen kommer att behandla följande frågeställningar:


· Varför offrades hästar i den fornnordiska religionen?


· På vilka sätt offrades hästar i den fornnordiska religionen och vilka olika betydelser hade hästoffret i olika ritualer?

· Vad finns det för likheter och skillnader av hästoffer i det som beskrivs i litteraturen och i det som det arkeologiska materialet visar?

1.2. Metod


För att nå ett resultat i detta studium använder jag mig i stor utsträckning av litteratur om arkeologiska undersökningar av hästoffer, t.ex. Ulf Erik Hagbergs avhandling om offerritualerna vid Skedemosse på Öland och Anne Carlies studie av de fynd som hör till den forntida byggnadskonsten. Det arkeologiska materialet som källa till undersökningen innefattar både arkeologiska fynd och det skriftliga materialet från de forskare som behandlat dessa fynd. De arkeologiska fynden som forskarna arbetar med, kan i vissa avseenden inte alltid förutsättas vara representativa för det fornnordiska samhället, t.ex. då man vill studera det vardagliga livet. Då min undersökning gäller de speciella, kultiska handlingarna att offra hästar förmodar jag ändå att de många gravfynd, och undersökningar av dessa som gjorts, kan ses som representativa för de hästofferritualer som man känner till. Fler källor, som kan räknas som direkta, är bl.a. bildstenar, smyckesdekorationer och konst på andra arkeologiska fynd, som bl.a. Gutorm Gjessing skriver om i sin avhandling om hästar i förhistorisk konst och kult. Sådana källor kan också berätta mycket om den fornnordiska offerkulten.

För att ta fram ytterligare belägg för de offerritualer som de arkeologiska fynden vittnar om, söker jag även information om hästofferkulten i de skriftliga källor som finns att tillgå. Dessa källor är bl.a. de isländska sagorna, Snorres Edda, skaldedikterna och beskrivningar nedtecknade av kristna missionärer. Den undersökande delen av denna uppsats grundar sig på jämförelsen mellan dessa skriftliga skildringar och det arkeologiska materialet. Det stora problemet med denna metod är att tidsperioden för offerfynden inte riktigt stämmer överens med de skriftliga indikationerna av offerkulten, som t.ex. de isländska sagorna bidrar med. De flesta fynden är från yngre järnålder, medan stora delar av det skriftliga källmaterialet beskriver tiden omkring 1100 – 1300-talen. I många fall är dessa källor de enda skriftliga beskrivningar som finns. Utan att tolka dem för mycket själv, kan man ändå genom dem påvisa vissa traditionsmönster som kan överensstämma med de direkta källorna, som t.ex. arkeologiska fynd och ortnamn.


1.3. Disposition


Undersökningen börjar med ett bakgrundsavsnitt, där jag går igenom begreppet offer samt vilken betydelse hästen hade i den fornnordiska religionen. I redovisningsdelen presenteras de olika sätt som man kan se att hästar offrades på, genom de beskrivningar som finns i arkeologisk och religionsvetenskaplig forskningslitteratur samt i skriftliga källor. Exemplen belyses med citat och en egen tolkning av det specifika offerförfarandet följer på varje avsnitt. Avsnitten innehåller således både redovisning av undersökningsmaterialet, samt analys genom jämförelser mellan skriftliga källor och arkeologiskt material. Slutligen redogörs kortfattat för hela arbetet i en sammanfattning och med några slutord.

2. Bakgrund


2.1. Offer


Begreppet offer kan ha olika funktioner och omfattar ett komplext system av riter. I form av ett gåvooffer, kan offret vara en gåva som skapar en länk mellan människornas och gudarnas världar.
 Detta gåvooffer kan i sin tur vara ett tackoffer för att visa tacksamhet gentemot gudarna, eller ett soningsoffer som utförs för att blidka gudarna. I form av en gemensam måltid med gudarna, ett kommunionsoffer, äts gåvooffret upp och genom denna ritual får människan del av det heliga.
 Hos alla olika offerförfaranden, är det förnämsta offret dödandet av en levande varelse. Det blodiga slaktoffret har i de flesta religioner en högre status än t.ex. dryckesoffer eller offer av vegetabilier.


Ordet offer anses ha samband med de båda latinska orden offerre, ”ge, erbjuda” och operare, ”genomföra, uppnå”.
 En synonym till offer är det engelska sacrifice, som kan härledas till latinets sacrifcium, uppbyggt av sacer, ”helig” och facere, ”att göra”.
 Verbet sacrificare anses dock ha mest med det rituella dödandet att göra, medan offer avser gåvan till gudarna.
 Detta visar att offer är ett mer inklusivt begrepp, där sacrificare kan ingå i en underkategori. Begreppet offer kan i stort sett ses som hela handlingen, där en gåva överlämnas till de gudomliga makterna.

Definitionen av offer förutsätter en offermottagare, som oftast är av gudomlig natur, en offrare, som söker kontakt med det gudomliga, samt själva offret.
 Begreppet offer kan definieras som:

Offrandet av något, levande eller icke levande, i en rituell procedur som etablerar, eller mobiliserar, en ömsesidig relation mellan den som offrar (antingen en individ eller en grupp) och mottagaren – som kan vara mänsklig men oftast är av annan karaktär, t.ex. gud eller ande.


Till de fornnordiska offerhandlingarna måste tilläggas en viss källkritik. De skriftliga indikationerna på offerritualer har av många religionshistoriker tillskrivits ett högt källvärde.
 Andra forskare menar att de skriftliga källorna bör ses ur en kristen synvinkel. De flesta skildringar var nedtecknade av kristna, som mycket väl kan ha använt sina egna fantasier när de återgav hur hedningarna utförde sina offerritualer. För denna uppgift kan författarna dessutom ha varit inspirerade av gammaltestamentliga judiska offerskick.
 Trots en nödvändig kritisk hållning till de skriftliga källorna, kan vi genom kombinationen av de kristna källorna, den isländska sagalitteraturen och arkeologiska materialet, ändå få en viss bild av hur de fornnordiska offerritualerna gick till.

2.2. Hästens betydelse i den fornnordiska religionen


2.2.1. Hästen och skapelsen


I den fornnordiska världsuppfattningen var naturfenomen som väder, årstider och dygnsväxlingar starka urkrafter som hade framavlats av jättar och gudar.
 I myterna ges gudomliga förklaringar till skiftningar i naturen. I eddadikternas skapelseberättelser finns myten om hur natt och dag blev till. I Vaftrudnersmål, eller Sången om Vavtrudner, berättar Oden själv om de hästar som drar natten och dagen över människornas värld.


Skinfaxe han kallas,


som den klara dagen


var morgon över människor drar.


För den bästa av hästar

han hålles av reidgoter,


ljus sprider springarens man.


---


Rimfaxe heter

Den häst, som drager


var natt över nådige gudar;


ur munnen från betslet


var morgon det droppar,


och så kommer dagg i dalar.


Hästen Skinfaxes namn betyder hästen med den skinande manen, han lyste upp hela luften och jorden och spred dagsljus över människorna. Rimfaxes namn kommer av att han bär rimfrost på mulen.
 Han sprang så fort under den nattliga färden att han tuggade fradga, som droppade ner på marken. Dag och Natt fick med sina hästar på detta sätt styra dygnets kretslopp och man fick mytologiska förklaringar till naturfenomenen, till och med morgondaggen i gräset.

I Gylfaginning i Snorres Edda, beskrivs hur gudarna satte syskonparet Sol och Måne till uppgiften att köra solen och månen över himlavalvet. Även här spelar hästarna en betydelsefull roll.


De lät Sol köra hästarna som drog vagnen åt solen de hade skapat av stoftet som flög ur Muspellheim för att lysa upp världarna. De hästarna heter Arvak och Allsvinn. Under hästarnas bogar satte gudarna två blåsbälgar för att svalka dem, …


Det var alltså mycket viktiga sysslor som gudarna satte hästarna på att sköta i mytologin. Hästen återkommer ständigt som ett nyttodjur, men också som individer med egna unika krafter och personligheter.


2.2.2. Hästen och Frej

I stor utsträckning syns hästens betydelse i samband med guden Frej. Hästen ansågs i många fall vara helgad åt frukbarhetsguden själv. Exempel på detta finns i de isländska sagorna, där det berättas om en man som hette Hravnkel. Av alla gudar dyrkade han Frej mest.

Hravnkel hade i sin ägo en dyrbarhet som han satte högre än allt annat. Det var en gråbrun hingst med svart ryggrad, och den kallade han sin Freyfaxe. Han gav sin vän Frey den hingsten till hälften. Den hästen älskade han så mycket att han avlade ett löfte att bli den mans bane som red den mot hans vilja.


Bondsonen Einar tog tjänst som fårherde hos Hravnkel. Han fick lova att aldrig rida Freyfaxe, men gjorde det ändå. Då Hravnkel fick se sin svettiga hingst och förstod vad som hänt, slog han ihjäl Einar. Han dömdes fredlös för dråpet och Freyfaxe störtades utför en klippa. Man ansåg att hästen orsakat så mycket ont, och att det var bäst att den som ägde honom, d.v.s. Frej, fick honom. Då Hravnkel fick höra att man tagit död på hästen sade han:


Tom flärd anser jag det vara att tro på gudar.


Hädanefter skulle Hravnkel aldrig tro på några gudar mer. Det löftet höll han då han, enligt sagan, aldrig blotade mer. Sensmoralen i denne Hravnkel Freygodas saga vittnar om att författaren förmodligen var kristen, kanske en präst. Berättelsen döljer en gammal tabuföreställning om att föremål, som är uppfyllda av gudomliga krafter, är farliga att vidröra. Det framgår tydligt av beslutet att ta bort djuret, att det innebar något speciellt kraftfullt att hästen var helgad åt Frej. Exempel på helgandet av en häst åt Frej, återfinns på fler ställen i de isländska källorna, bl.a. i Vatnsdölasagan och i Flatöboken.


Frejs koppling till hästen har troligtvis mycket med fruktbarhetskulten att göra. I samband med Frejkulten finns berättelserna om Völsetåten och riterna som hörde till den. Völse kommer att förklaras närmare längre fram i undersökningen. Denna berättelse ger en klar bild av en uråldrig fruktbarhetskult där hästen hade en stor betydelse.


2.2.3. Hästen och Oden


Oden förknippas med den främsta hästen i gudavärlden, Sleipner. Historien om hur denne åttafotade häst blev till finns i Gylfaginning i Snorres Edda. I berättelsen hade gudarna just grundlagt Midgård, människornas värld. De tänkte nu bygga en borg åt sig själva och fick ett erbjudande från en hantverkare, som kunde göra arbetet på kort tid. Som betalning krävde hantverkaren att få Freja till sin hustru. Asarna rådslog om detta och kom fram till att hantverkaren skulle få vad han krävde, om borgen byggdes på en vinter. Han fick inte ta någon man till hjälp, men fick använda sin häst Svadilfare. Bygget satte igång och asarna såg att hästen kunde dra förvånansvärt stora klippblock. När det var tre dagar kvar tills borgen skulle stå klar, blev asarna oroliga för att de skulle bli tvungna att hålla sitt ord och gifta bort Freja. Loke, som rått dem att gå med på vadet, blev ansvarig för att se till att hantverkaren inte lyckades med sin uppgift. Snorre berättar:


Och samma kväll, när hantverkaren åkte ut efter sten med hästen Svadilfare, då sprang en märr fram ur skogen mot hästen och gnäggade åt den. När Svadilfare kände vad det var för sorts häst, blev han vild och slet sönder repen och sprang mot märren, men hon löpte undan i skogen och smeden efter för att fånga sin häst.


Hästarna blev borta i flera nätter och hantverkaren insåg att han inte skulle bli klar. Han råkade i sådan vrede att asarna slog ihjäl honom. Märren som hingsten sprungit iväg med, var förstås Loke. Det ville sig inte bättre än att han en tid senare födde ett föl.

Det var grått och hade åtta ben, och den hästen är den bästa bland gudar och människor.


Av alla hästar är nog Sleipner den som har framträtt mest i presentationer av den fornnordiska religionen. Hans särdrag med de åtta benen är lätt att känna igen från avbildningar på bl.a. bildstenar från vikingatiden. En gotländsk bildsten från Tjängvide framställer det som vissa forskare tror är Oden ridande på Sleipner, som i överensstämmelse med Eddan har åtta ben. Framför ryttaren och hans häst står en kvinnofigur med ett dryckeshorn i handen. Andra forskare har kommit med teorin att ryttaren är en död man som anländer till Valhall. Den åttabenta hästen har också förklarats som ett tvåspann av hästar sett från sidan.
 De flesta tolkningar av bildstenen relaterar dock till myterna och den åttafotade gudahästen Sleipner.

2.2.4. Det heliga hästköttet


Hästen var med all sannolikhet ett oumbärligt djur, förknippad med både vardagsliv och festligheter. Den hade en stor betydelse i myterna, men var också till livsviktig nytta för nordborna. Den användes både som rid- och dragdjur och som leverantör av kött och skinn.

Ätandet av hästkött var en helig handling i den förkristna traditionen. Den slaktade hästens kött kokades i stora grytor och allt förtärdes, både kött, flott och kokspad.
 Om denna sed berättar bl.a. Snorre Sturlusson i Håkon den Godes saga. Berättelsen om Håkon den Gode och det rituella ätandet av hästkött kommer att presenteras längre fram i undersökningen.

En indikation på hur betydelsefullt ätandet av hästkött var, kan ses vid kristnandet av Island. Där fick invånarna igenom sina krav att få fortsatta offra och äta hästkött även efter kristnandet, om detta gjordes i avskildhet.
 Så viktig var denna tradition, att man vägrade att sluta med den. I övriga Norden blev sedvänjan att äta hästkött tabubelagd efter religionsskiftet.
 De kristna missionärerna var måna om att utrota offrandet och ätandet av hästkött.
 Detta kan vittna om hur betydelsefullt hästköttet verkligen var i den förkristna religionen.

3. Häst och offerritual i källorna


3.1. Gravgåva och begravningsoffer


Genom det arkeologiska materialet kan man se att hästkulten spelade en stor roll under järnåldern. Detta framgår tydligast i gravläggningen.
 Vill man söka en förklaring till att hästar offrats för att nedläggas i gravar kan svaret vara det beroende av och den vänskap till hästen som folk hade på den tid då det inte fanns körvägar. Då fick man ta sig fram på hästryggen, vilket gjorde att hästen blev livsnödvändig. Synsättet man har haft på hästen här i Norden har därmed varit lika mycket som en jämbördig kamrat, som ett husdjur.


Den fornnordiska religionens tro på ett liv efter detta, ger med all sannolikhet en anledning att sända hästar i döden som följeslagare till den döde. I samband med begravningsritualerna är det i så fall självklart att offerritualer kan ingå, som ett sätt att förbereda den gravlagde för ett fortsatt liv med allt vad han kan tänkas behöva. Hästen har blivit nedlagd tillsammans med sin husbonde. I sin avhandling om hästen i förhistorisk konst och kult beskriver Guttorm Gjessing några fynd som indikerar att hästar nedlagts som gravgåvor. Ett tecken på att hästar offrats för att stå den döde till tjänst, är att man ofta har funnit betsel och beslag till seldon eller stigbyglar i graven.
 Hästen har alltså varit fullt utrustad.


I de arkeologiska fynd som har gjorts är det i vissa fall bara kraniet av hästen som har återfunnits i graven. De är i de flesta fall så välbevarade att det vore omöjligt att resten av hästskelettet skulle ha försvunnit. Gjessing menar, att man av den anledningen kan dra slutsatsen att kraniefynden i gravarna står i samband med speciella hästofferritualer, där hästen kanske också har ätits upp under gravläggningsmåltiden.


Den arabiske författaren Ibn Fadlan, som är känd för att bland annat ha skildrat gravritualerna hos de nordiska ”rus” som han träffade på i trakterna kring Volga omkring år 900, berättade om en gravläggning av en rik man. I detta fall gravlades mannen i sitt skepp, som sedan kom att brännas. Förutom de tillgångar, vapen och kläder den döde fick med sig i graven fick han även med sig en trälkvinna och olika djur. Kvinnan och djuren dödades enligt rituella mönster och lades hos den döde. Ibn Fadlan berättade att de tog två hästar, lät dem springa tills de var svettiga och skar dem sedan i stycken som kastades i skeppet.
Seden att låta hästarna springa sig svettiga innan de offras, kan kopplas samman med hästkapplöpningar och häststrider som man höll i samband med offerritualer. Dessa ritualer kommer att behandlas i ett senare stycke.


Genom skriftliga källor känner vi till hästoffer i samband med gravritualer ända sedan det första århundradet e.v.t. Tacitus, som beskrev germanernas liv och leverne, skrev följande om begravningsskicket:


Den döde får alltid sina vapen med sig; vid somligas bål låter man också hästen följa sin herre.


Under äldre järnålder uppträder inte hästar i gravmaterialet i någon väsentlig grad, men i det arkeologiska materialet från folkvandringstid har man funnit både gravar med delar av hästar och gravar med hela hästar. Dessa hästgravar har uppträtt både i begravningsskick och vid speciella kultplatser.


På Island finns bevis på att hästkulten haft en starkt dominerande plats i gravläggningen. Vid utgrävningar har man inte bara funnit hästar i nedlagda mansgravar, utan också i uppenbara kvinnogravar.
 Detta ger utrymme för vidare funderingar. Hästens uppgift som följeslagare i en kvinnograv kan kännas lite mer tveksam. Däremot ger dessa gravfynd ytterligare stöd för antagandet att förekomsten av hästar i fornnordiska gravar är av rituell karaktär. Hästoffret kan helt enkelt ha varit en obligatorisk del av själva begravningsritualen.

Också från isländska gravar finns det kända exempel på att enbart huvudet av hästen är nedlagt i graven, och i många av dessa exempel har man även kunnat konstatera att hästen har varit halshuggen
, liksom fallet var i Oseberggraven i Norge, vilken beskrivs längre fram.

Vid utgrävningarna i isländska Dalvik, upptäckte man på samtliga hästar att huvudet var avhugget och placerat vid hästens buk. I en av gravarna var det också uppenbart att hästen blivit slaktad och nedlagd i graven efter mannen, eftersom hästens skelett blev återfunnet liggandes över mannens.


Hästarna i Dalvik kan utan tvivel betraktas som offerdjur. Det tydligt rituella tillvägagångssättet att lägga hästhuvudet vid buken har jag inte kunnat finna någon närmare förklaring till. Bland det material som jag undersökt har jag inte stött på något liknande, vilket för den sakens skull inte behöver tyda på att detta var sällsynt, varken på Island eller i övriga Norden. Här ligger således frågan öppen om det var en lokal sedvänja eller ett allmänt offermönster i den fornnordiska religionen. Det kan också röra sig om en speciell typ av offerritual, tillägnad ett specifikt syfte.

Det verkar ha varit ganska vanligt med hästnedläggning i gravar. Det var alltså inte bara gudar, drottningar och hövdingar som fick hästar med sig på sin sista färd.

Inte sällan har man funnit hästar i egna gravar i samma gravhög som människor, och i vissa fall har hästen också fått en egen gravhög.


Skicket att lägga hästar i egna gravhögar, även då det utfördes som begravningsoffer, är ännu ett tecken på hästens särställning. Det torde vara ytterligare ett tecken på vänskapen mellan människa och häst, men det kan också vara något mer än ren omsorg om hästen som bidrog till detta gravskick. Vad i den fornnordiska kulturen som bidrog till att hästen var viktig som följeslagare i graven eller som ett offer vid begravningsritualen, får man försöka utröna från de enskilda exempel som man känner till.


3.1.1. Gravarna vid Vendel och Valsgärde

I det svenska gravskicket från vikingatiden är hästen ett konstant inslag. Det är tydligt i båtgravarna från uppländska Vendel och Valsgärde. Gravfältet vid Vendel har fått namnge en hel arkeologisk epok; vendeltiden från år 550 till år 800 e.v.t.


Den berömda gravplatsen vid Vendels kyrka i Uppland påträffades under slutet av 1800-talet. De 14 båtgravarna tillkom under en period av 400 år, med början under 600-talet.
 Det som är speciellt för Vendelgravarna är den rikedom som fanns nedlagda i dem. Av detta skäl tros det vara storbönder eller hövdingar som begravits här. Gravskicket och de rika gravgåvorna vittnar om den starka materiella föreställningen om livet efter döden, som ingick i den fornnordiska religionen. På det sätt som hövdingen levt på sin uppländska gård, på samma sätt var det tänkt att han skulle fortsätta leva efter sin död.


Det typiska gravskicket hos Vendelgravarna var att den döde placerades i en ca 10 meter lång och 2 meter bred snipformad båt. Han var fullt krigsutrustad och hade fått med sig flera praktfullt utsmyckade sköldar samt förgyllda svärd tillsammans med hjälm, pilar och spjut. Vid begravningen fick flera hästar, utrustade med praktbetsel, följa sin husbonde i döden.


Genom fynden i de 14 båtgravarna ser man tydligt hur gravgåvorna utgjorde full utrustning för den döde på hans sista färd.

Alla Vendelgravarna var ungefär lika rika på tillbehör, i de flesta av dem fanns förutom vapen och verktyg, även flera hästar, hundar och nötkreatur eller får. I samtliga gravar utom en, var hästarna placerade utanför båten på styrbord sida. Till hästarna fanns betsel, isbroddar och i några gravar till och med en hovkrats. Till hundarna fanns koppel och för att tillreda mat av övriga djur, fanns bland annat grytor och kittlar. Den döde skulle dessutom även kunna ägna sig åt spel och dobbel under resan, och gavs därför tärningar och spelbrickor.


Ett anmärkningsvärt mönster i Vendelgravarna var placeringen av hästarna utanför båtens styrbordssida. De praktbetsel som nedlagts befann sig i de flesta fall inte där hästarna låg, utan var placerade i båten. Detta tyder förmodligen på att de var avsedda att användas vid särskilda tillfällen.


Vid gravfältet i Valsgärde fanns 15 båtgravar. De var nästan lika rikt utrustade som Vendelgravarna, och även här var det bara män begravda. Liksom vid Vendel var hästarna placerade på utsidan av båten, i regel med en isbrodd i varje hov.
 Detta tyder på att de varit rustade för vinterväglag. Vid några av hästkropparna har det legat seldon och dragkrokar.
 Dessa hästar var placerade framför båten, vilket gör det lätt att förmoda att de skulle användas som dragdjur.


3.1.2. Gokstads- och Osebergsskeppen


Ytterligare exempel där hästen tydligt har spelat en viss roll vid gravläggningen, är Gokstads- och Osebergsskeppen i Norge. Där tros Olav Geirstadalv, respektive drottning Åsa vara gravlagda. I samband med dessa begravningar har många hästar offrats. De flesta av hästarna som återfunnits vid dessa skeppsgravar var halshuggna, vilket tyder på att rituella slakter har ägt rum.


I Gokstadsskeppet, som utgrävdes år 1880 och som har daterats till omkring år 900, hade en hövding begravts. Detta antogs av den rikliga utrustningen och att skelettresterna till synes var från en kraftigt byggd, medelålders man.
 Denne Gokstadhövding fick 12 hästar med sig i graven.
 Detta stora antal hästoffer vittnar också om att det var en betydelsefull man som gravlagts.

Fynden vid Osebergsgraven vittnar sannolikt om gravläggningen av den historiskt kända drottning Åsa under sista hälften av 800-talet. I sin skrift om nya undersökningar av drottningens grav påpekar Ragnar Børsheim att det dock inte är fastställt att det handlar om en drottninggrav. Könsbestämmelsen av den, i detta fall, förmodade drottningen har gjorts utifrån de föremål man funnit i graven. Med utgångspunkt från smyckestyperna och utformningen av vapnen i Oseberggraven, har den döda efter allt att döma varit en kvinna. Smyckena är några av de finaste man funnit i gravar från denna tid, och vittnar om en stor rikedom.


Den förmodade drottningen var lagd i en skeppsgrav omgiven av vackert utsnidade slädar och en vagn och i graven fanns också ett hästbetsel med förgyllda bronsbeslag.
 Detta är ett tecken på att drottningen fick minst en häst med sig i sin grav. Enligt uppgifter från utgrävningen 1883 återfanns hästbetslet på eller vid ett hästkranium.
 Storleken på graven tillät inte, som brukligt var, att nedlägga en hel häst. Man kan förmoda att drottningen på Oseberg fått denna häst, utrustad med ett vackert betsel, som gravgåva för att ytterligare berika graven med något värdefullt. I den mån hästen offrats i egenskap som följeslagare, har det kanske varit som dragare framför vagnen eller slädarna.


De nämnda exemplen är bara några av de många arkeologiska fynd man har gjort av gravlagda hästar. I arkeologins värld görs ständigt nya fynd. Man kommer också till nya insikter och finner ny kunskap om de fynd som redan gjorts.


Vad gäller överensstämmelserna mellan de skriftliga källorna och det arkeologiska materialet om hästar som gravoffer, kan det konstateras att de är acceptabla. Det finns alldeles för få skriftliga bevis att tillgå om denna typ av offerritual, vilket gör det svårt att jämföra källmaterialet med gravfynden. Däremot finns det gott om arkeologiska fynd som vittnar om gravlagda hästar. I många fall har man konstaterat att hästarna bragts om livet i samband med tillkomsten av gravarna och på sådana sätt som kan förmodas vara rituella. De skriftliga källorna berättar om hästar som offrats som följeslagare i sina döda ägares gravar, vilket verkar stämma överens med gravfynden. I gravar med hästar som gravgåvor har det ju ofta även påträffats andra nyttoföremål. Bristen på skriftliga bevis av dessa hästoffer har förmodligen flera skäl. Förutom det vanligtvis omtalade torftiga källmaterial från denna tid överhuvudtaget, så kanske det även kan handla om att hästar, liksom andra djur och nyttoföremål, var så vanligt förekommande som gravoffer att det därför aldrig omnämndes speciellt.

3.2. Rituell slakt och offentlig offerritual


Av hästslakt, som verkar kopplad till religiösa ritualer, har det gjorts betydligt äldre fynd än från den tid som detta studium omfattar. Ett exempel, som Gutorm Gjessing nämner, kan ändå vara värt att ta upp, som ytterligare bevis på en forntida hästkult i Norden.

I Ullstorp i sydöstra Skåne fann man år 1900 en bit av ett kranium från en häst. Kraniebiten består av ett större pannfragment, där det sitter en dolk som slagits in mitt i pannan. Dolken har ett förhållandevis smalt blad, och har kunnat dateras till äldre dolktid under stenåldern. Det har av fyndet kunnat konstateras, att dolken har huggits i pannbenet medan hästen var i livet. Eftersom benet där dolken sitter är 3 mm tjockt, har den förmodligen slagits in med en klubba.
 Det kan synas uppenbart att detta inte var en vanlig hästslakt. Hästar som slaktats under denna tid, har vanligtvis slagits med slägga efter att ha fått ögonen förbundna. De blev stuckna med kniv, då blodet och köttet skulle tas till vara, och endast efter att ha bedövats med ett slag. Dessutom stacks kniven vanligtvis i bröstet eller halsen, där det fanns kraftiga blodådror.
 Dolken, som Ullstorpshästen blev avlivad med, verkar därför vara överflödig slakttekniskt sett. Den förmodas istället ha haft en rituell betydelse.


Från yngre järnålder finns olika skriftliga källor som kan berätta om hästoffer i samband med den offentliga kulten. Offren i Uppsala skildrades av Adam av Bremen:


Offret tillgår på följande sätt: De offrar nio huvuden av alla slag av levande varelser av hankön med vars blod det är sed att försona gudarna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund är emellertid så helig för hedningarna att varje träd anses ha en gudomlig kraft till följd av offrens 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 upphängda om varandra. För övrigt sjunger de också, som vanligt är vid det slags offerriter mångfaldiga sånger, som är oanständiga och därför bäst bör förtigas.


Tysken Thietmar av Merseburg berättade omkring år 1000 om liknande scener, som utspelade sig i Lejre på Själland i januari vart nionde år. Inför hela folket offrades 99 hästar och lika många män, hundar och tuppar åt gudarna.


När det gällde att försona sig med gudarna, var det rikliga och dyrbara offer som företogs. I den fornnordiska religionen var gemensamhetsmåltider dominerande bland offerritualerna.


I dessa ritualer var det viktigt att offerdjurets ätbara delar skulle delas mellan deltagarna.

Ett exempel på betydelsen av att ett sådant offer fullföljdes på ett riktigt sätt, finns i Snorre Sturlussons Håkon den Godes saga. Där berättar Snorre hur blotgästningar för kungen gick till hos Sigurd Hladejarl i Nordnorge.


Det var en gammal sed när man skulle blota att alla bönder skulle komma dit där hovet var och föra dit de förråd de skulle behöva medan gästningen pågick. På de gästningarna skulle alla vara med på ölgille. Där dödades alla slags husdjur och även hästar och allt det blod som kom av detta kallades offerblod och de skålar det förvarades i kallades offerblodskålar. Och med offerblodskvastar som var gjorda som vigvattenskvastar skulle man stryka alla altarna och hovets väggar både på utsidan och insidan och sedan stänka på människorna. Och slaktköttet skulle man koka till människornas glädje.


Håkon den Gode skulle försöka kristna dessa bönder vid Frostatinget i Trondheim, men de vägrade överge sina fäders tro. De krävde istället att kungen skulle blota för god årsväxt och fred, när de nästa gång träffades på höstens offerfest. Kungen lyckades dölja sin motvilja mot den hedniska riten, ända tills offerhästen skulle styckas och fördelas:


Dagen efter när männen gick till bords pressade bönderna kungen och sade att han skulle äta hästkött. Kungen ville på inga villkor göra detta. Då bad de honom att dricka spadet. Han ville inte. Då bad de honom att äta flottet. Han ville inte heller detta och då var det nära till stridigheter. Sigurd jarl sade att han ville medla mellan dem och bad dem att låta stormen lägga sig. Sedan bad han kungen gapa över kittelhandtaget som var fett där ångan från hästköttet hade stigit upp. Kungen gick fram och bredde en linduk över handtaget och gapade över den. Därefter gick han till högsätet och båda parter gick med på detta.


Denna källa visar hur starkt befäst hästofferritualen var i den fornnordiska religionen. Vid sådana tillfällen, som Frostatinget som Snorre redogjorde för, verkar det ha varit helt i enighet med religionen att offra hästar. Det var tydligen inte bara köttet som var viktigt att dela mellan gästerna, utan även blodet hade stor betydelse vid denna ritual. Kungens kompromiss att endast gapa över kitteln för att inte fullt ut delta i den hedniska riten, tillsammans med böndernas stillade vrede när han gjorde detta, är ett tydligt bevis på symboliken i den förkristna ritualen. Tinget ansåg förmodligen att kungen i och med detta tog del av det viktiga hästoffret, trots att han inte åt av köttet.

3.2.1. Hästoffren vid Skedemosse


Till de rituella hästslakterna hör utan tvekan de flesta fynden vid Skedemosse, sydost om Borgholm på Öland. Platsen tros ha varit, ända sedan vår tideräknings början, en kult- och samlingsplats för ölandsborna. Där har man offrat till fruktbarhets- och krigsgudar från omkring år 250 till år 500.
 Ända sedan 1600-talet har fynd av vapen och benrester gjorts på platsen. Man trodde till en början att man träffat på ett gammalt slagfält.


Under första hälften av 1900-talet hittades halsringar av guld och när de stora utgrävningarna sattes igång 1959, visade dessa att Skedemosse var en kultplats från järnåldern. I mossen har man funnit sju guldhalsringar, tusentals vapen och betsel till stridshästar samt enorma mängder ben från både djur och människor.


Arkeologen Ulf Erik Hagberg har skrivit ett antal böcker om Skedemosse. På grund av mängden ben som grävts upp är det uppenbart att det handlar om en offerplats, enligt Hagberg. Mossen var på den tiden en grund sjö och offrade föremål, djur och människor har nedlagts i öppet vatten, vilket man kan se på snäckavlagringar på de offrade metallföremålen.


Arkeologerna skiljer här på två typer av offer - böndernas och krigarnas. Offer från bönderna var ofta husdjur, mest hästar, som gavs åt fruktbarhetsgudarna för att främja växtligheten. Krigarna tros ha tackat gudarna, främst Oden, för krigslycka och kanske offrat i sjön för att få hjälp att försvara sig. Offer från krigarna har varit främst vapen, som gjorts oanvändbara för människor innan de kastats i vattnet.
 Krigsoffren betraktas som mer sällan förekommande än djuroffren, vilka anses ha varit den normala kulten vid Skedemosse.


Hagberg menar att det är mycket troligt att djurskiljningar har ägt rum vid Skedemosse.
 De fritt kringströvande hjordarna av får, hästar och nötkreatur har kunnat gå hit för att dricka, vilket förmodligen gjort det lämpligt att använda platsen för skiljningar. Då djuren var samlade vid vattenstället passade boskapsägarna på att skilja ut sina egna djur för att ta hem till gården över vintern. Möjligheten finns att det då också var naturligt att offra djur åt gudarna vid dessa tillfällen. Man offrade som tack för det gångna året och som försäkran om fortsatt fruktbarhet hos djuren.


Hästoffren i Skedemosse har spår av skador som visar på rituella slakter. Man har funnit hästkranier, där tecken finns på att ögonen huggits ur och ett hästskelett med bålen genomborrad av en spetsad enestör.
 På flera ställen har man funnit hästkranier liggande tillsammans med hovar och svanskotor. Detta vittnar om riter där man flått hästarna och lämnat huvuden, hovar och svansar kvar i hudarna, som sedan hängts upp på pålar runt omkring mossen.

Kulten i Skedemosse tycks, enligt de arkeologiska utgrävningarna, ha upphört omkring år 500. Då drabbades ön av katastrofala härjningar.
 Kultplatsen, som var som en helgedom för de som brukade samlas där, blev övergiven.

Med tanke på den mängd kroppar av både djur och människor som återfunnits vid Skedemosse, så kan stället tyckas vara en olustig och avskyvärt blodig slaktplats ur nutidsmänniskans synvinkel. Om man betraktar tidsperioden för offerritualerna, som kan ha handlat om mer än 250 år, kommer saken i en annan dager. Mossens läge mitt på Öland vid gränsen mellan tre socknar och två härader gör den till en helig plats för hela Ölands befolkning under dess storhetstid. Hagberg betraktar Skedemosse som ett ”stammesopfer”, en plats där man från olika håll har samlats för kulthandlingar vid regelbundna tillfällen.
 Man kan föreställa sig att det på platsen har hållits religiösa offerfester en eller ett par gånger om året, vid djurskiljningar och vid speciella tillfällen för blot eller tillbedjan av gudarna. Även om det offrats människor vid vissa tillfällen, så var detta förmodligen inget som avvek från den offentliga kulten under denna tid, åtminstone inte från det religiösa utövandet som hölls vid de stora offerplatserna. Hästen som offerdjur här verkar ju vanligt förekommande. De kvarlämnade skinnen, upphängda med huvud, svans och hovar intakta, vittnar om att offermåltider avätits på resten av djuret.

De skriftliga källorna, som bland annat Snorre Sturlussons Håkon den Godes saga, visar hur viktig den rituella slakten av hästar var i den fornnordiska religionen. Därför är det inte speciellt häpnadsväckande att man funnit så mycket lämningar från sådana tilldragelser. När man ser till de offerritualer som fynden vid Skedemosse vittnar om, verkar de stämma helt överens med källornas berättelser om hästoffer och gemensamhetsmåltider vid viktiga sammankomster. Offrandet av hästar var helt enkelt en del av det religiösa utövandet.


3.3. Offerpålar och nidstänger

Tidigare nämndes de fynd vid Skedemosse av ben från häst, där endast kraniet, hovbenen och svanskotorna påträffats. Denna koncentration av benrester är inte ovanlig vid platser där hästar offrats och hängts upp på pålar. Spår efter liknande ritualer är kända från andra platser, bl.a. en fyndplats från bronsåldern i Bokarn i Uppland, en odaterad fyndplats på en gotländsk myr, i flera odaterade mossfynd i Danmark och vid Sorte Muld på Bornholm.


På detta sätt vet man att hästar offrades redan under istiden. Vid Solutré i Sydfrankrike har man funnit ben från olika djur, som uroxe, mammut och häst, över ett stort område. Detta tros vara måltidsrester, framförallt från de 100 000 hästar som man hittat på platsen.
 Märkligt nog är det som finns kvar av hästarna bara kranier och ben från hovar. Antagligen betyder detta att hästarna blivit slaktade på ett annat ställe, de köttrika delarna har skurits bort och därefter har man hängt upp skinnet med huvud, hovar och svans som offer vid den stora måltidsplatsen.


I Sibirien har man också offrat hästar på detta sätt ända fram till vår tid. Polarforskaren A. E. Nordenskiöld, som utforskade Sibirien för ungefär 100 år sedan, såg lämningar av djur offrade på detta vis hängande på träpålar med utskurna människoansikten.


Några av de isländska sagorna hänvisar till denna typ av pålar som nidstänger. I Vatnsdölasagan berättas det om Jökul, som stämt träff med Finnboge från gården Borg för att gå holmgång. Båda kom överens om, att i det fall en av dem skulle utebli från holmgången, skulle den andre resa nidstång med en förbannelse över honom:


Bröderna bidade till mideftermiddagstid, och när ännu ingen då kommit gick Jökul och Faxa-Brand till Finnboges fårhus som låg tätt vid gärdet, tog där en stolpe och bar ut den vid gärdet. Där var också hästar som sökt skydd för stormen under gärdet. Jökul skar ut ett manshuvud i stolpens ända och ristade runor på den med hela den förbannelse som förut sagts. Så dräpte Jökul en märr, öppnade kroppen vid bröstet, spetsade den på stolpen och vände ansiktet rakt mot Borg.


I och med detta var gården Borg förbannad att ha gudarnas vrede över sig. Händelsen omtalas även i Finnboge Rammes saga. Där sägs det att denna nidstång skadade Finnboges rykte mycket och att han själv ansåg att det var det värsta som hänt honom.


En liknande nidstång berättas det om i Egil Skallagrimssons saga. Berättelsen tros vara nedskriven av Snorre Sturlusson och skildrar fyra norska och isländska generationer under tiden 860 – 990.
 Sagan berättar om hur Egil, som landsförvisats av kung Eirik, i vredesmod reser en påle med ett hästhuvud som en förbannelse över kungen.

Han tog i sin hand en hasselstång och gick upp på ett bergsnäs som vände in emot land. Så tog han ett hästhuvud och rammade fast det på stången.


Därpå läste han en förbannelse och sade: ”Här reser jag nidstång, och detta nid vänder jag mot kung Eirik och drottning Gunnhild.”

Därmed vred han hästhuvudet in mot land och fortsatte: ”Jag vänder detta nid mot de landvättar som bor i detta land, så att de alla far villa vägar och intet have eller hemvist hitte – förrän de ur landet jagat kung Eirik och Gunnhild!”

Så drev han ner stången i en bergskreva och lät den stå där. Han vände hästhuvudet in mot land och ristade runor på stången där hela hans förbannelse stod.


Kraften hos en död häst upprest på en påle är uppenbar. Ritualen ser inte bara ut att ha använts i magiskt syfte, utan fungerar således även som tecken för en utomstående att se någons vrede eller, i vissa fall, vördnad och åt vilket håll de känslorna riktas.


De fynd man har gjort av rester av hästkroppar på träpålar, kan således ha varit både fruktbarhetsoffer utplacerade som gåvor till gudarna, likaväl som nidstänger. Vilketdera det handlar om kan utrönas genom på vilken plats de påträffats. I fallen med pålade hästar vid Skedemosse, som förmodas ha varit en stor kultplats, handlar det uppenbarligen om offer till gudarna. Köttet från hästarna har då rimligtvis ätits av deltagarna i ritualen, så som religionen förespråkade.


Då hästen har dödats för att användas till en nidstång, kan detta ha gjorts på vilken plats som helst där den syntes och gjorde sin åsyftade verkan. Om man gjort arkeologiska fynd av dessa, borde egentligen resten av hästkroppen kunna påträffas i närheten, inte bara kraniet och ben från hovar och svans som vid offerpålarna. I de två berättelserna ur de isländska sagorna skildras hur både Jökul och Egil helt enkelt bara tar en häst, dödar den och sätter upp den på stången. Jag har inte funnit några arkeologiska indikationer för några uppenbara nidstänger. Det är bara de skriftliga källorna som vittnar om detta sätt att nyttja en slaktad häst på. Eftersom det ändå omskrivs på flera ställen i det källmaterial som finns, kan man inte annat än anta att resandet av nidstänger förekom. Vid sådana tillfällen kan man dock inte tala om en offerritual, utan en demonstration och en synbarligen mycket tydlig och drastisk åtgärd för att förödmjuka och döma någon. Skicket med nidstänger var kopplat till heder och anseende medan offerpålarna var kopplade till vördnad inför gudarna. Hästen spelar dock samma roll som en uppenbart stark symbol i bägge fallen.


3.4. Rituell nedläggelse vid byggnader


Religiös vidskepelse kan vara svaret på varför hästoffer lags ned under hus. I den fornnordiska religionen hade hästen en stor betydelse som offerdjur för att hålla det onda borta. Man hade en föreställningsvärld med idéer om fruktbarhet, god årsväxt och återfödelse som grundläggande element. Gården och byggnaderna var en stor del av livet, och genom att offra ett levande väsen åt gudarna, blidkade man marken där man bodde och undvek på så sätt att drabbas av olycka.

Anne Carlie har skrivit om forntida byggnadskult i Skandinavien. Hon menar att många orsaker till dessa ritualer var föreställningen om skyddsandar som hindrar onda makter, och att förse byggnaden med en levande själ för att göra huset levande.
 I samband med olika rituella handlingar i hus under yngre järnåldern, användes djuroffer i stor utsträckning.
 De djur som offrades var gårdens egna och hästen var, som i all offentlig kult under den aktuella tiden, vanlig även i byggnadskulten.


Som nämnts tidigare, är skelettrester från häst ett vanligt inslag i offerfynden på våtmarker, t.ex. Skedemosse. Till skillnad från dessa fynd är boplatsfynden mindre utforskade, men dokumenterade fynd från bl.a. Jylland, Bornholm och Skåne visar på tydliga rituella handlingar.


I den romartida boplatsen Vestervig på Jylland har man funnit ett kranium och mellanfotsben och tåben från alla fyra extremiteterna av en häst, i en grop under golvet i husets stalldel. Utgrävaren har tolkat fyndet som en nedläggelse av offer.
 En liknande offergrop har hittats vid ingången till det långhus som uppfördes under folkvandringstid på Sorte Muld på Bornholm. I gropen, som är knappt en meter stor, fanns en mängd ben från olika djur. Överst låg kraniet, de nedre extremiteterna samt bäckenbenet från en häst. Benen tros inte vara måltidsrester, då de saknar spår av märgspaltning, utan anses vara nedlagda rituellt.


I Skånska Lackalänga har man, i ett hus från yngre järnålder, hittat en grop med ett stort antal hästben. Här kommer benen från djurets köttrika delar, d.v.s. fram- och bakben samt skulderblad och bäcken. Från att ha trotts vara deponerat slaktavfall, har fyndet i Lackalänga omtolkats som en rituell nedläggelse. Vid närmare undersökningar har man konstaterat att gropens rumsliga placering, överlappande två av husets väggstolpar, och dateringen av gropen i förhållande till huset, tyder på att gropen tillkommit när huset har rivits. Nedläggningen av hästbenen tros därför vara av rituell karaktär.


Skillnaden mellan dessa boplatsfynd, förutom dateringen, är tydlig genom vilka delar av hästen som offrats. I de danska fynden av nedlagda hästben, liksom i fynden av de pålade hästarna vid Skedemosse, är det de köttfattiga delarna av djuret som påträffats. I Lackalänga har man istället valt att nedlägga delarna med mest kött. Detta skiljer sig från det traditionella tillvägagångssättet, där de rituella måltiderna oftast erbjöd det bästa köttet åt människorna och de köttfattiga delarna offrades till gudarna. Trots denna avvikelse, kan man anse Lackalängagropen vara en stor och betydelsefull offergåva, eftersom de bästa delarna av djuret istället givits åt gudarna.


Andra fynd av hästoffer i byggnadskulten karaktäriseras av nedlagda enstaka ben. Här handlar det om kranier, underkäksben och hästtänder, som grävts ner under byggnader.
 Till denna grupp av fynd med skyddsmagisk karaktär, hör också ett vikingatida hus på Norra Gärdet. Där har man hittat ett stort antal ben från olika djur, varav hästbenen består av käkben från både en gammal och en ung individ, förmodligen deponerade i rituellt syfte.


Inför detta arbete har jag inte lyckats hitta några skriftliga källor som beskriver rituella nedläggningar av hästoffer vid byggnader. Liksom i fallet med hästar som gravgåvor, vittnar ändå det arkeologiska materialet om att hästnedläggelser vid byggandet av hus inte var ovanligt. I den förkristna seden i Norden var kanske detta förfarande något helt naturligt. Vi måste tänka på att se på dåtidens människor ur deras synvinkel mer än ur vår egen. Den fornnordiska religionens föreställningsvärld kan ha varit full av vidskepelser och självklara ritualer och metoder för att stävja onda krafter. Liksom Carlie påpekar, var hästen ett kraftfullt djur med vilket man kunde hålla ondskan borta från sitt hem. Därför kan denna typ av hästoffer ses som en självklar del av den forntida byggnadskulten.


3.5. Kappridningar och häststrider


Tidigare nämndes den arabiske författaren Ibn Fadlans iakttagelser av en ritual, där hästar tilläts springa sig svettiga innan de offrades, som företogs bland vikingarna i Volgaområdet.


En liknande beskrivning gjorde Olaus Magnus i sin Historia om de nordiska folken. Denna skrift tillkom år 1555, men i följande citat ur boken hänvisar författaren till seder som hölls i Norden i forna tider.


Fordom var det nämligen sed hos de gamla götarna att under vintersolståndet inemot slutet af månaden december (…) inom de särskilda landskapen sammanföra alla de bästa och vackraste hästarna för att med dem anställa offentliga täflingsspel. Detta gjorde man förnämligast af två orsaker: först och främst för att man skulle kunna efter samvetsgrann pröfning hembjuda den eller de hästar, som genom sitt snabbare lopp befunnes vara öfverlägsna alla de öfriga, såsom ett kostbart offer åt gudarna till att slaktas eller förbrännas vid altaret, emedan man hoppades genom denna offergåfva blifva alla sina fiender öfvermäktig, och detta i lika hög grad som man bragte ett rent och otadligt offer.


Flera nordiska ortsnamn innehåller ordet skeid eller skede. Detta ord kan ha många betydelser, men anses bland annat höra samman med hästkapplöpningar. I vilken utsträckning ordet skeid har använts för just hästkamper och hur vissa ortnamn knyter an till hästaktiviteter eller ej, lämnar jag utanför diskussionen kring hästoffer. Det som är av större vikt i detta sammanhang är att skeid, som benämning för just häststrider och kappridning, starkt kan knytas till offrandet av hästar i den fornnordiska religionen. Troligtvis har meningen med dessa tävlingar i många fall varit att välja ut den bästa offerhingsten.
 Den häst som segrade vid sådana tävlingar var bevisligen den starkaste och skulle således bli betydelsefullt offer.

Det var främst vid fruktbarhetsritualer som man använde sig av hästkamper och kappridningar för att utvälja offerdjuret. Många av de ortnamnen som har med hästskeden att göra, kan kopplas till Frejkulten. Häststriden och hästoffret var helgat åt Frej.


Många av de ortnamn i Norden som innehåller skeid eller skede, kan kopplas till platser som var viktiga och centrala under yngre järnåldern. Förutom de skriftliga källorna om hästkapplöpningar och häststrider, kan alltså även ortnamnen vittna om var dessa skeden kan ha hållits och av vilken vikt ritualerna var. Ulf Erik Hagberg menar också att kappritten på annandag jul, Staffansskedet, kan vara en slags traditionsrest från sådana hästkapplöpningar och hästkamper som hölls i samband med kulten på platser som t.ex. Skedemosse på Öland.


I norska källor finns hästkamper omtalade bl.a. i Frostatingslagen, där det finns regler för ”hestavig”.


Det finns dock ännu äldre vittnesmål om häststrider i Norden. På den berömda Häggebystenen i Uppland, daterad till tiden omkring 500, avbildas två hästar vända mot varandra med varsin mansfigur bakom sig. Flera forskare har försökt att ge en förklaring till denna framställning och de flesta är överens om att det handlar om en hingsthetsning.
 De två männen skulle i så fall vara pådrivare i kampen mellan hästarna. Gutorm Gjessing menar att folkvandringstidens konsthantverkare ofta använde sig av starka utformningar av hästen. Han anser att Häggebystenen är ett utmärkt exempel på den nordiska folkvandringstidens dekorativa bildkonst. Med en enkel, men starkt symmetrisk komposition, har konstnären velat ge uttryck åt hästarnas kämparanda. Hästarnas huvuden är lutade bakåt med starkt böjda halsar, öppna käftar och med tungorna hängande.


Om hästoffer, i samband med häststrider och kapplöpningar, finns alltså belägg både i de skriftliga källorna, i ortnamn och på bildstenar. Arkeologin kan i detta fall knappast bidra med bevis för att hästkamper kan ha ägt rum, men det finns inget tvivel om att sådana ritualer skulle ha varit en del av det religiösa utövandet. I Olaus Magnus skildring styrks även tanken på att det verkligen är den bästa hästen som ska offras åt gudarna. Synsättet är märkligt för nutida värderingar, de bästa hästarna borde ju sparas och användas i avel. Vi kan dock, som sagt, inte lägga något eget resonemang till dåtidens seder. Förfaringssättet med dessa hästoffer visar återigen på hur viktigt det var med ett värdefullt offerdjur i den förkristna religionen. Till det betydelsefulla hästoffret hörde, i fallet med hästskedena, även underhållning för åskådarna. Hästkamperna var en del av den offentliga kulten, både som förnöjelse och till nytta. Med tanke på hur de även kunde höra samman med de kalendariska riterna i fruktbarhetskulten, kan man tänka sig att de också var ansedda som en obligatorisk del av högtidsfirandet.


3.6. Völsetåten


En alldeles speciell typ av hästkult i den fornnordiska religionen var ritualen kring Völsetåten. Den torde kunna räknas in i kategorin hästoffer, eftersom den handlar om bruket att ta tillvara på avelslemmen från den hingst man slaktade vid höstblotet. En berättelse i Flatöboken berättar om denna sed, som på ett tydligt sätt visar hästens roll som offerdjur i fruktbarhetskulten. I berättelsen kommer Olav den Helige till en gård i Nordnorge tillsammans med sina män. De var alla utklädda, så att inte gårdens folk skulle känna igen dem. Olav kom dit med avsikten att kristna folket och fick under sitt besök vara med om Völseblotet.


Völse kallades den vid hösten styckade gårdshingstens avelslem. Den lindades av husmodern in i ”lin och lök”, som skulle stärka dess kraft. Varje kväll gick Völse ur hand i hand runt bland gårdens folk, och alla läste i tur och ordning en strof över honom. I texterna som lästes ingick alltid uttrycket ”må Mornir mottaga detta offerstycke”.


Enligt forskarna är benämningen Mornir ganska oklar. Vissa hävdar att det är ett annat namn på fruktbarhetsguden Frej. Folke Ström hävdar dock att det kan handla om gudinnan Skade, som i myterna hör till vanerna och gudavärldens fruktbarhetskategori. Han stöder denna teori på att Skade även kallas Morn i eddadikten Grimnismål.
 Med Völsestrofens Mornir avses, enligt Ströms tolkning, vinteraspekten av fruktbarhetsgudinnan. Han sammanför även Völseritualens innebörd med övriga förkristna höstgillen, där formeln ”til árs ok til fridar” användes. Ström skriver:


Formeln til árs ok til fridar synes gå tillbaka på en kultform, som omfattat fruktbarhetsguden och hans kvinnliga kontrahenter och som har bestått i deras sexuella förening vid vinternätterna till årsväxten samt den animala och mänskliga alstringens fromma.


Om Skade är, som Ström föreslår, fruktbarhetsgudinnans vinteraspekt, är det lätt att förstå att hon dyrkades vid skiftet mellan höst och vinter. Denna tid var en naturlig tidpunkt för slakt, vilket gör att kulten kring den från avelshingsten sparade Völsen mycket väl kan ha tillägnats denna gudinna. Ström menar också att det inte råder något tvivel om vem själva Völsen egentligen är. Den har ett klart samband med Frej med sin jättelika fallos, guden som man sjöng oanständiga sånger till ära vid bloten i Uppsala.
 Frej kan i sin tur kopplas starkt till hästen, vilket vi tidigare sett. Detta gör hästen till det mest självklara fruktbarhetsoffret vid sådana ritualer. Trots att det handlar om en fruktbarhetsritual till följd av den årstidsbundna slakten, är det likväl ett hästoffer med en stor symbolisk innebörd.


Kvinnorna har en framträdande roll i historien om Völse. Verserna i Flatöboken visar också på ett starkt erotiskt innehåll, här i en tolkning ur Britt Mari Näsströms bok om fornskandinavisk religion:

Här kan ni se


en lem (vingull) som skurits


från hästens fader.


För dig, piga,


må Völse


leva upp


mellan dina lår

Ökad är du, Völse


och tagen fram


styrkt med lin


och stöttad med lök,


må Mornir


ta emot detta offer


Näsström menar att denna ritual kan, förutom att vara en Frejkult, även vittna om ett heligt bröllop, där guden ska förenas med gudinnan.
 I berättelsen om Völse agerar offret, d.v.s. guden, i den heliga föreningen med de deltagande kvinnorna. Därmed skulle Völsekulten kunna kopplas till en gammal indoeuropeisk form av hästoffer, enligt Näsström.


Av naturliga skäl kan inte några lämningar av Völsetåten återfinnas i det arkeologiska materialet, men i en norsk kvinnograv från 300-talet har man funnit en liten benkniv med runor inristade. Dessa runor ger formeln lina laukaR, lin och lök, samma växter som Völsen inlindades i av husmodern i berättelsen. Formeln tros vara en gammal fruktbarhetsformel och den är känd från flera äldre runinskrifter.
 Huruvida dessa runor har direkt med Völsetåten att göra är svårt att veta, men bruket av lin och lök i samband med fruktbarhetsritualer verkar vara klarlagt. Vi vet redan att hästen hade en stark roll i fruktbarhetsritualer och Søren Nancke-Krogh omnämner kulten kring en avskuren hästlem som en folkloristisk företeelse även i senare tid.


Flatöboken är som många skriftliga källor från denna tid skriven av en kristen man, men borde ändå kunna anses trovärdig angående innehållet i ritualerna kring Völse. För de kristna måste både bruket att slakta och äta hästkött, samt de starka sexuella anspelningarna i Völsekulten, varit ganska motbjudande. Hur ritualen på just denna gård återgavs, kan därför inte ha behövt förskönas. Självklart ville man skildra hur illa dessa hedningar levde. De kristnas avsky mot ritualen syns även i berättelsen, då kungen till slut kastar Völsen åt gårdens hund.


Det hästoffer som sker genom kulten kring Völsetåten är ett exempel på offer inom den privata kulten, till skillnad från t.ex. det rituella slaktandet av hästar vid större blot. Völsen är dock ett hästoffer som ger hästen samma stora betydelse och kraft som vid de offentliga offerritualerna. Den starka fruktbarhetssymboliken som hästen bidrar till religionsutövandet med, går inte att ta miste på.

4. Sammanfattning


Denna undersökning har tagit upp många av de sätt som man offrade hästar på i den fornnordiska religionen under järnåldern. Vi har sett att hästen har haft en mycket stor betydelse i den förkristna traditionen.

Hästkulten har framförallt spelat en stor roll i gravskicket. Ett av de sätt som hästar offrades på var helt enkelt som en gåva eller följeslagare till den döde. Hästar dödades i gravläggningsritualen och lades i graven tillsammans med den man eller kvinna som skulle begravas. Detta sätt att offra hästar verkar ha varit ganska vanligt. Hästoffret har i detta fall haft betydelse både som gravgåva och följeslagare, samt som en del av själva begravningsritualen. Det finns mycket gott om arkeologiska bevis för dessa gravlagda hästar och ofta kan man se att djuren dödats i samband med begravningsritualen. De skriftliga vittnesmålen om denna procedur är däremot ganska få. Det material vi har att jämföra med visar ändå att arkeologin kan bekräfta det som nedtecknats om hästoffret som gravgåva.


Ett annat vanligt sätt att offra hästar på var genom den rituella slakten, som ofta företogs i den offentliga kulten. Hästen hade en stor betydelse som offerdjur i ritualerna. Detta vittnar bl.a. Håkon den Godes saga om. Hästoffret verkar ha varit starkt integrerat i det religiösa utövandet och säkerligen något både obligatoriskt och naturligt. Hästen var i detta fall ett heligt djur som offrades vid stora blot och förtärdes av deltagarna under gemensamma måltider. Även för denna typ av hästoffer finns det många bevis i det arkeologiska materialet. Det som står skrivet om rituella hästslakter i de skriftliga källorna stämmer också bra överens med de arkeologiska fynden.


Det tredje förfaringssättet vid hästoffer som jag tagit upp, är offerpålar och nidstänger. Offerpålarna kan kopplas till de offentliga rituella slakterna och har förmodligen syftat till att tjäna som ett fruktbarhetsoffer tydligt utplacerat åt gudarna. Vad nidstängerna beträffar, har dessa varit liknande till utseendet, men egentligen inte fungerat som något offer till gudarna, utan som en stark demonstration ämnad åt t.ex. en fiende. Hästen har ändå haft ett lika stort symboliskt värde i båda fallen. Av offerpålar finns det många arkeologiska fynd, men ont om skriftliga bevis. Lämningarna från offerpålar är ändå så pass uppenbara, att det inte kan betvivlas att denna ritual förekom. Nidstängerna har man dock inga direkta arkeologiska bevis för, men dessa är flitigt omnämnda i skriftliga källor och uppenbarligen ett accepterat förfaringssätt i den fornnordiska traditionen.


Offrandet av hästar i byggnadskulten verkar ha varit något som tillhörde den förkristna föreställningsvärlden med vidskepelser och magi. Hästen besatt även här en stark ställning och kraft i traditionen. Med hästhuvuden nedlagda vid byggnationen av ett hus, hölls ondskan borta från hemmet. Denna form av hästoffer kan räknas ha tillhört den privata kulten, det var ofta gårdens egna djur som offrades och blev på så sätt skyddsandar för familjens hem. I undersökningen finns inga skriftliga källor som kan bekräfta den rituella nedläggelsen av hästar i byggnadskulten. De arkeologiska vittnesmålen är dock så tydliga att man inte kan undgå att se vilken roll hästen spelade i dessa ritualer.

Häststrider och kapplöpningar hade i många fall samband med offerritualer. Utvalda hästar fick tävla eller strida mot varandra för att utröna vilken som var det lämpligaste offret. Dessa ritualer kan förmodligen ha varit rena skådespel och fungerade då både som nöje och till praktisk nytta. Det var viktigt att gudarna fick den bästa hästen. Till dessa offerritualer, som föregicks av hästkamper, kan ordet Skede kopplas. Därmed visar vissa ortnamn var det kan ha anordnats sådana hästskeden. Denna källa, tillsammans med skriftliga källor och avbildningar av häststrider på bl.a. vikingatida bildstenar, är bevis nog för att tro att hästkapplöpningar och häststrider för att avgöra lämpligt offerdjur, verkligen har ägt rum. Detta får göras utan några arkeologiska fynd som stöd, då några sådana inte finns för just denna del av den offentliga offerritualen.


Det sista hästoffret som presenterats är Völsetåten. Detta var gårdshingstens avelslem, som togs tillvara vid höstslakten. Völsen som hästoffer spelade en stor roll i den privata fruktbarhetskulten. I Völseritualen var kvinnorna framträdande och innehållet kretsade kring erotik. Hästen, representerad av Völsen, hade en stark koppling till guden Frej och tjänade ett syfte som fruktbarhetssymbol. Arkeologin kan inte hjälpa till med några starka bevis i detta fall, utan här får vi lita till de skriftliga källorna. Det finns för den skull inte anledning att tvivla på att völseritualer genomfördes, även om de kan ha varierat rent geografiskt.

De flesta av dessa hästofferritualer kan verka ganska grymma och motbjudande för oss idag. Vi ska dock komma ihåg att den fornnordiska religionens karaktär förmodligen inbjöd till detta hyllande av hästen. Denna undersökning har rakt igenom visat att hästen på intet sätt blivit kasserad genom offrandet, utan tvärtom har fått behålla sin starka kraft och betydelse ända in i döden.

5. Slutord


I den fornnordiska religionen var hästen mycket viktig, inte bara som arbetsredskap och transportmedel, utan också som symbol för makt och fruktbarhet. Kamratskapen till och beroendet av hästen blir speciellt tydlig när man fördjupar sig i källmaterialet som finns från den aktuella tiden. Man förstår att hästen hade då, liksom den har för många människor idag, en särställning bland husdjuren.


Till utövandet av den fornnordiska religionen hörde offerritualer. Denna undersökning har visat att hästen hade en speciellt värdefull betydelse som offerdjur vid sådana ritualer. Det är inte svårt att förstå hur stark den förkristna tron måste ha varit, med en sådan hängivenhet och vördnad för gudarna, att den kraftfulla och oumbärliga hästen inte sällan offrades. Den blev styckad, genomborrad, bränd, nedgrävd eller upphängd genom blodiga ritualer. Med en respekt för den fornnordiska seden och föreställningsvärlden kan man dock inte undvika att se hur älskad hästen var, både som levande och som offrad.
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