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Abstract

The purpose of this study is to present a critical analysis of how certain themes of the Norse  

pagan religion are portrayed in ten selected textbooks used for Religious Science education in 

grades  one  through nine.  The themes  included in  the  analysis  are;  the  description  of  the 

transition  from the  Norse  Pagan religion  to  Christianity;  Adam of  Bremen’s  portrayal  of 

human sacrifice,  and lastly  Ibn Fadhlan’s  characterization  of  widow burning.  By using  a 

critical  knowledge text analysis,  and applying a theoretical starting point that pedagogical 

material  analyses  and  interprets  events  from a  specific  perspective;  in  this  case  from a 

Christian perspective, I have from the study concluded that the chapters covering the Norse 

pagan religion in these textbooks have a distinguished Christian bias seen as the norm. The 

themes analysed in this study all describe different phenomena in a similar way and make use 

of  the  same  sources,  even  though  these  are  often  questioned.  The  Christian  religion  is 

delegated a prominent role whereas the Norse pagan religion is portrayed as it’s opposite, 

undeveloped and barbaric.
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1. Inledning    

 

Den fornnordiska religionen asatron, är ett ämne som alltid har intresserat mig. När vi läser 

om asatron lär vi oss nordisk historia, dåtidens värderingar och vi får en djupare förståelse för  

vad den tidens nordiska kultur stod för och hur den praktiserades. Att ta del av detta, vårt  

förkristna nordiska arv, försvåras i och med kristendomens intåg i Skandinavien. Kristnandet 

av Norden betydde i praktiken att asatron tillslut helt omintetgjordes som en utövande religion 

och att  mycket  av vårt  kulturarv förstördes.  Idag är asatron näst intill  bortglömd,  men vi 

påminns ibland om denna period i läroböckerna. Inte sällan förmedlas bilden av asatron som 

en mörk tid av Nordens historia. En barbarisk tid. Det kristna perspektivet av historien har 

gett konsekvenser enda in i vår tid och gör sig fortfarande påmint i beskrivningarna i dagens 

läroböcker  om asatron.  Detta  bland annat  i  form av tvivelaktiga  och osäkra  källor,  vilka 

används som grundstenar för den bild man förmedlar av religionen. Jag tycke mot bakgrund 

av detta att det är av intresse att lyfta fram enhetliga framställningar av asatron i ett antal 

läromedel i Religionskunskap. Detta för att belysa att det föreligger viss problematik i att vi 

fortfarande stödjer oss odelat på tvivelaktiga källor och deras hittills exklusiva tolkning och 

återberättande av asatron.  
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1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet  med uppsatsen är att  kritiskt granska hur vissa teman i asatron framställs  i utvalda 

läromedel i religionskunskap. 

• Hur framställs övergången från asatro till kristendom i de utvalda läromedlen?

• Hur framställs vikingatågen i de utvalda läromedlen?

• Hur  framställs  Adam  av  Bremens  skildring  av  människooffer  i  de  utvalda 

läromedlen?

• Hur framställs Ibn Fadhlans skildring av änkebränning i de utvalda läromedlen? 

1.2. Disposition 

Efter den inledande delen med syfte och frågeställningar är min uppsats uppdelad i ytterligare 

tre delar. Den första delen består av mitt material, metod, teori och tidigare forskning, vilket 

innehåller en beskrivning av alla de tio läromedel jag använt som studieobjekt. I den första 

delen  ingår  också  en  bakgrundsbeskrivning  av  bland  annat  Adam  av  Bremens  och  Ibn 

Fadhlans källor, vilka används i läromedlen. 

Del två består av min undersökning, vilken är uppdelad i underrubriker efter de olika teman 

som behandlas. Därefter följer en diskussions del där jag kritiskt analyserar min undersökning 

utifrån mina egna tolkningar.  I  den sista delen finns också min sammanfattning som kort 

summerar vad jag i min undersökning kommit fram till.  

 

1.3. Material och urval

Jag har i min uppsats studerat tio läroböcker i Religionskunskap för årskurs 4-9, den äldsta 

skriven  1979  och  den  yngsta  2006.  I  mitt  val  av  läromedel  har  jag  börjat  med  att 

slumpmässigt välja ut ett trettiotal böcker i Religionskunskap, dessa har jag främst fått tag på 

via en kontakt på en grundskola i Nynäshamns kommun. Jag har även besökt Nynäshamns 

bibliotek, Stockholms stadsbibliotek och Södertörns högskolas bibliotek och plockat ut alla de 

böcker i Religionskunskap som funnits där (Södertörns- och Stockholms stadsbibliotek hade 
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endast två Religionskunskapsböcker vardera till förfogande, och Nynäshamns bibliotek tre). 

Därefter har jag rensat bort alla de böcker som inte överhuvudtaget nämner asatron. Jag har 

sedan tagit bort alla gymnasiala Religionskunskapsböcker då dessa främst koncentrerat sig på 

asatron som en nyreligiös rörelse och ofta kopplar ihop denna med nynazismen1. Efter de 

första urvalsstegen valde jag bort två läromedel som inte behandlat något av de teman jag valt 

att  studera  utifrån  mina  frågeställningar.  De  tio  läromedel  jag  valde  att  studera  är  alla 

läromedel  från  skolan  i  Nynäshamn.  Läromedel  sju  och  åtta  används  i  mellanstadiet 

respektive högstadiet  på skolan,  resterande läromedel finns till  elevernas förfogande, dock 

används de inte som obligatorisk litteratur.   

 

Mitt äldsta läromedel, Religion och samlevnad 1, från 1979 är en grundbok för mellanstadiet 

ur serien PILOT/Oä, av bokförlaget Natur och Kultur, sammanställd av Eklund, Hanstorp, 

Husén,  Lundblad  och  Törnvall. Läromedlet  beskriver  vikingatågen,  Adam  av  Bremens 

berättelse om människooffer och änkebränningen utifrån Ibn Fadhlans skildringar. Mitt andra 

läromedel,  Religion  och liv¸ från 1988,  är  en högstadiebok också från förlaget  Natur  och 

Kultur, sammanställd av Husén, Berg och Skrutkowski. Denna beskriver Adam av Bremens 

skildring av människooffer  och Ibn Fadhlans  skildring av änkebränning,  dock nämns  inte 

vikingatågen i detta studieobjekt. Läromedel tre är utgiven av Natur och Kultur i serien SOL 

2000,  1990.  Horisont  2,  är  en  högstadiebok  sammanställd  av  L.  Hildingson,  Husén, 

Thorstensson,  Berg,  Thorbjörnsson,  Ekberg  och  K.  Hildingsson  och  nämner  kort 

änkebränningen, däremot finns ingen beskrivning varken av vikingatåg eller människooffer. 

Religion och liv 2, från 1993, är en högstadiebok från förlaget Natur och Kultur sammanställd 

av Husén och Berg. Även detta läromedel förklarar både hur vikingatågen, människooffren 

och änkebränningar skulle ha gått till.  Religion och liv 8,  en högstadiebok från 1996, också 

sammanställd  av Husén och Berg,  utgiven av Natur  och Kultur  ur serien SOL 2001, har 

liksom  ovan  nämnda  läromedel  en  beskrivning  både  av  vikingatåg,  människooffer  och 

änkebränning.

1Detta anser jag vara ytterst intressant då det var en oväntad upptäckt jag aldrig stött på tidigare. Det verkar vara 
en trend att i gymnasiala Religionskunskapsböcker koppla ihop asatron med nynazismen, något jag kan tänka 
mig att gå vidare med i en senare uppsats.  
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Religion 2, ur serien SO Direkt, förlagd av Bonniers, sammanställd av Högberg och Sundqvist 

1998, för högstadiet, skildrar vikingatågen, människooffer och änkebränningen. Mitt sjunde 

läromedel  Religionskunskap från  1999,  ur  serien  PULS för  mellanstadiet,  av  bokförlaget 

Natur och Kultur,  skriven av Abrahamsson, Nemert  och Åsgård,  beskriver vikingatåg och 

änkebränning. Adam av Bremens människooffer utelämnas. 

Religion och liv 8 ur serien SOL 3000, är skriven av Berg i samarbete med Natur och Kultur, 

2002,  för  högstadiet.  Detta  läromedel  beskriver  alla  mina  tre  teman  om plundringstågen, 

människooffren  och  änkebränning.  Läromedel  nio,  Religion,  från  serien  sofi,  utgiven  av 

Ekelunds förlag AB, skriven av Eklund 2003, också för grundskolans senare del, berättar om 

änkebränning och människooffer, dock inte om vikingatågen. Mitt sista läromedel, läromedel 

tio, är  en ny upplaga av läromedel  åtta.  Religion och liv 8  från 2006, är en högstadiebok 

skriven  av  Berg  och  Rundblom,  utgiven  av  Natur  och  Kultur  i  serien  SOL 3000.  Detta 

läromedel nämner inte, liksom sin tidigare upplaga, änkebränningen. Dock finns vikingatågen 

och Adam av Bremens människooffer beskrivna. Alla tio läromedel berättar om övergången 

från asatro till kristendom. 

Tabell 1
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1.4. Metod

Jag har använt mig av en kunskapskritisk textanalys  då jag granskat de olika läromedlen. 

Syftet med denna metod är att se vilken typ av kunskap en text förmedlar och därefter granska 

kunskapen kritiskt2. Med denna typ av metod är det bland annat relevant att studera huruvida 

den  förmedlade  kunskapen  i  läromedlen  anses  vara  en  allmän  kunskap  som  framställs 

objektivt.  

I de läromedel jag granskat är det inte sällan man refererar till kristna källor, framför allt till  

Adam av Bremen, en tysk munk som på 1070-talet besökte Sverige i missionssyfte, vilket gav 

honom  skäl  att  ge  en  så  hemsk  framställning  av  asatron  som  möjligt3.  I  och  med 

kristendomens exklusiva position4 och den rådande skolbokstraditionen, har gamla fördomar 

hängt kvar in i vår tid5 trots omstritt och opålitligt källvärde6. Adam av Bremens skildringar 

har knappt alls analyserats kritiskt7 utan används som en autentisk ögonvittnesskildring trots 

att  han  själv  förmodligen  aldrig  såg  det  han  vittnat  om i  sina  redogörelser  då  han  själv 

refererat till vad andra kristna berättat8. 

Ytterligare en källa som ofta använts och fortfarande används i läromedel är den arabiska och 

muslimska, lärde teologen Ibn Fadhlan. Han besökte i början av 920-talet svenska vikingar 

(ruser)  i  Volga  (Ryssland)9,  vilket  resulterade  i  en  resejournal  med  en så  pass  detaljerad 

beskrivning av bland annat en hövdingabegravning, att Britt-Mari Näsström menar att det inte 

är konstigt att man tagit denna som en objektiv ögonvittnesskildring10 trots att han själv endast 

kunde arabiska och därför var tvungen att meddela sig via en tolk11. Ibn Fadhlans resejournal 

finns idag endast bevarad som sekundära referat och utdrag, i vilka det tydligt framgår att han 

fått sin information återberättad12. 

2Hellspong, 2001:143
3 Steinsland, 2009:68
4 Steinsland, 2009:57
5 Wickström, 2008:21
6 Hultgård, 1997:10
7 Hultgård, 1997:12
8 Hultgård, 1997:31
9 Kjellman Vol 1:Del 3, 1998:116
10 Näsström, 2009:261
11 Kjellman Vol 1:Del 3, 1998:116
12 Näsström, 2009:261
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En  högstadiebok  i  religionskunskap  från  1996  förklarar  att  ”Vikingar  var  naturligtvis 

ociviliserade i jämförelse med munkar och präster i det kristna Europa och i jämförelse med 

lärda araber  i  den muslimska världen”13.  Samma förklaring återkommer  i  en lärobok från 

200214. En annan lärobok från 1999 förklarar att man inte skulle röva och mörda om man ville 

komma till himmelen, vilket var tvärtemot asarnas Valhall15. Beskrivningarna ovan är typiska 

exempel på hur framställningarna av den fornnordiska religionen har en utmärkande kristen 

prägel med syfte att se kristendomen som normen. 

Ofta förekommer vissa enhetliga teman i läromedlen i religionskunskap där detta blir extra 

tydligt. Främst Adam av Bremens berättelse om människooffer, Ibn Fadhlans beskrivning av 

änkebränning och vad som verkar  vara en  allmänt  vedertagen  sanning;  vikingatågen som 

rövartåg. Dessa negativa skildringar verkar vara ett stående inslag i dagens läromedel, trots att 

källorna är överdrivna och tveksamma16. 

1.5. Teori

När man läser om asatron i grundskolans läromedel får man bilden av denna som en mörk tid. 

Anledningen  till  detta  är  att  hedendomen än  idag beskrivs  ur  ett  kristet  perspektiv17.  När 

kristendomen kom till Sverige för cirka 1200 år sedan, tolererade man inte överhuvudtaget 

den förkristna religionen, utan såg denna som djävulens verk. Det var därmed missionärernas 

plikt  att  med alla tänkbara medel  krossa asatron.  Detta gjorde man genom en systematisk 

demonisering av nordbornas gudomar, deras tro och seder, som framställdes som grymma och 

mörka med mänskliga offer och kvinnligt förtryck18. 

I  svenska  skolböcker  från  början  av  1900-talet  beskrivs  övergången  från  hedendom  till 

kristendom ofta som en frälsningshistoria,  som ett  ljus i  en mörk tid19.  Att  ge en negativ 

framställning av den förkristna religionen var en medveten strategi från den kristna folkskolan 

för  att  framhäva  och  idealisera  kristendomen  och  religionsskiftet20.  Ofta  reproducerar 
13 Husén och Berg, 1996:183
14 Berg, 2002:338
15 Abrahamsson m. fl, 1999:83
16 Steinsland, 2009:327
17 Näsström, 2009:205
18 Näsström, 2009:320
19 Wickström, 2008:203
20Wickström, 2008:141
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skolböcker  tidigare  negativa  framställningar  av  den  forna  religionen21 och  framställer 

kristendomen som dess motsats22. 

Jag  har  för  att  se  om  asatron  framställs  som  något  kvalitativt  annorlunda  och  som 

kristendomens motsats, analyserat ett antal läroböcker utifrån Wickströms teori. Han menar 

att  läromedel  är  ett  sätt  att  konstruera,  analysera  och  tolka  verkligheten  ur  ett  specifikt 

perspektiv23.  Janne Holmén förklarar  att  bland annat  samhällsklimatet,  lärobokstraditionen 

och  fördomar  som  hängt  kvar  sedan  tidigare,  påverkar  vilket  innehåll  som  förmedlas  i 

läroböckerna24. Också samhälliga maktförhållanden, både i vår tid och århundraden tillbaka, 

liksom maktförhållanden genom tidigare texter och lärobokstraditionen, bidrar till hur asatron 

framställs enligt Wickström25. 

Både Wickström, Näsström och Steinsland har fokuserat på kristendomens exklusivitet, med 

något  olika  beröringspunkter,  vilket  även  jag  kommer  att  göra.  Steinsland  har  som 

utgångspunkt att asatron ofta framställs  som outvecklad och underlägsen i jämförelse med 

kristendomen,  istället  för att  undersökas utifrån egna premisser26.  Detta  är  något som blir 

centralt i min analys då jag kommer att undersöka hur asatron framställs i jämförelse med 

kristendomen. 

Näsström fokuserar främst på hur kvinnans roll förändrats i och med religionsskiftet.  Hon 

menar  att  forskare i  religionshistoria  är  påverkade av kristna förhållningssätt  till  hedniska 

gudinnor som knappt alls nämns då dessa redan på 1000-talet började negligeras av kristna 

författare. Detta förhållningssätt präglar även dagens forskning i ämnet27. Också betoningen 

på asatron och den förkristna tiden som mörk och grym lever kvar i forskarnas framställningar 

av asatron, vilket resulterar i att denna bild också förmedlas till elever genom läroböckerna. 

När kvinnan nämns i dagens forskning handlar det främst om att hon ska ha varit kränkt och 

förtryckt  under den hedniska tiden,  vilket ska ha förändrats  med kristendomen, något inte 

Näsström anser stämma28. Även om jag i min uppsats inte kommer att beröra ämnet gudinnor 
21Wickström, 2008:278
22Wickström, 2008:283
23Wickström, 2008:6
24Wickström, 2008:21
25Wickström, 2008:46
26Steinsland, 2009:479
27Näsström, 2009: 11
28 Näsström, 2009:321
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är detta av intresse då det ger en inblick i den kristna synen på kvinnan och hennes ställning. 

Jag  har  när  jag  besvarar  frågeställningen  Hur  framställs  Ibn  Fadhlans  skildring  av  

änkebränning i de utvalda läromedlen?, främst utgått från Näsströms teori om att man gärna 

berör hemska företeelser i asatron för att framställa kristendomen som det bättre.        

Wickström  koncentrerar  sig  på  hur  främst  lärobokstexter  är  präglade  av  kristna 

föreställningar29 samt negativa klassifikationer och etnonymer av hedendomen30. Också han 

menar att kristendomen ses som Nordens räddare då alla hemskheter ska ha försvunnit vid 

religionsskiftet31.  Denna  tolkning  kommer  jag  att  ha  som utgångspunkt  genom hela  min 

uppsats då jag delar Wickströms och Näsströms tolkningar  om hur asatron framställs  och 

anledningen till detta.      

29 Wickström, 2008:172
30 Wickström. 2008:141
31 Wickström, 2008:201
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1.6. Avgränsningar 

När man sätter sig in i ett ämne är det lätt att sväva iväg längre än vad som är planerat enligt 

syfte och frågeställningar. Jag har valt att koncentrera mig på tio utvalda läromedel under 

perioden  1979-2006.  Hade  jag  haft  mer  tid,  och  mer  sidor  till  mitt  förfogande  hade 

undersökningen  kunnat  fokusera  på  olika  läromedels  bokförlag  under  samma  årtal,  eller 

tvärtom; samma förlag under olika årtal. 

Jag har valt  att  fokusera på hur man i  de utvalda läromedlen framställer  övergången från 

asatro till kristendom, vikingatågen, Adam av Bremens skildring av människooffer och Ibn 

Fadhlans skildring av änkebränning. Val av ämnen beror på att de är dessa som har utmärkt 

sig  mest  då  jag  läst  igenom läromedlen.  Jag  anser  dessutom dessa  ämnen  vara  de  mest 

intressanta då man hänvisar till  omstridda källor som både saknar en kritisk analys och är 

politiskt och religiöst färgade32. 

Det  finns  självklart  fler  intressanta  teman  som förtjänar  att  nämnas,  t.ex.  hur  man  liknar 

Balder vid Jesus, hur man ser Freja utifrån ett Hora – Madonna-perspektiv, hur myter och 

sagor förklaras, hur etnonymer används m.fl. Jag har endast valt att beröra en liten del som 

visar  kristendomens  särställning  i  läromedlen,  vilket  behandlar  skiftet  mellan  asatro  och 

kristendom som ett historiskt skede då Norden gick från att befolkas av primitiva, hänsynslösa 

barbarer till utvecklade och fredliga kristna. 

Ytterligare ett  intressant  område att  undersöka hade varit  hur andra religioner  framställs  i 

jämförelse med kristendomen. Märks den kristna exklusiviteten även i andra kapitel? Detta är 

något jag kan tänka mig att undersöka i framtiden. 

1.7. Forskningsläge

Jag har framförallt  tittat  på Johan Wickströms avhandling  Våra förfäder var hedningar –  

Nordisk  forntid  som myt  i  den  svenska folkskolans  pedagogiska  texter  fram till  år  1919.  

Wickström  är  teol.  dr.  i  religionshistoria  vid  Uppsala  universitet  och  behandlar  i  sin 

32 Hultgård, 1997:10
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avhandling  framställningen  av  den  fornnordiska  religionen  och  samhället  i  den  svenska 

folkskolans pedagogiska texter från 1842-1919. Han menar att man kan se ett tydligt kristet 

inflytande  i  läroböckerna  och  lägger  stor  vikt  vid  att  beskriva  framställningen  av 

mytbegreppet och användningen av negativa etnonymer. 

Min  uppsats  är  koncentrerad  till  tidsperioden  1979-2006  och  fokuserar  främst  på 

framställningen av den fornnordiska religionen utifrån specifika teman,  medan Wickström 

analyserar synen på samhället och religionen i stort. Då Wickström avhandlar läroböcker från 

slutet av 1800- till börjar av 1900-talet, ser forskningsläget annorlunda ut då undervisningen 

under  tidsperioderna  skiljer  sig,  från  en  konfessionell  kristendomsundervisning  till  en 

religionskunskapsundervisning.  Ändå  finns  många  likheter  i  Wickströms  analys,  därför 

kommer jag att använda mig av hans avhandling i min egen uppsats. 

Ytterligare  forskning  i  området  är  Britt-Mari  Näsströms  bok  Nordiska  Gudinnor  – 

Nytolkningar  av  den  förkristna  mytologin.  Näsström  är  professor  i  religionshistoria  vid 

Göteborgs universitet  och hennes forskningsområde omfattar bland annat fornskandinavisk 

religion  och  kvinnans  ställning  i  religionshistorian.  Näsström  lyfter  fram  kristendomens 

exklusivitet och förklarar att asatron skildras väldigt mörkt ur ett kristet perspektiv33. Detta är 

något även Gro Steinsland har som utgångspunkt i Fornnordisk religion. Steinsland är dr. fil. 

och  professor  i  religionshistoria  med  fokus  på  vikingatid  och  nordisk  medeltid  vid  Oslo 

universitet. Även hon lägger vikt vid att beskriva religionsskiftet utifrån folkets perspektiv, 

snarare än kyrkans34. 

Ytterligare  forskning  som  jag  även  använt  som  referenslitteratur,  är  den  pensionerade 

tidningsredaktören för tidskrifterna Information och International Management Information,  

Östen Kjellmans två volymer Den forna seden – En dokumentation. Dessa båda verk granskar 

kritiskt de källor som behandlar den fornnordiska religionen, bland annat Adam av Bremens 

och Ibn Fadhlans skildringar och hur vikingatågen framställs. Jag har dessutom använt mig av 

Uppsala och Adam av Bremen, skriven av Anders Hultgård, en pensionerad professor i bland 

annat  religionshistoria  vid  Uppsala  universitet.  Hultgård  är  en  av få  som gjort  en kritisk 

bedömning av Adam av Bremens skildringar av Uppsalakulten och riksbloten där människor 

33 Näsström, 2009:205
34 Steinsland, 2009
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påstås  ha  offrats35.  Hans  verk  granskar  Adam  av  Bremens  berättelse  som  en  autentisk 

ögonvittnesskildring, med utgångspunkt att denna är otillförlitlig.          

Det går att hitta en hel del forskning kring hur det nordiska och svenska samhället förändrades 

i  och  med  religionsskiftet,  ofta  har  dock  kristendomen  en  starkt  normativ  ställning  i 

forskningen.  Jag  har  valt  att  använda den tidigare  forskning  jag  nämnt  ovan i  min  egen 

uppsats då dessa inte är till kristendomens fördel, snarare tvärtom, vilket hjälper mig att styrka 

min egen teori och tolkning. 

35 Hultgård, 1997:10
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2. Undersökning, analys och tolkning

2.1.  Kristnandet som ett försvar mot vikingarnas plundringståg 

Åtta av tio av de läromedel jag analyserat väljer att  berätta om vikingatågen. Detta under 

rubriker som ”Nordmännen – en skräck för Europa”36,  ”Vikingar plundrar och bränner”37, 

”Bevare oss för nordmännens raseri!”38 och ”Stoppa vikingarna!”39. I en lärobok från 1996 

beskriver man vikingatågen som ”våghalsiga och hänsynslösa rövarfärder för att plundra och 

bränna kloster och kyrkor…”40, samma beskrivning återkommer i ett läromedel från 200241. I 

en tidigare lärobok från 1979 får vi lära oss att vikingar ibland var handelsmän, ”men ofta var 

de sjörövare”42. De plundrade, mördade och tog slavar innan de brände hela städer och begav 

sig hemåt igen. ”Om nordmännen blev kristna kanske de skulle sluta med sina rövarfärder”. 

Detta  var  anledningen  till  att  munken  och  ärkebiskopen  Ansgar  sändes  till  Norden 

tillsammans med sin efterträdare Rimbert. Dock blev deras resa farlig då de stötte ihop med 

”sjörövarna” som stal alla deras saker så missionärerna blev tvungna att fly43. 

Ett läromedel från 1990 berättar att vikingarna på 800-talet började sprida skräck ända ner till 

Frankrike med sina skepp beprydda med drakhuvuden. Även här förklarar man att  en del 

vikingar trots allt var handelsmän, även om många kom för att bränna och plundra. Även i 

denna upplaga, vilken är tryckt elva år efter den ovan nämnda, fastställer man att rövartågen 

förmodligen skulle upphöra om vikingarna kristnades44.  I  denna upplaga har man även en 

tecknad bild  av hur ett  vikingaskepp lämnar  en brinnande by bakom sig (se figur  1).  Av 

bildtexten  får  vi  veta  att  vikingarna  på  bilden  just  bränt  en  fransk  by  de  rensat  på 

dyrbarheter45.  Tre  år  senare,  1993,  förekommer  samma  avsnitt  om  vikingafärderna  i 

ytterligare ett läromedel46.

36 Eklund m. fl, 1979:70
37 Husén m. fl, 1990:171
38 Högberg och Sundqvist, 1998:10
39 Berg och Rundblom, 2006:54
40 Husén och Berg, 1996:183
41 Berg, 2002:338
42 Eklund, 1979:70
43 Eklund, 1979:70
44 Hildingson m. fl, 1990:171
45 Hildingson m. fl, 1990:171
46 Husén och Berg, 1993:177
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          Figur 1

En lärobok från 1999 berättar  att  det  först  var  på 700–800-talet  man  i  Europa upptäckte 

Norden, detta pga vikingatågen. Precis som övriga läromedel som nämner dessa, var det just 

pga att vikingarna ”krigade och förstörde” som Ansgar fick i uppdrag av den tyska kejsaren 

att  kristna  dem47.  I  ett  läromedel  från 2003 menar  man däremot  att  Ansgar  skickades  av 

Frankerrikets kung Ludvig den fromme48. 

I en religionsbok från 1998 berättas det att kontakten mellan Norden och övriga Europa var 

föga,  därför  blev man i  Europa förvånade när  vikingarna  dök upp på sina rövartåg.  Man 

fortsätter med att berätta att vikingarna var ytterst respektlösa mot kristna heliga platser och 

kyrkornas dyrbarheter49.  Läromedlet från 1996 förklarar för sina läsare att  man kan förstå 

varför man bad ”för nordmännens raseri bevare oss milde Herre Gud”50, och i läromedlet från 

2002 anser man att det inte var konstigt att man var rädd för vikingarna51. I samma läromedel 

förklarar man dock att  det inte är rättvist  att  se alla  vikingar  som rövare då vikingatågen 

endast skedde under vissa tider och områden. I samma bok får man dock samma förklaring av 

vikingatågen som övriga böcker gett; på 800-talet dök vikingarna upp på sina rövartåg för att 

bränna och plundra, och endast genom att bli kristna kunde detta kanske stoppas52. 

47 Abrahamsson m. fl, 1999:81
48 Eklund, 2003:165
49 Högberg och Sundqvist, 1998:10
50 Högberg och Sundqvist, 1996:183
51 Berg, 2002:338
52 Berg, 2002:340
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Religionsboken från 2006 börjar sitt avsnitt om vikingafärderna med en kort berättelse om hur 

vikingarna på endast tjugo minuter lyckas slå ihjäl en hel by vid franska kusten, ta allt av 

värde,  tända  eld  på  byn  och  segla  därifrån53.  Till  berättelsen  har  man  samma  bild  på 

vikingaskeppet  och  den  brinnande  byn  som återfinns  i  läromedlet  från  1990 (se  figur  1) 

(denna bild figurerar som tidigast i upplagan från 1990 i mitt material, om denna förekommer 

redan  i  tidigare  upplagor  har  jag  inte  undersökt  närmare).  Även  i  denna  upplaga  ses 

kristnandet av nordborna som enda vägen för att stoppa vikingarna54. 

Av de  läromedel  jag analyserat  nämner  alla  tio  Sveriges  kristnande,  dock med  lite  olika 

tyngdpunkt. Läromedlet från 1979 berättar att Ansgar och Rimbert blev vänligt mottagna av 

kung Björn som tillät dem tala om Kristus på tinget, de fick också tillåtelse att bygga en kyrka 

för att hålla mässa i55. Läroboken från 1990 har en liknande förklaring, med skillnaden att 

Ansgar  fick  förhandla  med  kung  Björn  för  få  bygga  sin  kyrka  56.  Samma  berättelse 

förekommer  i  läroböckerna  från  199357 och  1998.  På  den  senare  betonar  man  dock  att 

vikingarna ”naturligtvis” var ociviliserade i jämförelse med kristna och muslimer 58. 

Läroboken från 1999 har samma berättelse om Ansgar, dock lägger man till att missionärer 

från Tyskland och England på 1000-talet hade bättre framgång i kristnandet av Sverige än vad 

Ansgar  hade  haft.  Dessa  lyckades  kristna  Olov  Skötkonung,  vilket  ledde  till  att  kyrkor 

byggdes och kristna började bosätta sig i Sverige59. Samma berättelse förekommer i läroboken 

från 200660. I en tidigare religionsbok från 2002 får Olov Skötkonung en del i den svenska 

kristnandeprocessen efter det att Ansgar misslyckats. I denna upplaga lägger man vikt vid att 

berätta att det inte i första hand var bönderna i landet som övergick till kristendomen, utan 

stormännen. Anledningen var att handeln skulle te sig lättare med resten av Europa, vilka 

grovt föraktade vikingarna61.  

53 Berg och Rundblom, 2006:54
54 Berg och Rundblom, 2006:54
55 Eklund m. fl, 1979:71
56 Hildingson m. fl, 1990:171
57 Husén och Berg, 1993:177
58 Husén och Berg, 1996:184
59 Abrahamsson m. fl, 1999:82
60 Berg och Rundblom, 2006:55
61 Berg, 2002:343
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Från läromedlet året därpå (2003) ser beskrivningen något annorlunda ut. Efter berättelsen om 

Ansgar, vilken överensstämmer med resterande läromedels berättelser, förklarar man att vi 

trots allt inte vet särskilt mycket om hur Sverige blev kristet. Läroboken konstaterar att det 

först  var handelsresande vikingar som kom i kontakt med kristendomen, och därför redan 

kände till religionen när Ansgar kom som missionär till Sverige. Det var dock i och med att 

Olov  Skötkonung  omvände  sig  till  kristendomen  som  denna  segrade  över  asatron.  Man 

förklarar  vidare  att  religionsskiftet  var  en  positiv  händelse  då  man  i  Sverige  efter 

kristendomens  införande kunde ta  del  av  den europeiska  kulturen,  tekniken,  vetenskapen, 

medicinen och skriftspråket62. 

Läromedlet från 1998 är det som utmärker sig mest. Denna börjar kapitlet med att definiera 

begreppet ”Europa” som en från början religiös term, vilken inte innefattade hedningar eller 

muslimer.  Följande  rubrik  lyder:  ”Mot  en  europeisk  kultur”,  sedan  börjar  man  med  att 

förklara att det endast var de kristna i klostren som kunde läsa och skriva. Därefter följer en 

berättelse om hur Karl den store i ett rent vredesutbrott avrättade 4500 tyska hedningar under 

en dag, vilket blev känt som ”svärdmissionen”. Detta får i läroboken kallas för en ”etnisk 

rensning”. På följande sida berättar man att även danerna (danskarna) skulle kristnas, ”men då 

hände  något  förskräckligt”,  kloster  och  städer  plundrades,  hotades  och  brändes,  nu  hade 

vikingatågen börjat63. I detta läromedel får vi också veta att Ansgar blivit  inbjuden av kung 

Björn, men att han misslyckas i sitt kristnande av Sverige. Man lyckades till sist, efter 250 år, 

att ”omvandla hedningarna i norr – att göra dem till européer”  64. Norden fick efter en lång 

kamp mellan asatroende och kristna bli en del av Europa. Därefter berättas även hur Finland 

blev de sista hedningarna i Europa som med våld omvändes till kristendomen på 1100-1200-

talet65. 

Återgår vi till den äldsta läroboken från 1979, har man här även en berättelse om hur trälen 

Faste hör en missionspredikan. I denna får vi lära oss att alla har lika mycket värde i den 

kristna läran, oavsett om man är född som träl eller fri, man eller kvinna, och oberoende av 

härkomst. Trälen Faste hade själv blivit slagen och illa behandlad i hela sitt liv, och hans herre 

62 Eklund, 2003:170
63 Högberg och Sundqvist, 1998:7
64 Högberg och Sundqvist, 1998:9
65 Högberg och Sundqvist. 1998:29
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kunde när helst han ville slå ihjäl honom, detta var motsatsen till kristendomen och Kristus 

som istället menade att alla var varandras jämlikar66.

Om vi lämnar läromedlen och övergår till den religionshistoriska forskningen kring vikingatid 

och nordisk medeltid kan vi läsa att kvinnans ställning försämrades i och med religionsskiftet 

då  hon  blev  mannen  underordnad67.  Wickström  menar  att  det  funnits  (och  finns)  en 

hierarkiseringsstrategi  i  läromedlen  där  kristendomen  setts  som  överlägsen  den  forna 

religionen68,  och att  man ofta  framhäver  hur  dåliga fenomen som vikingarnas  våldsamma 

vikingatåg  och  behandlingen  av  krigsfångar  och  trälar  förbättrades  när  kristendomen  tog 

över69.  Asatron blev förklaringen till  dåtidens  grymhet  och krig70,  även om detta  fortsatte 

under  beteckningen  ”korståg”  och  ”heliga  krig”  efter  kristendomens  intåg71.  Inte  sällan 

används  också  negativa  etnonymer  för  att  beskriva  vikingarna,  t.ex.  ”sjörövare”,  detta  är 

något som även förekommit i tidigare skolböcker, tillsammans med tidigare nämnda negativt 

klassificerade karaktärsdrag, så som våldsamma och grymma72.

Kristendomen fick fotfäste i Sverige genom kungamaktens hot om konfiskering av egendom 

och mord73. Näsström förklarar att bland annat Norges kung Tryggvason tog till ytterst brutala 

metoder mot de som höll fast vid asatron74, något som Kjellman stödjer då han berättar att 

dödsstraff inte var något ovanligt för dessa75. I och med kristendomens intåg i Norden och i 

Sverige ökade våldet mot folket som höll fast vid dem gamla religionen, vilket man inte sällan 

beskyllde hedningarna för76. 

Kjellman förklarar att vikingafärderna i Europa var ett försvar för att skydda sin religion mot 

kristendomen77. Dessa inleddes i slutet av 700-talet i tiden vid Sachsen-kriget, ett krig mellan 

det  kristna  Frankerriket  och  det  hedniska  Sachsen.  Kjellman  menar  att  vikingarnas 

66 Eklund m. fl, 1979:75
67 Steinsland, 2009:482
68 Wickström, 2008:182
69 Wickström, 2008:201
70 Wickström, 2008:181
71 Näsström, 2009:321
72 Wickström, 2008:124
73 Steinsland, 2009:475
74 Näsström, 2009:133
75 Kjellman Vol 1:Del 3, 1998:40
76 Kjellman Vol 2:Del 4, 1998:45
77 Kjellman Vol 2:Del 5, 1998:4
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försvarskrig mot Europa; vikingatågen, började först efter det att man kristnat de tyska och 

danska hedningarna. Han avfärdar därmed påståendet om att den kristna missionen i Norden 

skulle ha varit ett svar på vikingafärderna, istället skulle det ha varit tvärtom78. När Ansgar 

sändes  till  Sverige  på  order  av  påven  Gregorius  IV,  började  den  verkliga  erövringen  av 

Norden, men först efter att svenska kungar med vapen i hand drivit igenom kristendomen för 

att  befästa sin makt,  och med en ständig skändning av hedniska helgedomar,  började den 

svenska befolkningen överge sin gamla tro för den nya religionen79. 

2.2. Människooffer, enligt Adam av Bremens skildringar

I  boken  Gesta  Hammaburgensis  ecclesiae  pontificum,  kan vi  läsa  om den tyske  munken 

Adam av Bremens skildringar  av blotkulten i Gamla Uppsala80.  I  denna beskriver han ett 

förgyllt  tempel, likt det Gammaltestamentliga Salomos tempel,  men också likt den bild av 

kultplatser  vi  kan  finna  i  de  fornnordiska  sagorna  Völvans  spådom,  Grimnesmål, 

Frjölsvinnsmål och Gylfaginning81. Adam av Bremen målar upp en bild av tre träskulpturer, 

föreställande  gudarna  Oden,  Tor  och  Frej  inuti  templet,  vilka  man  under  bloten  kastade 

offerblod på. Vart nionde år hölls ett riksblot i Gamla Uppsala, som på denna tid hade samma 

höga ställning som kultplats som Vatikanstaten har för katolska kristna, enligt Näsström82. 

Detta, vart nionde år, offrade man nio stycken av nio olika, manliga varelser. Varje dag under 

dessa nio dagar, offrades också en människa83.

Av de tio studieobjekten väljer åtta av dessa att berätta om Adam av Bremens skildring. I 

läroboken från 1979 berättar man att både stora djur och människor offrades, man har dock 

talat om att de offrade människorna var slavar84. Också trälen Faste får göra sin röst hörd i 

kapitlet,  han vill  varken ha några djur-  eller  människooffer,  därför går han hellre  med de 

kristna missionärerna och deras Gud85. 

78 Kjellman Vol 2:Del 5, 1998:15
79 Kjellman Vol 2:Del 6, 1998:50
80 Steinsland, 2009:323
81 Hultgård, 1997:102
82 Näsström, 2009:86
83 Steinsland, 2009:325
84 Eklund m. fl, 1979:70
85 Eklund m. fl, 1979:75
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Under rubriken ”Glada fester och rysliga offer”, kan vi både i läromedlet från 1993 och 1996 

läsa om vikingarnas glada blotfester där ibland människor offrades under riksbloten86. Också 

2006 års lärobok har en liknande förklaring, dock påpekar man också att detta skedde under 

jul87.  Läromedlen  från  1988,  1998  och  2003  förklarar  att  vi  fått  denna  information  om 

blotkulten  genom Adam av Bremens  skildringar.  Läroboken från  1988 beskriver  att  man 

offrade nio stycken av allt levande av mankön, vilka hängdes upp i ett träd i en lund utanför 

templet i Uppsala. Man fortsätter att berätta att en annan kristen ska ha berättat att det totalt 

hängde 72 kroppar av hundar, hästar och människor i lunden88. 1998 års lärobok menar att 

även mindre djur hängde bland de 72 kropparna, vilket en präst ska ha sagt, detta vet man 

genom Adams historia från 1075. Båda läroböckerna är noga med att påpeka att man sjöng 

oanständiga och fräcka sånger under tiden man offrade89. I läromedlet från 2002 nämner man 

ytterligare några djur som offrades tillsammans med människor; svin, getter, kor och ibland 

hästar. Efter det att kropparna hängts upp i lunden samlades man till fest90.

Religionsboken från 2003 ger i princip samma bild av riksblotet i Uppsala som föregående 

böcker; nio hundar, nio hingstar och nio människor offrades, vilket man kan läsa om i Adams 

skildringar, vilken beskrivs som en tysk historieskrivare. I detta läromedel påpekar man dock 

att Adam av Bremen aldrig själv besökt platsen, därför kan det förekomma en del överdrifter i 

hans berättelse91.

Studerar man det material som behandlar människooffer från runt 1000-talet i Norden, kan vi 

snabbt se att Adam av Bremens beskrivning av människooffer är den enda existerande källan. 

Anders Hultgård har mycket  att  säga om detta.  Han menar att  anledningen till  att  Adams 

skildringar fått en så oförtjänt hög tillförlitlighet som källa beror på att beskrivningen påstås 

vara  en  ögonvittnesskildring92.  Dock  använder  Adam  beskrivningar  som  ”en  kristen  har 

berättat”, när han beskriver offerkulten93. De kristna nämns dock aldrig vid namn94. Hultgård 

förklarar även att andra författare som studerat Adams källa inte är helt ense angående om 

86 Husén och Berg, 1993:177, Husén och Berg, 1996:181
87 Berg och Rundblom, 2006:51
88 Husén m. fl, 1988:26
89 Högberg och Sundqvist, 1998:19
90 Berg, 2002:335
91 Eklund, 2003:167
92 Hultgård, 1997:10
93 Hultgård, 1997:31
94 Hultgård, 1997:154
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Adam befann sig på platsen eller inte. Medan författaren Åkerström menar att Adam var ett 

ögonvittne, förklarar Dumézil att Adam beskrivit vad andra resenärer bevittnat95.    

Hultgård förklarar vidare att Adam även skrivit  textkommentarer,  så kallades skolier, som 

sedan infogats i den slutliga texten96 tillsammans med samtal med kristna ögonvittnen, den 

danske kungen Sven Estridssons och Sigtunabiskopens berättelser om kulten97, vilket kan ha 

bidragit  till  förändringar  i  texten  tillsammans  med  omtolkningar  och  författarens  egna 

värderingar98.  Adam  av  Bremen  var  en  missionär  som  inte  drog  sig  för  att  smäda  de 

asatroendes  kultur  och  religion  då  han  använde  ett,  enligt  Hultgård  ”anti-hedniskt 

vokabulär”99,  med  beskrivningar  som  ”den  barbariska  vantron”,  ”svearnas  vidskepelse”, 

”avgudabild” och ”demonerna”, i sina beskrivningar av gudarna och nordmännens religion100. 

Enligt  Hultgård  finns  det  inga  bevis  för  att  människooffer  skulle  ha  förekommit  under 

riksbloten i Uppsala. Han berättar att det inte överhuvudtaget finns några arkeologiska fynd 

från Uppsala som tyder på att det existerat en offerkult på platsen101. Näsström instämmer och 

menar  att  man bland de offer arkeologerna funnit,  aldrig sett  några spår av att  människor 

skulle ha offrats102. Hultgård förklarar också att man bland de djur-offer man funnit kunnat 

fastställa att  även hondjur funnits bland dessa, vilket motsäger Adams beskrivning då han 

noggrant poängterar att endast djur av mankön offrades. Vidare har Hultgård svårt att få ihop 

antalet offer. Adam berättar att man blotade nio offer, under nio dagar, vilket blir 81 offer. 

Samtidigt förklarar han att en kristen berättat att 72 offrade kroppar hängde i lunden utanför 

templet i Gamla Uppsala. Hultgård menar att detta kan bero på att man i efterhand tagit in 

offrandet  av  människor  i  texten  för  att  framställa  den  gamla  tron  så  vedervärdig  som 

möjligt103. 

Hultgård förklarar även att Adams framställningar av offerkulten är så pass lik den skildring 

av  en  offerkult  Thietmars  ska  ha  gjort  på  1020-talet  i  Lejre,  vilken  han  beskriver  i  sin 

95 Hultgård, 1997:11
96 Hultgård, 1997:16
97 Hultgård, 1997:154
98 Hultgård, 1997:17
99 Hultgård, 1997:22
100 Hultgård, 1997:24
101 Hultgård, 1997:38
102 Näsström, 2009:261
103 Hultgård, 1997:37
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krönikebok, att Adams beskrivning skulle kunna ha varit en avskrivning av denna104. Detta är 

något  även  Kjellman  påpekar.  Kjellman  förklarar  vidare  att  inte  heller  Thietmars  ska  ha 

bevittnat någon offerkult, utan att även hans skildringar är återberättelser105. Han fortsätter att 

beskriver hur andra kyrkliga författare genom böcker och brev skildrat  offerkulten mycket 

detaljerat, utan att nämna några människooffer106. I Heimskringla ska även Snorre Sturlasson 

ha  beskrivit  hur  ett  blot  gick  till,  utan  människooffer107.  Kjellman  anser  det  också  vara 

intressant att man i de lagar som kom i och med kristendomen, förbjöd ätandet av hästkött, 

man nämner dock inget förbud mot att offra människor, vilket vore högst sannolikt att man 

lagstadgat om några sådana existerat108. 

Hultgård motsätter sig dock inte att människooffer ska ha förekommit, utan förklarar att det 

förmodligen förekom rituella avrättningar av brottslingar, dock inte på denna plats, i denna 

tid, eller som ett kultinslag, då det bland annat inte förekommer några arkeologiska bevis för 

detta109. Även Steinsland menar att det kan ha förekommit människooffer, dock inte som en 

del av de asatroendes kult110.

2.3. Änkebränning, enligt Ibn Fadhlans skildringar

År 921 var den arabiska lärde och muslimska teologen Ibn Fadhlan på mission i Volga i  

Ryssland, på order av kalifens order. Där besökte han de svenska vikingarna; ruserna111, vilket 

vi kan läsa om i sekundära referat och utdrag från hans resejournal112. Steinsland återberättar 

hur Ibn Fadhlan mycket detaljrikt beskriver hur han får bevittna en hövdingabegravning. 

När en hövding dog förväntades en av hans slavinnor att frivilligt följa med honom i döden. I 

tio dagar drack den unga kvinnan rusdryck och sjöng under tiden man sydde nya kläder till 

den döda hövdingen. Därefter offrades två hingstar, två kor, en tupp och en höna, vilka man 

bar ombord på hövdingens skepp som dragits upp på land. Den döda låg på en bädd i ett tält 

104 Hultgård, 1997:88
105 Kjellman Vol : Del 2, 1998:60
106 Kjellman Vol 1:Del 2, 1998:52
107 Kjellman Vol 1:Del 2, 1998:56
108 Kjellman Vol 1:Del 2, 1998:61
109 Hultgård, 1997:37
110 Steinsland, 2009:328
111 Kjellman Vol 1:Del 3, 1998:116
112 Hultgård, 1997:34
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på däck, och runt honom hade man lagt alla hans vapen. Slavinnan gick runt bland alla män 

och hade heliga samlag med dem innan ytterligare en ritual följde där kvinnan lyftes upp över 

vad som liknade en dörrkarm tre gånger. Vid det första tillfället sade hon sig se sina föräldrar,  

därefter sina fränder och tillslut också sin herre sittandes i dödsriket och kalla på henne. När 

hon lyfts ner av männen fördes hon in i skeppet av en gammal kvinna, vilken Ibn Fadhlan 

kallar för  dödsängeln.  Efter henne följde männen med sina sköldar, vilka man när kvinnan 

dödades slog på för att dämpa hennes skrik i syfte att inte avskräcka andra kvinnor från att 

följa  i  hennes  fotspår.  Återigen  fick  slavinnan  dricka  sig  berusad  innan  hon  fördes  in  i 

hövdingens  tält  där  ytterligare  sex  män  hade  samlag  med  henne,  därefter  lades  hon  ner 

bredvid sin herre och ströps med en snara av två män samtidigt som dödsängeln stack en kniv 

mellan  hennes  revben.  När  kvinnan  var  död  upphörde  männen  att  slå  på  sköldarna. 

Begravningen  slutade  sedan  med  att  en  av  hövdingens  närmaste  släktingar  tände  eld  på 

skeppet113. 

Sju  av  läromedlen  beskriver  hövdingabegravningen  utifrån  Ibn  Fadhlans  skildringar. 

Läroböckerna från 1988, 1999 och 1993 använder sig av samma bild med tillhörande bildtext; 

”Hövdingar som dött brändes på bål, ofta tillsammans med hustru och slavinnor”114. Näst intill 

samma bildtext och bild förekommer även i läromedlet från 1996115, i denna har man dock 

lagt in en mer detaljerad beskrivning av hur Ibn Fadhlan menar att en begravning gick till. 

Läroboken  förklarar  att  Ibn  Fadhlans  skildring  av  hövdingabegravningen  är  den  enda 

bevarade beskrivningen idag. Därefter lär den oss att en slavinna frivilligt förväntades att följa 

med sin herre i döden. Hon drack sig berusad och hade samlag med många män till dess att 

hon fördes ombord på skeppet. Till den döda hövdingen offrade man två kor, två hästar, en 

tupp,  en  höna  och  en  hund  som  skulle  brännas  tillsammans  med  honom.  Därefter  fick 

slavkvinnan ytterligare rusdryck innan hon hade samlag med sex män ombord på skeppet. 

Hon ströps sedan med en snara av två män samtidigt som dödsängeln stack en kniv mellan 

hennes  revben.  Sedan  brände  en  naken  släkting  till  hövdingen  upp  skeppet.  Kapitlet  om 

vikingabegravningen avslutas med att  berätta att ”Ibn Fadlan, som var en bildad arab och 

muslim, tyckte att den fornnordiska religionen var primitiv och barbarisk. Och nog är hans 

skildring rätt kuslig”116. I princip samma förklaring förekommer i läromedlet från 2002, med 

113 Steinsland, 2009:455
114 Husén m. fl, 1988:25, Hildingson m. fl, 1990:167, Husén och Berg, 1993:175
115 Husén och Berg, 1996:178
116 Husén och Berg, 1996:183
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skillnad att författaren håller med Ibn Fadhlan om vikingarnas primitiva barbari genom orden 

”Och visst är hans skildring av skeppsbränningen vidrig”117. 

I 1998 års lärobok har man en bild av hur en muslimsk man samtalar med en nordman vid ett 

brinnande skepp. Man citerar därefter hur Ibn Fadhlan berättar om sitt möte med ruserna: 

När en fattig dör gör de i ordning ett litet skepp, lägger honom däri 

och  bränner  det.  Gäller  det  en  rik  man  samlar  de  ihop  hans 

förmögenhet  och  delar  den  i  tre  delar;  en  tredjedel  går  till  hans 

familj, för en tredjedel gör de kläder åt honom och för en tredjedel 

brygger de mjöd som de dricker den dag då hans trälkvinna dräper 

sig själv och blir bränd tillsammans med sin herre. 

Även om det är tydligt att  muslimen på bilden samtalar  med nordmännen, påpekar man i 

läromedlet att ”Ibn Fadlan kanske inte förstog allt han såg när han mötte vikingarna”. Därefter 

får vi veta att ”Det är bevisat genom uppgifter från olika håll att de vid begravningar brukade 

bränna de döda tillsammans med den dödes ägodelar och husdjur. Ibland även tillsammans 

med människor”118. 

Läroboken från  2003 har  en  något  annorlunda beskrivning av  hövdingabegravningen  och 

änkebränningen. Den börjar hela kapitlet om asatron med en berättelse;

Kvinnan visste att hon skulle dö. Men så fort hon började skrika, slog 

männen runt skeppet hårt på sina sköldar. Ingen hörde därför hennes 

skrik. Trots att hon var omtöcklad av drycken som de hade tvingat i 

henne, kände hon ändå tydligt hur någon drog en snara runt hennes 

hals. Två män grep tag i hennes fötter, två i hennes händer. Det sista 

hon såg var den bredbladiga kniven som höjdes över hennes huvud. 

Kniven  stöttes  in  mellan  kvinnans  revben,  samtidigt  som  två  av 

männen drog åt snaran tills hon var död. Slagen på sköldarna tystnade. 

Alla tittade mot skeppet på stranden. Ombord fanns vikingarnas döde 

117 Berg, 2002:338
118 Högberg och Sundqvist, 1998:12
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hövding,  alla  hans  vapen,  mat  inför  den sista  resan,  styckade djur, 

hästar och oxar. Till  sist hade nu hans egen slavinna fått följa med 

honom in i döden. Så tände man elden…119. 

Även denna lärobok förklarar att detta är Ibn Fadhlans berättelse om en hövdingabegravning 

och att detta är den enda bevarade ögonvittnesskildringen. Dock menar han att arkeologiska 

fynd  tyder  på  att  begravningarna  ska  ha  sett  lika  ut,  vare  sig  nordmännen  befann  sig 

någonstans i Sverige eller i ryska Volga120. 

Hur vida Ibn Fadhlans skildringar  är trovärdiga  tåls  att  diskutera,  detta  menar  åtminstone 

Steinsland121,  Näsström och Kjellman. Näsström menar att  Ibn Fadhlans beskrivning är så 

detaljerad att det är svårt att inte tro på den som en objektiv ögonvittnesskildring. Samtidigt 

pekar  hon  på  att  Ibn  Fadhlan  fått  sin  information  från  en  tolk.  Det  finns  heller  inga 

arkeologiska utgrävningar som stödjer hans berättelse122. Hon påpekar även att Ibn Fadhlan 

kallar den äldre kvinnan för  dödsängeln,  översatt från arabiskans  Malat al malit,  ett namn 

som dyker upp i Koranen (sura 13), dock återfinns begreppet inte någon annanstans i den 

fornnordiska litteraturen. Hon menar även att det finns vissa elementära delar i hans berättelse 

som är oklara. Kvinnan Ibn Fadhlan beskriver är en slavinna, men då slavinnor föds in i sin 

kast skulle hon inte ha vetat vilka hennes föräldrar var. För att känna igen sina föräldrar och 

fränder,  och  dessutom  få  brännas  tillsammans  med  hövdingen,  menar  Nässtsöm  att  hon 

snarare skulle  ha varit  hans hustru.  En sådan felskrivning skulle  dock inte heller  ha varit 

rimlig  då  hon  som  hövdingens  fru  aldrig  skulle  tillåtas  ha  samlag  med  andra  män. 

Änkebränningen skulle ha varit ett tecken på en obeskrivlig trogenhet och mod från hustruns 

sida. Något som stödjer detta är Snorres berättelse om Nanna som vid sin make Balders död 

bränns tillsammans med honom123. Att ligga hos en annan man, även efter makens död, skulle 

ses som en grovt vanärande företeelse.  

Kjellman i sin tur förklarar att Ibn Fadhlans berättelse inte kan ses som en historisk sanning, 

snarare som en uppdiktad skräckberättelse från en missionärs perspektiv. Han ger inte Ibn 

119 Eklund, 2003:159
120 Eklund. 2003:160
121 Steinsland, 2009:68
122 Näsström, 2009:261
123 Näsström, 2009:265
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Fadhlans  berättelse  någon  utmärkande  betydelse  då  Ibn  Fadhlan  inte  själv  kunnat 

kommunicera  med  ruserna,  utan  istället  har  baserat  sin  skildring  på  andras  iakttagelser. 

Dessutom finns det, enligt Kjellman, inga tvivel på att Ibn Fadhlan hade en ytterst negativ och 

färgad syn på nordmännen. Han ska bland annat ha skrivit att ”Ruserna äro de osnyggaste 

människor som Gud har skapat” och kallat deras tro för ”avgudadyrkan”124.  

124 Kjellman Vol 1:Del 3, 1998:116

 
27



3. Diskussion

Åtta av tio läromedel talar om vikingatågen, inte sällan som den faktor som gjorde att Norden 

upptäcktes av resterande Europa125. Redan här faller tillförlitligheten då nordborna redan långt 

tidigare varit i kontakt med Europa genom handelsresor. Inget läromedel nämner heller att 

dessa plundringståg fortsatte efter kristendomens intåg, då under namn som ”heliga krig” och 

”korståg”126. Överhuvudtaget använder läromedlen negativa beskrivningar och förklaringar av 

vikingarna.  Genom att  använda  rubriker  som;  ”Nordmännen  –  en  skräck  för  Europa”127, 

”Vikingar  plundrar  och  bränner”128,  ”Bevare  oss  för  nordmännens  raseri!”129 och  ”Stoppa 

vikingarna!”130,  har  man  redan  från  början  visat  vilken  inställning  man  har  jämte  mot 

vikingarna och deras tro. Denna hållning förstärks ytterligare då bland annat två läromedel 

förklarar  att  ”Vikingar  var  naturligtvis [min  kursivering]  ociviliserade  i  jämförelse  med 

munkar och präster i det kristna Europa och i jämförelse med lärda araber i den muslimska 

världen”131. Det är svårt att hitta en mer uppenbar inställning till den förkristna religionen. 

Den  bild  som figurerar  i  flera  av  läromedlen  (se  figur  1)  förklarar  oftast  att  vikingarna 

attackerade franska städer där kyrkor plundrades och brändes. Även om detta stämmer får 

man  ingen  förklaring  till  varför  detta  skedde,  utan  man  målar  upp  bilden  av  att  de 

ociviliserade och barbariska vikingarna, helt oprovocerat och utan anledning skulle ha begett 

sig ut på sina rövartåg när det i själva verket ska ha handlat om ett försvarskrig mot den 

kristna religionen som redan inlett ett krig mot hedningarna i Tyskland och därefter var på 

väg upp mot Norden. Att detta  från början handlade om ett  krig mellan Frankerriket  och 

Sachen  lägger  man  inte  ner  någon  tid  på  att  berätta,  även  om  detta  är  väsentligt  i 

sammanhanget132. 

Endast en lärobok förklarar att de kristna ska ha mördat tyska och danska hedningar (saxare 

och daner) pga dess tro, man kallar detta för en ”etnisk rensning”, dock fortsätter man med att  

125 Abrahamsson m. fl, 1999:81
126 Näsström, 2009:321
127 Eklund m. fl, 1979:70
128 Husén m. fl, 1990:171
129 Högberg och Sundqvist, 1998:10
130 Berg och Rundblom, 2006:54
131 Husén och Berg, 1996:183
132 Kjellman Vol 2:Del 5, 1998:4
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berätta att det därefter ”hände något förskräckligt”, då vikingatågen satte igång133. Jag själv 

väljer att missuppfatta meningen, vilket inte är svårt i sammanhanget. Var inte den etniska 

rensningen av tusentals hedningar förskräcklig? Det är också intressant att se hur läromedlet 

framställer övergången från hedendom till kristendom i Sverige, i jämförelse med Tyskland, 

Danmark och Finland. I de tre sistnämnda berättar man att de kristna gått fram med svärd, 

medan man i Sverige skulle ha välkomnat kristendomen med öppna armar. Detta är en bild av 

övergången som verkar vara ett återkommande inslag i alla läromedlen. Detta var för mig 

något alldeles nytt då jag inte kan minnas att jag tidigare läst något liknande. 

Vidare  går  det  i  den  äldsta  läroboken  att  finna  en,  vad  jag  skulle  kalla,  ren  predikan å 

kristendomens vägnar, genom trälen Faste. Författarna framställer Kristus och kristendomen, i 

berättelsen om trälen Faste, som ett  ljus i det mörka,  hedniska Norden där inga lagar och 

regler verkar ha funnits då man enligt läromedlet fick mörda folk som man ville då något 

människovärde  inte  verkar  ha  existerat134.  Också  Ansgar  får  rollen  som Nordens  apostel, 

något som verkar ha reproducerats sedan folkskolan då Wickström förklarar att Ansgar ofta 

liknas vid Jesus apostlar i läromedlen fram till 1919135.     

Går  vi  vidare  till  hur  Adam  av  Bremens  skildring  av  människooffer  framställs,  kan  vi 

konstatera  att  de  åtta  läromedel  som  nämnt  människooffer  har  framställt  dessa  som  en 

otvivelaktig verklighet från en autentisk källa. Några läromedel väljer att berätta att Adams 

källa är den enda idag bevarade, andra gör det inte. Alla de åtta läromedlen förklarar dock 

offrandet av människor som något vanligt förekommande i 1000-talets Norden. 

Det finns mycket i Adam av Bremens berättelse som gör denna ytterst tveksam som källa. Då 

Adam beskriver Uppsala templet med dess omnejd får vi upp samma bilder som när vi läser 

de nordiska sagorna. Han nämner ett jättelikt träd och en brunn (där människor också ska ha 

offrats136), vilka är svåra att inte förknippa med Urdarbrunnen och världsträdet Yggdrasil137. 

Han beskriver även att templet ska ha varit helt gjort av guld (Salomos tempel?), vilket jag 

måste hålla med Hultgård om att verkar orimligt138, dessutom har man inte heller funnit några 
133 Högberg och Sundqvist, 1998:7
134 Eklund m. fl, 1979:75
135 Wickström, 2008:283
136 Steinsland, 2009:324
137 Hultgård, 1997:25
138 Hultgård, 1997:166
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arkeologiska  bevis  heller  för  detta.  Hultgård  frågar  sig  om Adam kan ha  lagt  ihop olika 

berättelser för att bygga upp bilden av kultplatsen vi hittar i sagorna139 medvetet, eller om det 

faktiskt var så att han trodde sig beskriva verkligheten140? 

Kjellman har vidare studerat andra kristna källor som beskriver kultplatser och offerkulter, 

men han har i inget material stött på någon annan författare som nämnt att människor skulle  

ha offrats, vilket vore konstigt om detta var något som förekom var nionde år141. 

Bilden av kristendomen som överlägsen asatron förekommer i alla läromedlen142, bland annat 

får  vi  veta  att  endast  de  kristna  kunde  läsa  och  skriva143.  Dock  verkar  de  flesta 

läroboksförfattare  inte  ha  lagt  ner  något  värde  i  den  felräkning  av  antalet  kroppar  som 

förekommer i Adam av Bremens skildringar, vilket Hultgård påpekar144.

Om vi tittar närmare på Adams beskrivning av Norden, och inte endast på hur han skildrar 

Uppsalakulten, blir hans material, om möjligt, än mer opålitligt. I sin beskrivning av Finland 

får vi veta att här bodde cykloper, människor med hundhuvuden, människor som åt människor 

(kannibaler) och människor som hoppade runt på en fot145. Idag vet vi att varken cykloper, 

människo-hundar  eller  enfotingar  verkligen  har  existerat,  inte  heller  har  det  funnits 

kannibalism i  Finland runt  1000-talet.  Adams berättelse  är  med  andra ord ett  rent  påhitt, 

kanske för att skildra hedningarna så absurt som möjligt. Det tåls att påpeka att Adam aldrig 

heller  ska ha besökt  Finland146,  liksom att  det  är  omtvistat  hur  vida han besökt  Uppsala. 

Adams uppdiktade berättelse om Finland är rent utsagt grotesk, ändå har läromedlen valt att 

plocka ut delar ur denna och kalla för en autentisk ögonvittnesskildring och se det som en 

sanningsenlig verklighet. 

Inte  heller  Ibn  Fadhlans  skildringar  av  människooffer  kan  anses  vara  fullt  pålitliga.  Den 

främsta  kritiken  som riktats  mot  hans  berättelse  är  att  han själv  inte  kunde samtala  med 

ruserna, dessutom var han en missionär, vilket gör att han haft anledning att måla upp en 
139 Hultgård, 1997:103
140 Hultgård, 1997:153
141 Kjellman Vol 1:Del 2, 1998:56
142 Wickström, 2008:182
143 Högberg och Sundqvist, 1998:7
144 Hultgård, 1997:37
145 Lindkvist, 1992:205 
146 Lindkvist, 1992:205
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mörk bild av asatron. Det får inte heller glömmas att Ibn Fadhlans skildringar endast finns 

bevarade som sekundära referat och utdrag147 vilket med störta sannolikhet resulterat i vissa 

omtolkningar och kanske till och med omskrivningar av hans berättelse. 

Ibn Fadhlans berättelse är den enda som nämner änkebränning, han ska dessutom ha stött på 

fenomenet i Volga i Ryssland. Volga är en flod som sträcker sig från sydvästra Ryssland, vid 

gränsen till Kazakstan mot öst. Volga ligger långt ifrån Norden, ändå utgår man i läromedlen 

från att alla hedningar ska ha haft änkebränningar som en del i sina hövdingabegravningar. 

Änkebränningen beskrivs som en alltid förekommande ritual vid en hövdings begravning. Ett 

läromedel skriver att ”Det är bevisat genom uppgifter från olika håll att de vid begravningar 

brukade  bränna  de  döda  tillsammans  med  den  dödes  ägodelar  och  husdjur.  Ibland  även 

tillsammans med människor”148. Det är  inte  bevisat att människor brändes tillsammans med 

den döde, och det finns inte några uppgifter från olika håll. Snarare är den enda uppgiften som 

finns bevarad de sekundära referat och utdrag som finns kvar från Ibn Fadhland resejournal. 

Man har heller aldrig funnit några arkeologiska bevis för detta. 

Ytterligare  uppdiktningar  går  att  finna  i  läroböckerna.  Den  yngsta  av  dem,  från  2006, 

förklarar änkebränningen genom en berättelse där kvinnan som ska brännas med sin herre 

blivit  tvingad  till  att  dricka  rusdryck  innan  hon  tvingas  att  offra  sig  själv149.  De  andra 

läromedlen är åtminstone överens om att detta var något frivilligt, eller åtminstone något som 

förväntades av någon av slavinnorna. Något tvång nämns inte någon annanstans. 

Inget  av  de  sju  läromedel  som  beskriver  änkebränningen  ifrågasätter  källan,  snarare 

förekommer vissa medhåll om hur hemsk änkebränningen måste ha varit, med instämmanden 

som att skildringen är ”kuslig”150 och ”vidrig”151, vilket det förstås skulle ha varit om någon 

änkebränning faktiskt existerat.

147 Hultgård, 1997:34
148 Högberg och Sundqvist, 1998:12
149 Eklund, 2003:159
150 Husén och Berg, 1996:183
151 Berg, 2002:338
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4. Slutsats och sammanfattning 

Då kristendomen i de läromedel jag analyserat, uppfattas som normgivande, får dess värden 

en framträdande roll och status i jämförelse med asatron. Asatron framställs istället som dess 

motsats, som det onda, mörka och primitiva. Religionsskiftet skildras därmed som en positiv 

händelse då Norden utvecklas  både värdegrundsmässigt  och intellektuellt.  Övergången till 

kristendomen  beskrivs  som  slutet  på  våldsamma  grymheter,  så  som  plundringståg, 

änkebränning och mänskliga offer.   

Vikingatågen framställs i de utvalda läromedlen som hänsynslösa och grymma plundringståg 

som påbörjats  helt  oprovocerat.  Även om flera  läromedel  påpekar  att  många vikingar  var 

handelsresande, läggs mer vikt vid att beskriva vikingarnas plundringsräder. Ofta beskriver 

man hur nordmännen brände och plundrade hela byar, men främst kyrkor och kloster. Man 

poängterar också ofta att vikingarna inte visade någon respekt för kristna artefakter. 

Adam av Bremens skildringar får status som en autentisk ögonvittnesskildring i läroböckerna. 

Vissa nämner att Adams skildring är den enda källan för att människooffer ska ha existerat, 

ändå utger man hans berättelse för att vara en absolut sanning och en vanligt förekommande 

företeelse vid riksbloten i Uppsala. 

Även Ibn Fadhlans berättelse  får samma höga status som autentisk källa.  Vissa läromedel 

väljer att förklara att hans skildring är den enda idag bevarade, medan det även finns exempel 

på läroböcker som hävdar att det från olika håll finns bevisat att människor brändes med sina 

döda herrar. Den generella synen på änkebränningen är, trots föga bevis, att även detta var en 

vanlig företeelse när en hövding dog. 

Kristendomen har en starkt framträdande normativ roll i kapitlen om asatron. Den ställs oftast 

i jämförelse med kristendomen och ses som dess motsats istället för att framställas utifrån 

egna förutsättningar.  Bilden av kristendomen som Nordens räddare från den primitiva och 

barbariska hedendomen verkar bestå, år efter år.  
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