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Sammanfattning 

 

Denna uppsats är en jämförelse mellan de gravar där det påträffats halhuggna individer och 

där personer blivit begravda på mage under järnåldern. Mitt syfte med den här uppsatsen är att 

undersöka om halshuggna personer och gravar med personer placerade på mage har ett 

avvikande mönster under järnålder. Syftet är också att jämföra dessa gravar för att se vilka 

likheter och skillnader det finns mellan dem utifrån gravens position och konstruktion, 

gravgåvor, kön, ålder och hur de sedan tidigare tolkats. De gravar jag valde att ta med är från 

Sverige och Danmark. Jag har undersökt sammanlagt femton magplacerade individer, nio 

halshuggna individer, fyra gravar som innehåller både en person som blivit halshuggen och 

magplacerad och sist även åtta gravar som inte har någon person som blivit halshuggen eller 

magplacerad i dem. De sistnämnda åtta gravarna undersöktes som jämförelsematerial till 

övriga gravar. I analysen jämförde jag först de olika aspekterna med varandra 

(gravkonstruktion, gravposition, gravgåvor, kön, ålder, tolkning) för att se vad det finns för 

likheter och skillnader mellan personer som hittats liggandes på mage och de gravar där 

personer blivit halshuggna. Utifrån resultatet av detta undersökte jag om det fanns liknande 

attribut i ett urval av järnålderns gravar som inte innehåller halshuggna eller magplacerade 

personer. Sedan diskuterade jag om det går att utse något avvikande mönster i kapitlet 

diskussion och tolkning. De slutsatser jag kom fram till handlar om att individer i gravar som 

blivit magplacerade och halshuggna skiljer sig mellan varandra i gravposition, 

gravkonstruktion, gravgåvor, kön och tolkning. Dessa gravar har också likheter mellan 

varandra utifrån dessa aspekter, inklusive ålder. De avvikande mönster utifrån de gravar där 

det inte förekommit halshuggna eller magplacerade individer har jag kommit fram till att de 

personer som blivit just magplacerade och halshuggna har en majoritet med flatmarksgravar, 

färre gravgåvor och största andelen av dessa är vuxna män. Bronsnålar är en gravgåva som 

endast förekommit bland de halshuggna och de magplacerade personerna som jag har 

undersökt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstract 

 

Decapitated Vs. Stomach buried – A study of decapitated people and stomach placed people 

in Iron Age in Sweden and Denmark. This essay is about decapitated persons in graves and 

those buried on their stomach in the Iron Age in Sweden and Denmark. The analysis is 

to compare these graves by six perspectives; location of the grave, construction of the grave, 

grave goods, sex, age and interpretations of the grave. Out of this I found out if there are any 

different patterns of these graves, except that they are decapitated and places on their 

stomach. I compare between fifteen graves located on their stomach, nine decapitated graves, 

four graves that involve both and eight graves that do not contain any of it.  

 

Keywords: Graves, decapitation, stomach, Iron Age, Sweden, Denmark 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

Innan jag valde rätt inriktning på mitt arbete hade jag alla möjliga idéer för vad jag skulle 

arbeta med. Det var efter jag hade läst Ove Hemmendorffs artikel om människooffer som en 

idé började ta form. I hans artikel hade han två rubriker som löd ”Begravningar på mage” och 

”Gravar med halshuggna”. Dessa rubriker hade han valt efter ett fynd i Bollstanäs i Uppland 

där det både påträffats halshuggning och magplacering av skelett i en grav. Därefter bestämde 

jag mig för att jag skulle undersöka de halshuggna individerna och de magplacerade 

individerna i gravar.  

 

Jag vill tacka min handledare Anders Högberg som har hjälpt mig väldigt mycket under 

arbetets gång. Jag vill även tacka Joakim Goldhahn med hjälp av material till mitt arbete.  

Till sist också ett tack till mina Arkeologi III-studentkamrater för tips och hjälp under arbetet 

med uppsatsen.  
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1. Introduktion 
 

For he who has not folded in his arms  

A skeleton, nor fed on graveyard charms,  

Recks not of furbelow, or paint, or scent,  

When Horror comes the way that Beauty went. 

 

- Från “The Dance Of Death” av Charles Baudelaire 

 

Min tolkning av den här delen av Charles Baudelaires dikt är att den handlar om hur en 

människa förvandlas när han dör. Han som inte fått beskydd av gravplatsen eller fått sina 

armar invikta kan inte känna oro eller se färger eller känna dofter. Detta gör att där det en 

gång var något vackert och levande i form av minne av personen finns det nu bara skräck kvar 

i form av ben. Detta kan förbindas till att det faktiskt är viktigt för de döda hur de begravs, för 

minnet av dem. När arkeologer gräver ut gravar får vi också reda på hur människorna har valt 

att minnas dem men också för deras resa över till andra sidan. När de döda inte är begravda 

som de andra på gravfältet kan det kopplas till att de har fått ett annorlunda minne än de 

andra. Att han kanske har förvandlats till ett minne av skräck än ett vackert minne av liv. 

Sådana annorlunda begravningar är exempelvis de som blivit halshuggna eller blivit placerade 

på mage i graven istället för på rygg. 

 

Det första som de flesta tänker på när de hör ordet halshuggning är i form av avrättning. 

Främst att det inte har något med en vanlig död att göra. Detsamma gäller magplacerade 

gravar. Vi kan gå med på att människor begravs liggandes på rygg eller till och med på sidan 

men inte när det gäller liggandes på mage eller där huvudet har blivit avskiljt från kroppen. 

Varför är det så? Därför det bland annat är ”ovanligare”, mer avvikande i gravskicket vilket 

betyder att de har fått ett särkilt öde än vad som var traditionellt att få? Det som blir min 

följdfråga på detta är om det bara är just detta som gör dessa gravar avvikande. Är det att de 

har begravts liggandes på mage eller blivit halshuggen det som gör de ”ovanliga”? Eller 

förekommer det något annat gemensamt avvikande som kan berätta mer om dessa personers 

öde? I mitt arbete kommer jag att gå in på att undersöka likheter och skillnader mellan de 

gravar där det förekommit halshuggning av personer och där personer blivit begravda på 

mage under järnåldern för att sedan se om de på något sätt har andra avvikande mönster än 

just halshuggning och placeringen av kroppen på mage.  

1.1 Bakgrund 
 

Innan jag började skriva mitt arbete började jag fundera på vad dessa gravar med halshuggna 

personer och gravlagda individer på mage kunde ha för skillnader och likheter mellan 

varandra men även vad som skulle kunna vara avvikande för de gravarna i relation till andra 

delar av järnålderns gravskick. Min första tanke var att undersöka gravens position, 

konstruktion och gravgåvor för jag tänkte att om dessa gravar ansetts som avvikande borde 

det synas utefter hur befolkningen har valt att minnas dem genom en begravning.  

 

Gravskicket under järnåldern var väldigt varierande med brandgravfält och olika 

gravmarkeringar. Skelettgravskicket blev mer vanligt under Kristi födelse vilket resulterade i 

att brandgravar och skelettgravar påträffades mer parallellt med varandra (Burenhult 1999, s. 

258). Det förekommer olika former av gravmarkeringar på olika platser under järnåldern. 
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Dessa består bland annat av resta stenar, domarringar, olika former av stensättningar mm. 

(Burenhult 1999, s. 254-257). Sedan förekom också flatmarksgravar, dvs. att gravarna inte har 

någon överbyggnad eller synlig gravmarkering. Det blev vanligare med flatmarksgravar under 

yngre romersk järnålder. Annars består överbyggandet främst av stensättningar eller rösen och 

i yngre romersk järnålder hittar vi ett litet antal högar av jord eller sand (Cassel 1998, s. 38-

39).  

 

Positionen av gravarna är olika då de antingen kan vara ensamliggande gravar eller placerade 

på ett gravfält. Gravar från yngre romersk järnålder verkar mest vara ensamliggande gravar 

men det kan bero på att de är flatmarksgravar och därmed inte syns ovan jord (Cassel 1998, s. 

40-41). Gravfältens tillväxt och sammanfattning börjar växa under järnåldern och de flesta 

människorna inom en bygd börjar gravläggas på samma plats (Burenhult 1999, s. 251). 

 

Gravgåvorna har en viktig del i hur arkeologer kan tolka de dåtida samhällena. Övergången 

till järnåldern (ca 500 f Kr) har kallats den fyndfattiga tiden som tyder på att det blev en 

minskning bland fyndmaterialet under denna tid. Till en början förklarades det som att det var 

ett avbrott i varuutbytet med kontinenten efter en brist på metall. Senare har det via moderna 

gravfältsundersökningar sett en kontinuerlig bebyggelseutveckling under denna tid (Burenhult 

1999, s. 151). 

 

Efter en liten bit in i arbetet insåg jag betydelsen av att också inkludera osteologiska analyser 

att jämföra mellan halshuggna personer och de magplacerade personerna i gravarna. De 

osteologiska analyserna jag vill jämföra är kön och ålder. Detta för att se om det går att utse 

ett avvikande mönster utifrån vilka personerna var som blivit begravda. Efter jag började läsa 

om de gravar där det förekommit halshuggna och magbegravda personer märkte jag att det 

fanns olika tolkningar av gravarna. Beroende på hur olika gravar har tolkats kan information 

om personen i graven förstås bättre. Därför valde jag att ta med ett sista perspektiv att 

undersöka och jämföra dessa gravar utifrån tolkningar om gravarna.  

1.2 Syfte 
 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att jämföra halshuggna personer i gravar och gravar med 

personer lagda på mage för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan dem utifrån 

gravens position och konstruktion, gravgåvor och tidigare forskares tolkningar, men även 

osteologiska analyser som kön och ålder. Jag ska också undersöka om dessa gravar har ett 

avvikande mönster under järnåldern förutom att individerna som gravlagts är halshuggna eller 

placerade på mage.  

1.3 Frågeställningar 
 

1. Vad finns det för skillnader och likheter mellan halshuggna personer i gravar och 

magplacerade personer i gravar utifrån gravens position och konstruktion, gravgåvor, kön, 

ålder och tidigare forskares tolkningar? 

 

2. Har dessa gravar ett avvikande mönster vad gäller begravningar under järnåldern förutom 

att individerna är halshuggna eller lagda på mage? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Utefter mina frågeställningar har jag gjort en avgränsning till att endast undersöka halshuggna 

personer och magplacerade personer i gravar. Det menas med att jag inte kommer ta upp 

gravar där någon saknar någon annan kroppsdel, utan endast där man kan se att huvudet är 

avskiljt från kroppen. Detsamma gäller magplacerade där jag inte kommer ta med de som 

ligger på sidan utan endast de som har tolkats legat på mage. Utifrån min andra frågeställning 

har jag valt att beskriva åtta gravar att jämföra med. Dessa gravar inkluderar inga halshuggna 

eller magplacerade individer. Den geografiska och tidsmässiga avgränsningen blir att 

undersöka gravar från Sverige och Danmark under järnåldern. 

 
 

2. De halshuggna och magplacerade personernas 
forskningshistorik 

 

Under forskningshistoriken kommer jag ta upp vad den tidigare forskningen kan berätta som 

involverar både gravar med halshuggna individer och gravar med personer begravda på mage. 

Kapitlet går även in på olika tolkningar av denna typ av gravar.  

2.1 Ove Hemmendorff – Människooffer - Ett inslag i järnålderns 
begravningsritualer, belyst av ett fynd i Bollstanäs, 1984 
 

Jag börjar med den äldsta forskningen jag har hittat som nämner både magbegravda individer 

och gravar med halshuggna individer. Ove Hemmendorff har skrivit om människooffer i en 

artikel från 1984 utifrån ett skelettfynd i Bollstanäs i Uppland. Hans syfte med artikeln är att 

ge en inblick i de inte så allmänna gravritualerna under järnåldern nämligen de som han har 

tolkat som människooffer (Hemmendorff 1984, s. 4).  

 

Efter en ingående beskrivning och tolkning av skeletten i Bollstanäs går han in på 

människooffer utifrån det historiska materialet inklusive änkebränning som ett människooffer 

(Hemmendorff 1984, s. 8). I analysdelen tar han upp olika gravar av de som blivit halshuggna 

och av de som hamnat på mage men även andra gravar som skulle kunna vara offer. Därefter 

går han in på att det är svårare att analysera och tolka eventuella offer utifrån brandgravar 

men att det fortfarande kan ha förekommit (Hemmendorff 1984, s. 8-11). Angående detta tar 

han bland annat upp fynd från Tissø på Västsjälland i Danmark, Kopparsvik och Skälsö på 

Gotland i Sverige (Hemmendorff 1984, s. 8-10).  

 

I slutet beskriver han en sammanfattning som innehåller hans resultat och tolkning. Här menar 

han att de material han använt sig av ligger mellan tidigt 700-tal till och med 1000-tal. 

Angående de offrade magplacerade individerna menar han att de i samband med sin 

begravning inte blivit så varsamt behandlade och att detta skulle kunna ha något med deras 

sociala status att göra. Hemmendorff har även hittat likheter mellan de litterära källorna och 

iakttagelser i det arkeologiska materialet utifrån offrandet av trälar och tvång med förbundna 

händer och fötter. Han avslutar sin artikel med påståendet ”att människooffer varit ett 

vanligare inslag i den yngre järnålderns begravningsritualer än de arkeologiska fynden 

hitintills har visat” (Hemmendorff 1984, s. 11).  
Detta är något som nästa forskare jag presenterar tar upp i en diskussion om huruvida 

människooffer har varit en vanlig företeelse under yngre järnålder.  
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2.2 Kerstin Engdahl – Människooffer i gravar i Skandinavien under 
yngre järnålder, 1990 
 

I en uppsats i arkeologi från 1990 skriver Kerstin Engdahl om människooffer i gravar i 

Skandinavien under yngre järnålder. Hennes syfte med uppsatsen är att ta reda på om det via 

arkeologiskt material går att urskilja om människooffer i samband med begravningar har 

förekommit i de tre skandinaviska länderna (Sverige, Danmark och Norge). Hon vill även 

veta om det var en allmän företeelse att offra människor i samband med begravningar och om 

det arkeologiska materialet kan ge förklaringar av de offrades innebörd. Angående det 

sistnämnda har hon valt ut änkebränning, träloffer, kultoffer osv. för att se om de arkeologiska 

materialen kan stärka detta som tolkningar av offrens öde (Engdahl 1990, s. 2-3). Hennes 

fokus verkar ligga mest på människooffer som framkommit i dubbelgravar eftersom 

enkelgravar var så dominerande under denna tid att dubbelgravarna kan ha betytt något 

speciellt. Människooffer för Engdahl kan ses utifrån dubbelgravar om en av personerna fått en 

traditionell begravning medan den andra antagits vara bunden, halshuggen och saknar 

gravgåvor (Engdahl 1990, s. 14).  

 

I sin analys nämner hon bland annat fyra dubbelgravar, två i Sverige: Bollstanäs i Uppland 

och Björkö i Uppland samt två i Danmark: Stengade på Langeland och Lejre på Själland 

(Engdahl 1990, s. 20-21, 42-43). Efter sin analys har Engdahl kunnat uppnå sitt syfte och 

hennes resultat visar att människooffer har förekommit i Sverige, Norge och Danmark men att 

människooffer inte var någon allmän företeelse i samhället. Hemmendorffs påstående att det 

varit vanligare har alltså inte stärkts av det arkeologiska materialet utifrån Engdahls uppsats. 

Angående vem som blev offrad har hon kommit fram till i anknytning till det analyserade 

materialet att det kan vara alla möjliga offer såsom träloffer, änkeoffer och fostbrödraoffer 

(Engdahl 1990, s. 44-46). Hon har alltså undersökt om dessa gravar kan ha varit olika former 

av människooffer och kommit fram till att så kan ha varit fallet. Nästa forskare jag tar upp går 

mer in på definitionen av människooffer.  

 

2.3 Leif Nordenstorm – Dödande vid begravningar – Ett inslag i 
järnålderns gravritualer i komparativ religionshistorisk belysning, 
1994 

 
Leif Nordenstorms artikel utgår från att belysa grunden till och förklaringen av termen 

människooffer. Han börjar nämna vad som anses vara tydliga exempel på gravar med trälar 

såsom de från Lejre och Stengade. Även han tar upp det historiska materialet och vad det 

säger om människooffer (Nordenstorm 1994, s. 266-268). Genom att nämna exempel från 

stenålder och bronsålder där det går att se indikationer men inte bevis av dödandet av trälar 

vid begravningar visar han att det kan ha förekommit redan innan järnåldern. Dessutom tar 

Nordenstorm upp en geografisk spridning över olika länder och kulturer för människooffer 

utifrån historiskt material (Nordenstorm 1994, s. 269-274). Han jämför också det som nämnts 

i det historiska materialet med gravar från järnåldern med begravningar av trälar i gravarna 

för att komma fram till en definition av människooffer. Människooffer har oftast förklarats 

när människor har dödats vid begravningar med en oidentifierad orsak. Nordenstorms slutsats 

är en klar definition av termen offer (Nordenstorm 1994, s. 274-275).  
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”Offer: den religiösa handling, den rit, som därigenom att en levande varelse, 

ett växtslag, en vätska eller ett föremål helgas åt en gudom eller ett annat 

övernaturligt väsende (då det gäller en levande varelse, med eller utan 

dödande), skapar ett föreningsband mellan detta väsende och den människa, 

som utför riten, vilken ofta anses kunna påverka gudomen eller väsendet i en av 

offraren önskad riktning, eller är ett uttryck för tacksamhet.” (Nordenstorm 

1994, s. 276). 

 

Nordenstorm menar att offer är när man offrar något till en gud eller någon form av magiskt 

eller övernaturligt väsen. Dödande av människor i begravningar är istället en form av 

gravgods. Föremål och djur har lagts ner i järnåldersgravar för att de ska ha nytta av dessa i 

efterlivet. Nordenstorm tolkar det alltså som att trälar har blivit dödade för att personerna som 

dött ska ha med sig trälarna in i efterlivet (Nordenstorm 1994, s. 276). Nästa arbete jag 

presenterar tar istället upp gravar med halshuggna och magplacerade individer utifrån en 

religiös övergång mellan hedendom och kristendom. 

  

2.4 Minna Koski – Den långsamma övergången från hedendom till 
kristendom i Fröjel på Gotland, 2004 

 
Koskis uppsats utgår från att undersöka gravar genom att leta efter rituella drag för att kunna 

se processen från hedendom till kristendom i Fröjel på Gotland (Koski 2004, s. 5). Hon har 

utgått från sju kategorier: smycken, dräktdetaljer, övriga föremål, färdkost, kistrester, 

orientering av graven och stora stenar på skelett. Dessa kriterier använder hon sen för att leta 

efter hedniska och kristna drag bland gravarna (Koski 2004, s. 13). Hon för sedan en 

diskussion om det som hittades i gravarna om de är begravda på ett kristet eller hedniskt sätt, 

inklusive de som framträtt som lite annorlunda gravar på gravfältet. De annorlunda gravarna 

består i de som fått en stor sten över sig och de som blivit halshuggna eller lagda på mage. Att 

lägga stora stenar på gravarna har hon tolkat som ett sätt att ”binda de döda till graven”. Hon 

har också beskrivit det som att de annorlunda gravarna har fått begravas utanför kyrkogården 

som finns i Fröjel för att de kan ha varit hedningar (Koski 2004, s. 16-17, 19-20). Hennes 

slutsats baserat på hennes undersökta material utgår från att kristna och hedningar levde sida 

vid sida på platsen under en längre tid (Koski 2004, s. 21). Nästa forskare jag valt att 

presentera går mer in på ritualer i samband med offer. 

 

2.5 Martina Myrén – Döden som rituellt medel, 2008 
 

Martina Myrén skrev en uppsats 2008 som handlar om ritualerna bakom offrandet av 

människor under järnåldern och hur det användes utifrån ett politiskt perspektiv. Hon vill veta 

hur de har dödats i rituella syften och hur historiska källor motsvarar det arkeologiska 

angående rituellt offrande av människor under järnåldern. Hennes exempel kommer mestadels 

från Sverige och Danmark (Myrén 2008, s. 6). 

 

Efter att ha gått igenom hur människooffer beskrivits i skriftliga källor går Myrén in på 

exempel man hittat på människooffer i det arkeologiska materialet. Under äldre järnåldern 

använder hon sig av mossoffer som exempel, bland annat Grauballemannen (Myrén 2008, s. 

16-19). Under yngre järnålder nämner hon andra offer såsom Bollstanäsgraven som nämnts 



6 

 

innan men också exempel från Birka med den så kallade ”Älgmannen” (Myrén 2008, s. 19-

23). Det svar hon kommit fram till i sin uppsats är uppdelat efter yngre och äldre järnålder. 

Fast först går hon in på själva ritualen och menar att en ritual inte behöver innebära att det 

handlar om tron. Generellt har ritualer med offer inneburit ett samband med det övernaturliga. 

Under den äldre järnåldern med mossliken har det påträffats exempel på att personer blivit 

väldigt illa behandlade innan de lagts ner i mossen. Flera tolkningar har presenterats som 

lyfter fram att dessa personer ska ha varit brottslingar. Det finns de som hittats som blivit 

slagna innan de lagts ner vilket kan tolkas som att de fått en kränkande död. Det finns också 

de som har välskötta och fina händer som istället tyder på en respektfull död.  Även Myrén tar 

upp och visar på att det i dubbelgravar under yngre järnålder kan visa på att den ena personen 

lagts ner och räknats som en gravgåva (Myrén 2008, s. 26-27). Caroline Arcini tar också upp 

offer i dubbelgravar men detta utifrån gravar där personerna blivit placerade på mage.  

 

2.6 Caroline Arcini – Losing face, 2009  
 

Caroline Arcini, som inriktat sig på magbegravda individer, berättar i sin artikel ”Losing face” 

att det är en majoritet av män i gravar med personer begravda på mage. I dubbelgravar är det 

lika vanligt att båda ligger på mage som det är att endast en person i dubbelgraven ligger på 

mage. Arcini beskriver att i de flesta fallen är dessa gravar väldigt isolerade och grunda men 

under en viss tid eller plats går det att se olika samlingar av dem också. Det verkar även som 

att dessa gravar saknar gravgåvor under perioder som det annars är väldigt vanligt med 

gravgåvor i gravar. Dock menar Arcini att det finns ett fåtal magplacerade personer i gravar 

som är helt normala. Ibland är de nämligen begravda tillsammans med andra, har med sig fina 

gravgåvor och djupet i graven är som alla andra (Arcini 2009, s. 189-190). Hon har främst 

kommit fram till att dessa gravar innehöll personer som varit annorlunda och även att det kan 

anses som ett skamligt sätt att bli begravd på. Hon har inte hittat något som skulle tyda på att 

det fanns något positivt med att bli begravd på mage. Arcini har även hittat likheter genom 

olika tider, som hon använde till olika tolkningar om magbegravda personer, exempelvis på 

ett gravfält för fångar utanför Oxford slott från 1500- 1600-talet (Arcini 2009, s. 191, 196-

197). De olika tolkningarna om magplacerade och halshuggna individernas gravar diskuteras 

mer ingående i nästa avsnitt.  

 

2.7 Olika tolkningar av gravarna 
 

I detta avsnitt kommer jag sammanställa vad den tidigare forskningen har sagt för tolkningar 

bakom dessa gravar.  

 

Tolkningar om varför personer har blivit begravda på mage är bland annat att de skulle kunna 

vara krigsfångar eller brottslingar. Detta tolkas vanligen utifrån att personerna också ska ha 

varit bundna och kanske även halshuggna. Det finns även de magbegravda personer där benen 

är böjda och fötterna är bundna vid skinkorna, exempelvis vid Kopparsvik som beskrivs 

längre ner (Arcini 2009, s. 191). Koski tar upp frågan om krigsfångar och brottslingar i sin 

uppsats i samband med halshuggning och magplacering utifrån deras vårdslösa position på 

gravfältet. Dessa udda gravar hon nämner kan också ha ett samband med att de som gravlagts 

var hedningar (Koski 2004, s. 17).  
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Det har också funnits teorier om att de personer som blivit magplacerad handlar om att de 

blivit slarvigt begravda, exempelvis att kistan råkat läggas upp och ner. Detta stämmer inte 

enligt Arcini då de flesta magplacerade personerna inte var begravda i kistor. Svepningen kan 

ha gjort att de som skulle begrava personerna inte visste vad som var upp och vad som var 

ner? Det kan ha hänt förklarar Arcini men det klargör inte att det förekommer en del 

ansamlingar av magplacerade individer i gravar på gravfälten. Det är också svårt att föra en 

svepning för de som blivit bundna bakom ryggen eller över huvudet (Arcini 2009, s. 192-

193).  

 

Barn har hittats begravda på mage och har osannolikt blivit begravda pga. något brott. De kan 

ha blivit begravda för att sona sina föräldrars brott förklarar Arcini. En annan förklaring kan 

vara att det är barn som inte blivit religiöst accepterad såsom odöpta barn (Arcini 2009, s. 

192).  

 

Det har hittats exempel på att de som begått självmord har begravts på mage. Det kan också 

vara någon som dött utomhus och hunnit bli likstel innan personen hittades eller dött medan 

de sovit och sedan blivit begravda utan att någon har vänt på dem. Det finns också teorier om 

att magplacerade personer har blivit begravda levande och sedan rullat runt för att använda 

ryggen till att öppna locket på kistan. Det som Arcini inte ser som sannolikt med denna 

tolkning är att det i vissa fall inte förklarar koncentrationer av individer begravda på mage 

samt att alla de magplacerade personerna inte har blivit placerade i kistor (Arcini 2009, s. 

193-194).  

 

Magiska krafter är något som personer förr har varit väldigt rädda för och det finns de kulturer 

som har begravt dem som utövat magi med ansiktet vänt neråt av rädslan för deras kraft. För 

schamaner handlade det om att deras energi inte skulle smita ut från deras mun. Denna teori 

har också sina brister förklarar Arcini i och med att de flesta magplacerade gravar har ansiktet 

vänt åt sidan och inte rätt ner i marken (Arcini 2009, s. 195). Det finns berättelser ibland annat 

ynglingasagan där det förklaras att huvuden som blivit avhuggna bar på magisk kraft 

(Nordenstorm 1994, s. 274-275). 

 

En liknande teori som den förra handlar om att personer begravdes på mage för att inte gå 

igen och hemsöka de levande. Detta förklarar däremot inte varför det förekommer 

koncentrationer av magplacerade personer enligt Arcini (Arcini 2009, s. 195). Teorin berörs 

även i frågan av de halshuggna men här handlar det inte om att ha ansiktet neråt eller på mage 

utan att huvudet ska placerar nere vid benen. Detta för att inte personer ska kunna gå igen, 

vilket kommer från de gamla historiska uppteckningarna i Saxo Grammaticus. Här berättas 

om ett par tillfällen där gravarna öppnades och där personer från befolkningen huggit av 

huvudet men även placerat en påle genom kroppen på dem (Hemmendorff 1984, s. 9-10; Bratt 

2005, s. 20).  

 

Nästa teori omfattar placeringen på mage pga. låg status. Arcini har hittat exempel på detta 

där sex män hade begravts sittandes med fler föremål än de andra runt om på platsen blivit 

begravda på bland annat mage utan föremål (Arcini 2009, s. 195). Även Hemmendorff går in 

lite på denna teori också i samband med människooffer (Hemmendorff 1984, s. 11). 

 

Den teori som jag har läst mest om är just människooffer. Nordenstorm tolkar dock gravarna 

från Bollstanäs, Lejre och Stengade som beskrivs längre ner, där trälar som avrättas med 

halshuggning för att följa med sin herre i döden, inte nödvändigtvis som offer (Nordenstorm 
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1994, s. 20). Kerstin Engdahl tar upp detta i sin uppsats, bland annat angående dubbelgravar 

där människor fått offras och det gäller då inte bara med halshuggna personer utan även de 

som blivit lagda på mage (Engdahl 1990). Ett sista och väldigt bra exempel på detta är 

Hemmendorff artikel om människooffer där det beskrivs mer ingående och tas upp berättelser 

om offrandet (Hemmendorff 1984).  

 

Jag kommer ha användning av dessa tidigare arbeten, främst av de fynd av gravar de nämner 

som är intressant för min analys. En del av den tidigare forskning jag beskrivit använder sig 

av både historiskt och arkeologiskt material. Jag kommer främst använda mig av det 

arkeologiska materialet men kommer ta med och jämföra de tolkningar tidigare forskare 

presenterat av dessa gravar och som är en del av mina frågeställningar. Detta med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkter som jag presenterar i nästa kapitel.  

 

3. Teori 
 

I detta kapitel kommer jag diskutera centrala begrepp i uppsatsen samt presentera en teoretisk 

diskussion angående döden och människooffer. 

 

3.1 Centrala begrepp 
 

De centrala begreppen jag kommer använda mig av i uppsatsen är halshuggna personer, 

magbegravningar samt ”normala eller ”vanliga” gravar. Med halshuggna personer menar jag 

de skelett där kraniet har hittats avskiljt från kroppen. Med magbegravningar menar jag gravar 

där personen har hittats liggande på mage i graven när den undersöktes.  
Med ”normala” eller ”vanliga” gravar menar jag de gravar som jag beskrivit som inte 

innehåller halshuggna eller magbegravda personer. Dessa gravar ska användas för att få ett 

urval av hur det ”normala” gravskicket såg ut.  

3.2 Teoretisk diskussion 
 

För att veta om en person blivit offrad eller blivit dödad vid en begravning krävs det att först 

veta hur deras begravningsritualer såg ut och vad de faktiskt tänkte om döden på järnåldern.  

 

Mike Parker Pearson (2009) har skrivit en bok som heter ”The archaeology of death and 

burial”. I denna bok beskriver han hur arkeologer kan använda det materialet de hittar för att 

försöka förstå de dåtida samhällena. Han nämner hur olika tolkningar har utvecklats för att vi 

ska kunna förstå dåtidens ritualer och deras tankar om döden och begravningar. Parker 

Pearson berättar bland annat om de teorier och tolkningar som finns för att kunna förstå 

dåtidens samhälle med status, ritualer, placering av de döda med mera (Parker Pearson 2009). 

 

Det är svårt att förstå hur dåtidens människor utifrån det arkeologiska materialet, tänkte 

angående döden och anledningen bakom olika ritualer. Detta eftersom det skiljer sig en hel 

del mellan olika kulturer exempelvis vad de döda får för gravgåvor med sig när de dör (Parker 

Pearson 2009, s. 21). 

 

Om arkeologer utgår från att placeringen av de döda är en plats där det både ska gå att minnas 

och glömma de som blir begravda blir platsen en viktig aspekt över hur människornas synsätt 
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till döden var. Förhållandet mellan platsen där den döde blivit begravd och personen som 

blivit begravd ger många känslor såsom rädsla, ilska, sorg, lättnad och glädje. Det finns 

många olika sätt att se på detta, exempelvis utifrån hur de placerat de döda i ett topografiskt 

och rumsligt perspektiv. Det går även att undersöka om det finns någon form av barriär 

mellan gravfälten och boplatserna eller att undersöka det materiella för att se om de försöker 

binda eller hålla avstånd från döda (Parker Pearson 2009, s. 124). 

 

Det finns en teori om hur man såg de döda och det är i samband med känslan rädsla. Detta 

menas med att platser där det finns död, exempelvis gravar eller gravfält, där finns det också 

rädsla. Den rädslan som finns är bland annat över att de döda kan komma tillbaka och gå igen. 

Beroende på var de döda begravs kan visa på hur rädd människorna var för dem. Om en 

person blir begravd över en å eller en bit ifrån boplatsen kan det tyda på att personer på 

boplatsen inte ville att den döda skulle hitta tillbaka eller att hålla den borta för att de var 

rädda för personen. Det handlar alltså om att försöka klippa banden mellan de levande och de 

döda och att de döda kan gå över till den andra världen utan att störa de levande (Parker 

Pearson 2009, s. 25). Position av gravar med halshuggna och magbegravda är en del av det 

jag ska undersöka i mitt arbete. Om jag tar hjälp av denna teori kan jag undersöka om dessa 

gravar skapade rädsla för befolkningen beroende på var de har blivit begravda. Detta skulle i 

så fall kunna vara ett avvikande mönster för gravarna att de har blivit placerade längre bort 

från de levande. Beroende på de tolkningar av gravarna jag presenterat i tidigare forskning 

vore det förståligt om den levande befolkningen i samhället var rädda för de som dem har 

begravt liggandes på mage eller halshuggna. 

 

Det går även att se skillnader mellan avvikande och typiska individer i gravar på andra sätt. 

Exempelvis i Sutton Hoo i England på en tidig medeltidskyrkogård då det var vanligt att de 

kvinnor som dog i barnafödande begravdes utanför kyrkogården. Det fanns en plats på östra 

sidan där det inte hittades några gravgåvor bland gravarna och där några av dem saknar en 

kroppsdel. Det är ändå svårt att urskilja avvikande individer med hjälp av det arkeologiska 

materialet för det kan vara skillnader i allt mellan orientering av graven, gravgåvor och 

gravanordning (Parker Pearson 2009, s. 15). Detta handlar om att det går att urskilja ett 

avvikande mönster på gravfält men det är svårt. Min undersökning utgår däremot från att 

urskilja avvikande mönster utifrån två specifika typer av gravar. Emellertid ska jag även 

undersöka gravgåvor och gravanordningen vilket gör det lättare att uppfatta ett avvikande 

mönster men det kan finnas andra skillnader med halshuggna individer och magplacerade 

individer i gravar som jag inte har undersökt.  

 

Formen och djupet av en grav kan berätta om exempelvis social status men också om en nivå 

av formalitet. Det går även att jämföra hur personerna ligger med armar, ben osv. på ett 

gravfält för att ibland urskilja olika sociala grupper. Det går alltså att urskilja sociala aspekter 

när man jämför flera gravar med varandra (Parker Pearson 2009, s. 5-6). Det kan handla om 

att de dödas sätt att bli begravda på utgår från kombinationer av gravgåvor och om de har 

tydliga gravmarkeringar som visar deras sociala roller. Även när det gäller status är detta 

viktigt, då de med lägre status kan ha fått med sig färre gravgåvor än andra (Parker Pearson 

2009, s. 29). Jag kommer inte kunna undersöka hur sociala grupper urskiljer sig på ett gravfält 

men jag kan använda mig av gravgåvor och om de har tydliga gravmarkeringar. Jag ska 

undersöka gravgåvorna om de halshuggna och magbegravda har fått färre gravgåvor som kan 

ge ett avvikande mönster i att de hade lägre status än vad som var normalt. Detta skulle också 

kunna användas till att stärka de tolkningar som finns av gravarna, som ju mest handlar om att 
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de inte stod så högt i den sociala gemenskapen i samhälle. Om de inte har färre gravgåvor 

kanske det handlar om kombinationen av de gravgåvor som förekommit i gravarna.  

 

Gravgåvor är något som noga valts ut för den döde och kan därför ha olika betydelser. Det 

kan vara föremål som särkilt gjorts för begravningen eller kan det vara helt vanliga personliga 

föremål, detta gör att det blir svårt att studera gravgåvornas betydelser (Parker Pearson 2009, 

s. 11).  

 

En av tolkningarna om av de gravar som är i fokus i mitt arbete är att de kan ha varit 

människooffer. Frågan är vad ett människooffer faktiskt är. Människooffer har främst utgått 

från de historiska källorna där personer exempelvis blivit offrade via halshuggning 

(Nordenstorm 1994; Hemmendorff 1984). Nordenstorm har bland annat tolkat att dödande av 

människor vid begravningar kan ses både som offer till gudar eller annat magiskt väsen eller 

som en gravgåva till en annan person. För att komma fram till detta har han använt sig av de 

historiska källorna som grund för att hitta likheter i det arkeologiska materialet. Det historiska 

materialet förklarar människooffer utifrån skadade skelett genom att de blivit lemlästade, 

bundna eller halshuggna vilket kopplas till det arkeologiska materialet som påträffar den 

typen av skelett. (Nordenstorm 1994, s. 273, 276). Engdahls definition av människooffer 

utifrån det arkeologiska materialet är tydliga tecken på skelettet som exempelvis 

halshuggning. Annars förklaras människooffer i samband med dubbelgravar där ett 

människooffer i graven är när en person fått en traditionell begravning medan den andra varit 

bunden, halshuggen, saknar gravgåvor och blivit vårdslöst behandlad (Engdahl 1990, s. 14). 

Utifrån detta får vi två perspektiv på människooffer. Antingen de som blivit dödade och 

begravda som en gravgåva till en annan eller de som blivit dödade för att offras till det 

övernaturliga. När jag nämner människooffer i analysen menar jag de personer som i 

allmänhet anses har blivit dödade vid begravningar. Om det finns en specifik tolkning av offer 

skrivs det ut men om det bara står människooffer menas det de personer som på något sätt 

blivit dödade vid begravningar. Hur jag ska gå tillväga med min analys för att få svar på alla 

frågor förklaras i nästa kapitel som handlar om min metod för uppsatsen.  

 

4. Metod 
 

I följande kapitel kommer jag gå igenom vilken metod jag använt för att kunna uppnå mitt 

syfte. Även urvalet av källor samt källkritik berörs. 

 

Jag kommer undersöka olika gravar där det hittats halshuggna personer och personer 

begravda på mage. För att göra detta kommer jag använda mig av artiklar och monografier 

som berättar om de gravar som jag kommer att undersöka. Jag har använt dessa källor för att 

jag anser att det var lättast att hitta information om de gravarna jag har valt att undersöka i. 

När det gäller gravarna har jag försökt hitta information om deras position och konstruktion, 

om personens gravgåvor i graven, kön och ålder. Tolkningar om gravar har jag också valt att 

undersöka och under tidigare forskning gick jag igenom de olika tolkningar som finns inom 

dessa områden. Jag kommer också nämna andra aspekter av graven och den begravda i min 

presentation av gravmaterialet som kan ge en avslutande diskussion om det skulle kunna 

finnas ett avvikande mönster om jag hade valt att undersöka andra perspektiv av gravarna.  

För den första frågeställningen kommer jag jämföra de olika aspekterna med varandra för att 

se vad det finns för likheter och skillnader mellan gravarna. Den informationen jag inte har 

funnit via litterära källor har jag hämtat via internet. Då har jag sökt på olika webbsidor från 
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museer. Efter jag har fått ett resultat, ska jag undersöka om det finns liknande attribut i ett 

urval av järnålderns gravar som inte innehåller halshuggna eller magplacerade personer. 

4.1 Kvalitativ och komparativ metod 
 

Det är en komparativ metod eftersom jag ska jämföra informationen mellan halshuggna 

gravar med magbegravningar utifrån olika aspekter och sedan jämföra resultatet med andra 

sorters gravar under järnåldern. Det är en kvalitativ metod för jag ska gå igenom litteratur och 

tolkningar som innehåller analyserad information från andra forskare angående 

halshuggningar och magbegravda personer i gravar. 

4.2 Urval 
 

De gravar jag har valt att använda mig av har främst hittats utifrån forskningshistoriken från 

artiklar och monografier. Det är ett strategiskt urval av källor eftersom jag har sökt efter de 

som innehåller den information av gravarna som är nödvändig för min analys.  

4.3 Källkritik 

 

Jag har valt att använda mig av artiklar och monografier. Detta gör att jag baserar 

informationen om gravarna utifrån andra forskares tolkningar och undersökningar. Det i sin 

tur gör att jag förlitar mig mycket på deras tolkningar om gravarna. En del av den 

informationen jag använder mig av är äldre vilket gör att nya undersökningar av gravarna 

skulle kunnat ge en annan tolkning idag.  

 

5. Gravarnas presentation 
 

Under det här kapitlet kommer jag framföra en presentation av mitt gravmaterial. Jag har valt 

att dela upp det i magbegravda personer först och sedan de halshuggna. Det finns fyra gravar 

där en person blivit både halshuggen och magplacerad i sin grav som beskrivs under en egen 

rubrik. Till sist nämns de gravar som varken innehåller magbegravning eller halshuggning 

som sedan ska användas för att få svar på frågan om det finns ett avvikande mönster vad 

gäller magplacerade och halshuggna personer i gravar.  

 

5.1 Magbegravda personer 
 

Först går jag igenom de magplacerade personerna som hittats i gravar under järnåldern. Det är 

gravar där personerna endast har hittats liggandes på mage i en grav.  

 

5.1.1 Grauballemannen, Jutland, Danmark 
Jag börjar med en mosse söder om staden Grauballe i mitten av Jutland i Danmark. Här 

hittades det en man 1952 och han har fått namnet Grauballemannen. Fyndplatsen i mossen är 

en liten rund dödisgropsmosse med en diameter på ca 150 meter där alla kanterna runt om 

sluttar ner i gropen. Mannen hittades i mossen liggandes på mage i en vriden position med 

huvudet riktat mot norr och benen mot söder (Asingh & Lynnerup 2007, s. 17). Hans hud 
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beskrevs vara mörkbrun och med huvudet lätt vänt åt höger. (Asingh & Lynnerup 2007, s. 

22).  

 

Grauballemannens dödsorsak är sannolikt ett djupt snitt som går från öra till öra och det har 

också kunnat fastställas att detta har gjorts av en annan person. Osteologiska analyser av 

mannen visar att han var runt 30 år när han dog (Asingh & Lynnerup 2007, s. 25, 27). Det 

visar också att han har dött en väldigt våldsam död eftersom han även hade frakturer på högra 

skenbenet. Efter Grauballemannen blivit avrättad kastades han ner naken i torvmossen. C-14 

dateringen visar att han dog runt 290 f kr (Mosegårds museum). De tolkningar om vem 

Grauballemannen var är allt från att han kan ha varit en brottsling till att han använde magiska 

krafter samt som offer till gudarna (Asingh & Lynnerup 2007, s. 287). Det verkar inte som att 

mannen fått med sig några gravgåvor. Nästa plats beskriver en samling av magbegravda 

personer på ett gravfält där en av dem har fått en liten mängd gravgåvor.  

 

5.1.2 Hammarnäsområdet, Skåne, Sverige 
På ett gravfält i Hammarnäsområdet i Skåne där det har hittats sex gravar av personer som 

blivit placerade på mage. En av dessa var en vuxen kvinna och de resterande fem var vuxna 

män. Det står inte någon exakt ålder för hur gamla personerna var när de dog. En av männen 

hade fått med sig en kniv, en skära och ett annat oidentifierat järnföremål som gravgåvor. Han 

hade också haft fötterna lagda över varandra. Detta har tolkats som att de varit hopbundna. De 

andra fem personerna har inte fått några gravgåvor med sig alls i graven. I en annan grav har 

en man fått en stenpackning på 2x1 meter över sig. Han har också haft sina fötter hopbundna. 

Folke Hansen har tolkat dessa gravar till att de gravlagda har varit brottslingar och att 

positionen skulle hindra dem från att gå igen (Pettersson C 2002, s. 637). De verkar ha blivit 

begravda i grunda nedgrävningar genom ett gruslager. Det står inget om att de resterade fem 

gravarna skulle ha några tydliga gravmarkeringar. Datering på gravarna står inte men 

dateringen av gravfältet är sannolikt under 100 e kr till 400-talet e kr (Pettersson C 2002, s. 

624-626).  
 

5.1.3 Pavik, Gotland, Sverige 
I Västergarn socken vid Pavik på Gotland har det hittats en järnåldersboplats som har 

beräknas till ca 15 000 m
2
. Utifrån de fynd som hittats på platsen tyder det på att 

anläggningen på platsen har varit en Vikingatida hamn och en handels- och hantverksplats 

(Lundström 1981, s. 41).  

 

Där verksamheten har varit centrerad hittades en grund gravgrop där det låg ett skelett på 

mage. Graven var en flatmarksgrav, omärkt ovan jord. Över skelettet låg det ett tunt jordlager 

och kolnat trävirke som kan ha tillhört plankor och bräder. Lundström beskriver det som att 

kroppen av den döde ”låg nedvräkt på magen i den grunda gropen och ryggraden var starkt 

sammanböjd”. Andra saker som gick att se på skelettet var att fingerbenen var förkolnade på 

vänsterhanden och att den döde saknade högra lårbenet. C-14 dateringen som togs säger att 

skelettet tillhör handels- och hantverksplatsens slutfas: 940 ± 95 e kr. Det enda som nämnts 

om tolkningen av skelettet är att personen dog väldigt våldsamt (Lundström 1981, s. 120). Det 

verkar inte som att personen har fått med sig några gravgåvor. Jag hittade inget som beskrev 

vad det var för kön eller ålder på personen. Nästa grav i min presentation har en del likheter 

med denna grav. 
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5.1.4 Fröjel, Gotland, Sverige 
Precis som med Pavik på Gotland har även Fröjel på Gotland en Vikingatida hamn som 

användes under ca 400 år (Carlsson 1999, s. 10). Det har hittats spår efter bebyggelse på 

platsen som visar att aktiviteterna varade fram till ca 1000-talet. Det har hittats två gravfält 

där det ena finns beläget i den norra delen av området och består främst av skelettgravar. Det 

andra gravfältet är i södra delen av hamnområdet (Carlsson 1999, s. 108-109). Det har även 

hittats en tidig, kristen kyrkogård som Minna Koski nämner mycket om i sin uppsats (Koski 

2004).  

 

Det hittades en dubbelgrav med en man och en kvinna på norra gravfältet som tolkats som att 

de blivit nerslängda i en grop i marken. Det fanns ingen konstruktion eller markering av 

graven ovan jord. Kvinnan låg på mage med vänster arm under kroppen och höger arm 

förvriden åt höger. De fynd som hittades tillhörande kvinnan var en bronsnål, ett runt förgyllt 

spänne från Vendeltid och tre halva arabiska mynt som förmodligen legat i en börs. Den 

osteologiska analysen visar att hon var mellan 35-45 år när hon dog. Dödsorsaken är antingen 

en pilspets som hittades vid halsen eller en tumör som hittades vid äggstockarna (Carlsson 

1999, s. 146 – 151). Tolkningen av graven har lyft fram att de kan ha varit brottslingar eller 

krigsoffer. Koski nämner även att de kan ha varit hedningar och därför också placerats utanför 

den tidiga kyrkogården. De undersökta gravarna är daterade till 800–900-talet (Koski 2004, s. 

12, 20). Mannen i dubbelgraven har blivit halshuggen och beskrivs mer på sid. 15.  

 

Det har hittats ytterligare en grav på samma plats med en kvinna liggandes på mage. Inga 

synliga konstruktioner av graven påträffades. Även här verkar det som att kvinnan blivit 

nerslängd i en grop på gravfältet. Hon har legat på mage i gropen med höger arm under 

kroppen. Hennes ålder har uppskattats till att hon var 23-40 år när hon dog. Det har inte 

påträffats några fynd som ska ha tillhört graven (Carlsson 1999, s. 128). Det finns inte heller 

någon tolkning av kvinnan i graven. Nästa grav handlar istället om en man liggandes på mage. 
 

5.1.5 Kopparsvik, Gotland, Sverige 
Gravfältet på Kopparsvik är beläget på en strandäng sluttande mot havet. Många gravar på 

området har blivit förstörda och det ursprungliga gravantalet har troligtvis varit upp mot 350-

400 stycken (Pettersson H 1966, s. 7, 9). Placeringen i graven är olika över gravfältet då vissa 

ibland är på mage, på rygg eller på sidan. Det skrivs om en speciell grav där den döde låg på 

mage och underbenen var böjda rakt uppåt i schaktet. En teori som Hilkka Pettersson tar upp 

är att schaktet kan ha varit för litet när personen skulle ner i graven. I rapporten beskrivs 

denna person som en han och det var också ett mansdominerat gravfält (Pettersson H 1966, s. 

12). Caroline Arcini bekräftar i sin artikel att det är en man som blivit begravd här (Arcini 

2009, s. 191). Dateringen på gravfältet har skett via fynd som hittats runt om i gravfältet till 

mellersta och senare delen av Vikingatiden (Pettersson H 1966, s. 16). Det jag inte kunnat få 

fram är uppgifter om gravens konstruktion eller ålder på mannen i graven. Eftersom det inte 

heller har nämnts något om gravfynd verkar det som att mannen inte haft några med sig. 

Detsamma gäller gravarna som beskrivs på Skälsö på Gotland.  
 

5.1.6 Skälsö, Gotland, Sverige 
Ett gravfält undersöktes 1981 i Västkinde socken vid Skälsö. I utkanten av gravfältet låg det 

sex skelettgravar som inte hade någon markering av grav, varken över eller under jord. I två 

av dessa gravar hittades det en man och en kvinna liggandes på mage (Hemmendorff 1984, s. 

9). Jag har tyvärr inte hittat någon annan information om de två gravarna. Ann-Marie 

Pettersson har nämnt i en artikel att alla skeletten låg i NNO – SSV, dvs. mer åt nord – syd än 



14 

 

öst – väst. Hon skriver också att de sex gravarna gav ett slarvigt intryck och att de troligen 

representerar utstötta personer från den sociala gemenskapen och brottslingar. Gravarna är 

sannolikt från Vikingatid (Pettersson A-M 1981, s. 192-193). Jag saknar alltså ålder på 

personerna och de verkar inte ha fått med sig några gravgåvor. En annan av dessa sex gravar 

innehåller ett skelett som både räknas till magbegravning och halshuggning och kan läsas mer 

om på sid. 18. Nu kommer jag övergå till en grav på ön Birka i Mälaren.  

5.1.7 Birka, Uppland, Sverige 

Nästa grav hittades på Birka där graven (nr 724) bara innehöll skelettfragment. Dessa 

fragment lämpar sig inte för osteologiska analyser. Därför har jag inte kunnat få ut någon 

information om kön eller ålder. Däremot gick det att se att personen i fråga troligtvis ska ha 

legat på mage i en kista. I graven hittades det nämligen kistspikar som tyder på det. Det 

hittades även en järnkniv, del av ett silvermynt, bronsknapp och en läderbörs (Hemmendorff 

1984, s. 9). Gravens yttre gravskick bestod av en hög som var 0,5 meter hög och 5,1 meter i 

diameter och låg på gravfältet ”Hemlanden 1C” (Birkagrav nr 724). Den enda tolkningen som 

finns är från Hemmendorffs artikel där den tas upp i samband som människooffer. Graven är 

från järnåldern (Hemmendorff 1984, s. 9) men jag har inte hittat någon säker datering av 

graven.  

 

Jag har läst att det ska finnas fler gravar på Birka som innehåller skelett av magplacerade 

personer men jag har tyvärr inte kunnat hitta så mycket information om de precisa gravarna.  

 

5.1.8 Trelleborg, Skåne, Sverige 

På ett gravfält vid Trelleborg hittades det 16 gravar och i en av dessa fanns det en man som 

låg ”framstupa”. Det har inte beskrivits att det hittats några fynd i graven. De andra gravarna 

på gravfältet har beskrivits som väldigt fyndfattiga. Gravfältet har en tidsträckning mellan 

romersk järnålder och Vikingatid. Människooffer är den enda tolkningen av graven jag har 

hittat från Hemmendorffs artikel (Hemmendorff 1984, s. 9). Jag har inte stött på någon mer 

information om den här graven heller.  

 

Nu har jag beskrivit alla de magplacerade individerna i gravarna jag har valt att ha med och 

det blev sammanlagt 15 personer vilket är inklusive de sex personerna som är begravda på 

samma gravfält vid Hammarnäsområdet i Skåne. Nu går jag vidare till beskrivningen av de 

halshuggna personernas gravar. 

 

5.2 Halshuggna personer 
 

5.2.1 Birka, Uppland, Sverige 

Jag börjar beskrivningen av de halshuggna personerna med en från Birka som låg begravd 

tillsammans med ”Älgmannen”. Intill norra delen av Birkas stadsvall, påträffades det 1988 en 

oregelbunden stensättning på 1,4 x 2,5 meter under det Vikingatida kulturlagret. I 

stensättningen hittades det en dubbelgrav av två män där det ena skelettet låg delvis över det 

andra. Det övre skelettet låg i en besynnerlig ställning på höger sida och med höger arm 

bakom ryggen. Hans huvud hade blivit skiljt från kroppen och låg intill bröstet bredvid 

skelettet, det har emellertid inte gått att se hur det blivit avskiljt. De osteologiska analyserna 

visar att det var en kraftigt byggd man mellan 20-30 år. Det visade också att han hade haft en 

inflammation i ena vadbenet och att höger fot saknades helt. Det hittades inga gravfynd som 
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tillhörde denna man. Den andra mannen i samma grav som blivit kallad ”Älgmannen” låg i en 

naturlig ställning (jämfört med Birkas kammargravar) på rygg med benen vinklade åt vänster. 

Han var mellan 40-50 år gammal. Han hade fått med sig gravfynd i form av bland annat 

vapenutrustning, pärlor och bärnsten (Holmquist Olausson 1990, s. 175-176). ”Älgmannen” 

har fått sitt namn efter fyndet av ett helt och obearbetat älghorn som låg intill hans huvud. 

Holmquist Olausson tolkar detta som att han haft en högre rang och att hornet ingått i ett 

rituellt sammanhang. Hennes tolkning av den första mannen är att det är en offrad slav till 

Älgmannen. Graven är från övergången mellan Vendeltid och Vikingatid (Holmquist 

Olausson 1990, s. 179-181). 

 

Det har hittats en annan halshuggen person i en grav på Birka. Detta på ett gravfält i närheten 

av ”Älgmannen”. Det var en flatmarksgrav av en halshuggen kvinna. Skelettet var välbevarat 

och kraniet hittades vid kvinnans högra arm. Där kraniet egentligen skulle ha varit vid nacken 

hittades det en käke av en gris. Graven har daterats efter dess fynd till ca 850-975 e kr. I 

graven hittades det gravfynd i form av ovala broscher, en rad av pärlor, en kniv, saxar, en 

pincett, en låda med bronsnålar och en sked av hjorthorn. Tolkningen av kvinnan är att hon 

har använt sig av magi. Denna tolkning baseras på det faktum att huvudet blivit ersatt med en 

käke från en gris. Käkar av grisar har tolkats som amuletter i samband med magiska 

utövanden (Kalmring 2010, s. 286-287).  

 

5.2.2 Fröjel, Gotland, Sverige 
På sid. 13 beskrev jag en kvinna liggandes på mage i en dubbelgrav på ett gravfält. Graven 

hade ingen markering över jord. Här ska mannen beskrivas då det finns tecken på att han har 

blivit halshuggen. Han låg nedslängd väster om kvinnan på sidan med uppdragna knän. 

Armarna var böjda upp över huvudet som låg med en lustig vinkel. Vid utgrävningen tolkades 

denna lustiga vinkel som en halshuggning, däremot har det inte blivit bekräftat av de 

osteologiska analyserna. Han dog när han var mellan 25-40 år. Fynden som tillhörde honom 

var delar av en enkelkam, ett tunt ringspänne och ett järnföremål i tre delar (Carlsson 1999, s. 

146-147, 151). Tolkningen är att personerna i graven kan ha varit brottslingar eller krigsoffer. 

De undersökta gravarna är daterade till 800–900-talet (Koski 2004, s. 12, 20).  
 

5.2.3 Fjälkinge, Skåne, Sverige 
Två skelett hittades i en grav vid Fjälkinge i Skåne. De låg direkt på varandra i en grop. 

Kraniet av det övre skelettet låg nere vid bäckenet. Det övre skelettet låg på rygg i en kristen 

orientering öst-väst men hade benen uppdragna. Skelettet var på många ställen svartbränt av 

eld. Dessutom var den nedre delen av underbenen avskurna och de båda fotbenen saknades 

helt. Den undre låg också på rygg i en öst-västlig riktning utan att ha blivit halshuggen. Inga 

fynd hittades tillsammans med skeletten men graven har daterats till 900-talet utifrån ett annat 

skelett som låg på tvären under dem. Tolkningen finns att det är ett människooffer 

(Hemmendorff 1984, s. 10). Tyvärr har jag inte hittat någon information om ålder eller kön på 

de gravlagda. Det finns det däremot information om i nästa grav från Danmark. 

5.2.4 Stengade, Langeland, Danmark 

En annan dubbelgrav hittades i Stengade i Danmark. I Stengade finns det ett gravfält från 

romersk järnålder till vikingatid. Dubbelgraven hade en rektangulär stensättning som 

gravmarkering. Under den hittades det rester av en träkista som var ca en meter bred. I 

träkistan låg det två skelett bredvid varandra. Som i Fjälkinge innehöll graven en halshuggen 

individ och en person utan halshuggning. Skelettet till höger var en man som har blivit 

halshuggen och huvudet låg löst med ansiktet tryckt mot högra axeln. Annars låg han på rygg 
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med en fot över den andra. Detta kan vara tecken på att de varit bundna. Högerhanden var 

placerad under bäckenet. Han tros ha varit mellan 30-35 år när han dog. Det andra skelettet i 

graven var också en man som låg på rygg. Han hade vänsterhanden på bröstet där det hittats 

rester av en läderrem och vid högra armen som låg längs med kroppen hittades det rester av 

tyg. Denna man har var uppskattats till att varit runt 25 år när han dog. Det hittades ett 

gravgods i form av ett spjut. Spjutet verkar ha varit ganska långt och lagts ner diagonalt över 

de båda för att det skulle få plats i kistan. Det går därför inte att säga vem spjutet tillhörde 

(Skaarup 1976, s. 56-58). Spjutspetsen har daterat graven till 900-talet (Nordenstorm 1994, s. 

266-267). Tolkningen av graven är att den som blivit halshuggen var en offrad slav till den 

andra mannen i graven (Hemmendorff 1984, s. 11; Nordenstorm 1994, s. 266). Liknande 

tolkning framkommer även i nästa gravbeskrivning.  

5.2.5 Gerdrup, Roskilde, Själland, Danmark 

I närheten av Roskilde hittades det ytterligare en dubbelgrav, denna gång av en man och en 

kvinna. Kvinnan i graven hade fått med sig en vapenutrustning i form av olika vapen. Mannen 

i graven hade sannolikt begravts med bundna händer och fötter. Hans huvud var avskiljt från 

kroppen och har beskrivits som att det har brutits av (Hemmendorff 1984, s. 9). Ovanpå 

graven hade det lagts en stor sten som markering. Det finns en tolkning av att kvinnan i 

graven var en valkyria eller trollkvinna och mannen var hennes träl. Graven är daterad till 

Vikingatid (Holmquist Olausson 1990, s. 178). Inga gravfynd verkar ha kopplats till mannen 

och jag har inte kunnat hitta någon uppgift om hans ålder. Åldern har heller inte kunnat 

konstateras i nästa grav från Tissø. 

5.2.6 Tissø, Västsjälland, Danmark 

Graven i Tissø är daterad till tidigt 1000-tal och innehöll skelett av två män. Det saknas 

information om position av graven och hur gamla männen var när de begravdes. Båda låg på 

rygg men huvudena var avhuggna och var placerade mellan benen på dem. Det hittades inga 

fynd i graven alls. De hade blivit begravda intill en stor sten men de var inte begravda där 

samtidigt. Ove Hemmendorff har inte tolkat dessa män som medföljande människooffer i 

begravningen av någon annan. En tolkning av att de fått huvudena placerade mellan benen 

menar Per Holck är för att hindra dem från att gå igen och spöka, detta kommer från de 

historiska källorna i Saxo Grammaticus (Hemmendorff 1984, s. 9-10). Peter Bratt nämner 

också denna tolkning av Tissø tillsammans med graven från Kalvshälla som nämns nedan 

(Bratt 2005, s. 20).  
 

5.2.7 Kalvshälla, Uppland, Sverige 
Runt Dragonbacken har det hittats en del fornlämningar som omfattas av två järnåldergravfält 

och en boplats vid Kalvshälla bytomt. Fokus ligger på gravfältet som ligger vid Kalvshälla 

bytomt (Bratt 2005, s. 1). Här har det hittats en grav som låg ganska centrerat på gravfältet 

som hade huvudet placerat nere under fötterna mot öster (Bratt 2005, s. 20). Den döde låg i en 

oval gles stensättning med en diameter på 3,6x1,2 meter och med en kantkedja av rundade 

och kantiga stenar. De fynd som hittades var en kniv av järn och en knacksten av granit. 

Personen i fråga har via osteologiska analyser visat sig varit mellan 18-44 år men det står 

inget om vilket kön personen hade. Dateringen har gjorts efter gravskicket till sen Vikingatid 

(Bratt 2005, s. 84-85).  Både graven i Tissø och Kalvshälla har fått tolkningen av att de 

gravlagda har blivit halshuggna för att hindra de från att gå igen. Bratt menar att personen i 

fråga kan ha varit en brottsling och sedan begravts så att han inte ska kunna komma tillbaka 

och gå igen. Han förklarar även att halshuggningen och placeringen av huvudet kan ha skett 

efter begravningen av personen men att det inte fanns tecken på några sekundära ingrepp i 
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graven (Bratt 2005, s. 20).  

 

Efter beskrivningen av de halshuggna personernas gravar kan jag konstatera att det är 

sammanlagt nio gravar som jag har beskrivit. I letandet av gravar av halshuggna och 

magplacerade kom jag även över uppgifter om personer som blivit både magplacerade och 

halshuggna. Jag ska nu gå över till att beskriva dessa gravar. 

 

5.3 Magbegravda och halshuggna personer 

 

Nästa kategori av gravar innehåller de som blivit både halshuggna och magbegravda. Det är 

alltså gravar där en och samma personer har fått sitt huvud avskiljt och blivit placerad på 

mage i graven. Dessa kommer användas vid analysen av skillnader och likheter mellan 

magplacerade personer och halshuggna personer i gravar. 

5.3.1 Bollstanäs, Uppland, Sverige 
I en gravhög från gravfältet i Bollstanäs hittades två halshuggna individer som också blivit 

lagda på mage. Graven bestod av en hög på åtta meter i diameter och var en meter hög och 

var uppbyggd av jord och stenar. På botten fanns en stenläggning av tätt lagda stenar och i 

mitten av den i en öst-västlig riktning låg de två skeletten tätt bredvid varandra, framstupa, 

skavfötters och halshuggna inbäddade i ett brandlager. De osteologiska undersökningarna 

visar att de halshuggna personerna var män, ca 17-22 respektive ca 20-40 år gamla. På grund 

av att skeletten var väldigt välbevarade gick det även att se att bägge männen hade fått tredje 

halskotan genomskuren uppifrån av det hugg som skilt huvudet från kroppen. Det gick även 

se krosskador i nacksidan på det ena kraniet som tolkats som ett kraftigt och möjligt dödande 

slag. Det andra kraniet var för skadat vilket gjorde att det inte gick att se några krosskador. Ett 

av skelettens avhuggna huvud låg felvänt vid skulderbladen med hjässan mot fötterna och den 

avskurna delen åt öster. Den andras huvud låg däremot mer naturligt. Det finns tecken på att 

händer och fötter varit bundna på dem bägge. Det brandlager som skeletten låg inbäddade i 

sträckte sig längs med hela stenläggningen, mest under stenarna men även lite över dem. Det 

hittades brända ben, kol och fragmentariska föremål i det. I brandlagret hittades det ben av en 

man, ca 20-40 år gammal, men även ben från fågel, hund och häst. Ifrån brandlagret tog man 

tillvara på föremål såsom järnnitar, järnfragment, bitar av bronsbleck och keramikskärvor av 

enkelt gravgods. Inget av föremålen kunde knytas till de halshuggna männen. C14-analysen 

daterar en av de halshuggna männen till 765 ± 100 e kr och kol från brandlagret daterades till 

540 ± 90 e kr. Trots de olika tiddateringarna tolkar Hemmendorff detta som en och samma 

begravning. Själva tillvägagångssättet liksom placeringen på mage tolkar han som att de 

halshuggna lagts ned efter bränningen som gravgods och ”resesällskap” och att det inte är 

frågan om en regelrätt begravning av de två. Han tror att de offrade följeslagarna var trälar 

(Hemmendorff 1984, s. 4-7). Nästa grav i Danmark består också av två män men där bara en 

av dem blivit både halshuggen och magplacerad i graven.  

5.3.2 Lejre, Själland, Danmark 

Vid Lejre påträffades skelett av två män i en grav. Det ena låg på rygg medan den andra låg 

på mage över den första. Han som låg på mage hade också blivit halshuggen. Både händer 

och fötter tycks ha varit bundna vid begravningen av den här mannen. Tolkningen är att han 

kan ha varit ett människooffer (Hemmendorff 1984, s. 9). Den andra mannen hade en liten 

mängd gravgåvor med sig såsom en kniv, en brynsten och ett spänne. Det verkar inte så att 
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den halshuggne och magplacerade mannen hade några gravgåvor med sig i graven. 

Nordenstorm tolkar graven som att den halshuggna och magplacerade mannen kan ha varit en 

träl som dödats och begravts tillsammans med den andra mannen (Nordenstorm 1994, s. 266, 

274). 

 

5.3.3 Skälsö, Gotland, Sverige 

Tidigare gick jag igenom två individer som blivit lagda på mage på gravfältet vid Skälsö på 

sid. 13. Denna grav jag ska gå igenom nu kommer från samma gravfält och hade ingen 

markering över eller under jord. Personen hade begravts hopvikt i graven. Överkroppen låg 

böjd framåt mellan benen och huvudet hade blivit avskiljt från kroppen. Huvudet låg bakom 

skelettet. Det var andra delar av skelettet som också saknades såsom vänster underarm och 

underben, fötter och händer. Precis som jag beskrev förut så är gravfältet förmodligen från 

Vikingatid och personerna har tolkats som brottslingar som stod utanför den sociala 

gemenskapen (Pettersson A-M 1981, s. 192-193). Det verkar som om att personen inte fått 

några gravgåvor med sig. Jag har inte hittat någon osteologisk information om personens kön 

eller ålder. 

 

Det är sammanlagt fyra gravar som beskrivits under detta avsnitt om personer som blivit både 

halshuggna och magbegravda. Efter många beskrivningar av halshuggna och magplacerade 

gravar är det nu dags för de gravar som saknar tecken på halshuggning och magbegravning 

och som ska användas som stickprov för att få svar på min andra frågeställning om det finns 

något mönster bland de gravarna jag precis har beskrivit.  

 

5.4 Gravar utan halshuggna och magbegravda personer 
 

5.4.1 Fröjel, Gotland, Sverige 
Jag har nämnt gravfälten från vikingatid i Fröjel förut angående både magbegravning och 

halshuggning på sid 13 och 15. Nu ska jag istället ta ett exempel på en grav därifrån med en 

individ som varken har blivit halshuggen eller placerad på mage.  

 

Under en ca 2,5 meter lång stensättning hittades det en man liggandes på rygg med utsträckta 

armar och ben. Han hade huvudet mot söder och fötterna i norr. De osteologiska 

undersökningarna visar att han var ca 55 år gammal och varit ca 176 cm lång. Skelettet visar 

lite skador som mannen haft medan han levt såsom brutna revben och att han haft en 

benhinneinflammation i vänster lårben. Han har fått med sig gravgåvor som bestod av ett 

dubbelvikt knivblad i brons, en kniv av järn i två delar, ett ringspänne av brons, 

remändebeslag av brons och en bältesölja med nål av brons. Detta anses vara en typisk 

uppsättning av föremål för gotländsk vikingatid. Det nämns inte någon tolkning av hur han 

dog (Carlsson 1999, s. 123-124, 127).  

5.4.2 Stengade, Langeland, Danmark 

Precis som med Fröjel så har jag nämnt Stengade förut (på sid 15) och ska nämna en annan 

grav på gravfältet som också är daterat till vikingatid. Denna grav hittades som en 

nedgrävning i jorden utan någon synlig konstruktion över jord. Det var en smal nedgrävning 

och det hittades inga spår av att den döde kan ha legat i en kista. I graven fanns ett välbevarat 

skelett liggande utsträckt på rygg. Armarna låg längs sidorna och huvudet var riktat mot 

sydväst. Den döde var en kvinna i 40-50 års ålder och hon har varit ca 150 cm lång. Det har 
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inte hittats några gravgåvor i graven. Däremot verkar det som att kvinnan blivit insvept i 

något innan hon begravdes (Skaarup 1976, s. 86-87). Nästa plats som beskrivs har jag också 

nämnt förut bland gravpresentationerna. 

5.4.3 Kalvshälla, Uppland, Sverige 

Vid ett annat gravfält på Kalvshälla än det som jag berört tidigare (sid 16) hittades en stor 

anläggning av stenar. Under denna anläggning har det hittats flera gravar från olika tider. På 

södra delen fann man en skadad tresidig stensättning, så kallad treudd. Det har även 

framkommit ett skärvstenslager under denna anläggning och när detta lager togs bort hittades 

en stenpackning som dolde en grav. I graven hittades ett välbevarat skelett som låg i öst-

västlig riktning. Skelettet tillhörde en vuxen kvinna som låg på rygg med armarna längs med 

sidorna och huvudet vänt mot väster. Graven var fyndtom men skelettet daterades till 380 f kr 

– 10 e kr (Bratt 2005, s. 38-41). Jag går vidare till två andra gravar som också hittades i 

Uppland.  

5.4.4 Lundbacken, Uppland, Sverige 

Ett romerskt järnåldersgravfält har hittats i Lundbacken i Uppland där det undersöktes fyra 

skelettgravar i nord-sydlig riktning år 1994 (Artursson 1996, s. 5, 20). I två av gravarna finns 

det inte mycket till information, därför kommer jag bara nämna de andra två gravarna.  

 

En av gravarna tillhörde en 10-12 årig flicka liggandes på rygg med armarna längs med 

sidorna. Hon har fått med sig många gravgåvor i graven såsom fibula, en kam, en båge, 

guldfoliepärlor, en armring i brons och en bälteslöja i järn. Det var inte någon synlig 

konstruktion över jord av graven men flickan har haft ett trälock i graven med en liten 

stenpackning över sig (Artursson 1996, s. 18-20, 22, 35). 

 

I den andra graven hittades det en man i 35-45 årsåldern liggandes på rygg. Det enda som 

syntes över jord var en sten som låg lite norr om graven som kan vara en rest sten som har 

ramlat. Även han har fått ett kistlock över sig och med en liten stenpackning över locket. 

Denna man hade även ett brandlager med sig i graven med brända människoben av en person 

som varit äldre än 12-22 år. Mannen har endast fått mig sig ett ben av får eller get i graven, 

annars var den fyndtom (Artursson 1996, s. 18, 20, 35). Resterande gravar kommer från 

järnåldersgravfält på Öland.  

5.4.5 Hässleby, Öland, Sverige 

Vid Hässleby på Öland har det hittats två järnåldersgravfält. Vid gravfält 103 hittades det 

bland annat en skelettgrav av en man. Han låg begravd under en rund stensättning med kalk- 

och gråstenar. Skelettet låg i en hällkista, på rygg med armarna längs med sidorna och ansiktet 

mot väst. Graven var orienterad NNV-SSO. I hällkistan hittades ben av två hundar. Det 

hittades också en huggkniv och träslida samt en fyrkantig remslöja av järn. Graven har 

daterats efter fynden i graven till äldre romersk järnålder. De osteologiska analyserna visar att 

mannen var ca 20 år och 172-176 cm lång (Beskow-Sjöberg & Arnell 1987, s. 73, 75-76, 78).  
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5.4.6 Sörby skola, Öland, Sverige 

Gravfältet är beläget vid Sörby gamla byskola. Här hittades en stensättning med en tillhörande 

kantkedja. Inne i stensättningen hittades ett brandlager med brända ben och i mitten hittades 

det en oval grop som innehöll obrända ben av olika individer, bland annat en del tillhörande 

barn. Det är i botten av gropen vi hittar en skelettgrav tillhörande en kvinna som låg mitt 

under stensättningen, en meter under ytan. Det hittades ingen kista men det syntes att hon 

lagts ner i grävd gravgrop. Hon låg i utsträckt ryggläge och hade huvudet mot norr. Föremål 

hon fått med sig var en fibula och remändebeslag av brons. Åldern på kvinnan har beskrivits 

som att hon var vuxen (Beskow-Sjöberg & Arnell 1987, s. 332-333, 337-338).  

5.4.7 Ölands skogsby, Öland, Sverige 

De gravar som hittats här ingår i ett gravfält som med tiden blivit uppdelat i mindre gravfält 

och även ensamliggande gravar. Här på gravfältet har det bland annat hittats skelett i 

hällkistor. En av dessa tillhör en man som låg i utsträckt ryggläge med huvudet mot norr. I 

graven hittades det även en sköldbuckla av järn med bronskant, ett sköldhandtag av järn, en 

lansspets, en spjutspets, ett lerkärl och en järnkniv. Mannen var mellan 25 och 30 år gammal 

när han dog och graven har tolkats som en vapengrav. Graven är daterad till yngre romersk 

järnålder (Beskow-Sjöberg & Hagberg 1991, s. 222-225).  

 

Det jag har beskrivit nu är sammanlagt åtta stycken ”vanliga” gravar från järnåldern som 

senare ska användas till att besvara min andra frågeställning om det finns några avvikande 

mönster bland de halshuggna och magplacerade gravarna. Först ska jag besvara min första 

frågeställning i nästa kapitel.  

 

6. Analys och Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera mina analyser och mina resultat. Jag har valt att dela 

upp det i två analyser eftersom jag behöver resultatet av den första analysen för att kunna göra 

min andra analys. Därför har jag också valt att slå ihop kapitlen analys och resultat. Min första 

analys går ut på att jämföra de halshuggna personerna med de magplacerade personerna för 

att ta reda på vad det finns för likheter och skillnader mellan dem. För min andra analys 

behöver jag resultatet av vad det finns för likheter mellan dessa gravar. Den andra analysen 

går ut på att undersöka om likheterna mellan de gravarna även förekommer bland de gravarna 

där de döda inte blivit halshuggna eller magplacerade. Resultatet av denna analys kommer 

sedan leda in på en diskussion om det finns något avvikande mönster bland de halshuggna och 

magplacerade personerna förutom att individerna i dem är halshuggna och magplacerade.  

6.1 Första analysen 
 

Vi börjar med den första analysen där jag ska jämföra de magbegravda personerna med de 

halshuggna personerna som hittats i gravar. I tabell 1 har jag ställt upp en jämförelse mellan 

kategorierna magbegravning, halshuggning samt magbegravning och halshuggning. Detta 

utifrån de aspekter jag har valt att undersöka dem ifrån: gravposition, gravkonstruktion, 

gravgåvor, kön, ålder och tolkning.  
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Tabell 1. Jämförelse mellan magbegravda personer och halshuggna personer i gravar 

 

När det gäller gravpositionen har jag försökt ta reda på var i landskapet de ligger placerade. 

Främst om de är placerade på ett gravfält eller anses vara ensamliggande gravar. Resultatet av 

detta är väldigt tydligt. Majoriteten av gravarna är placerade på ett gravfält även om det 

 Magbegravda 

personer 

Halshuggna personer Magbegravda och 

Halshuggna personer 

Gravposition 7 på gravfält 

6 samlade på ett 

gravfält 

1 mitten av en 

anläggning 

1 mosse 

4 på gravfält 

1 intill en stadsvall 

4 oklara 

 

3 på gravfält 

1 oklar 

 

Grav-

konstruktion 

5 flatmarksgravar 

5 grunda nedgrävningar 

1 dödisgropsmosse 

1 hög med kista 

1 stensättning 

2 oklara 

3 stensättningar – 1 

med kantkedja, 1 med 

kista 

2 flatmarksgrav 

2 intill en stor sten 

1 nedgrävning 

1 under en stor sten 

2 högar 

1 flatmarksgrav 

1 oklar 

Gravgåvor 6 utan gravgåvor 

5 verkar vara utan 

gravgåvor 

3 med gravgåvor -  

2 knivar, 2 läderbörser, 

1 skära, 1 bronsnål,  

1 bronsknapp, 1 runt 

förgyllt spänne, 

4 mynt, 1 järnföremål 

4 utan gravgåvor 

1 verkar vara utan 

gravgåvor 

3 med gravgåvor – 

ovala broscher, pärlor, 

saxar, delar av 

järnföremål, 1 del av 

enkelkam, 1 tunt 

ringspänne, 2 knivar,  

1 knacksten, 1 pincett,  

1 låda med bronsnålar, 

1 sked av hjorthorn 

2 utan gravgåvor 

2 verkar vara utan 

gravgåvor 

Kön 9 män 

4 kvinnor 

2 oklara 

6 män 

1 kvinna 

2 oklara 

3 män 

1 oklar 

Ålder 1 hade åldern 23-40 år 

1 hade åldern ca 30 år 

1 hade åldern 35 – 45 år 

6 beskrivits som vuxna 

6 oklara 

1 hade åldern 18-44 år 

1 hade åldern 20-30 år 

1 hade åldern 25-40 år 

1 hade åldern 30-35 år 

5 oklara 

1 hade åldern 17-22 år 

1 hade åldern 20-40 år 

2 oklara 

Tolkning 10 Brottslingar 

7 Hindra från att gå 

igen och spöka 

2 Utstötta 

1 Magiska krafter 

Offer – 1 krigsoffer, 1 

gudsoffer, 2 

människooffer,  

3 oklara 

3 Hindra från att gå 

igen och spöka 

2 Brottslingar 

1 magiska krafter 

Offer – 3 offrad slav, 1 

krigsoffer, 1 

människooffer 

 

3 Trälar offrade som 

gravgods 

1 Brottsling 

1 utanför 
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förekommer en del oklara beskrivningar av gravpositionen bland halshuggna. Det finns ändå 

en del annorlunda positioner också. En magbegravning är placerad mitt i en handel- och 

hantverkaranläggning och en annan hittades i en mosse. De halshuggna individernas gravar 

har bara positioner på gravfält förutom en grav på Birka som är beskriven att ligga intill en 

stadsvall. Däremot måste det tilläggas att fyra av de nio gravarna med halshuggna personer är 

oklara och skulle kunnat utöka variationen bland gravpositionen. De gravar som innehåller 

både halshuggning och magbegravning visar att tre av fyra är placerade på ett gravfält. 

Likheterna med gravpositionen är ganska klar med att de är placerade på ett gravfält. De 

skillnader som går att utläsa är att magbegravningar kan förekomma samlade på ett gravfält 

vilket jag inte hittat något om hos de halshuggna individerna.  

 

Det är lättare att nämna skillnader än likheter gällande gravkonstruktionen av gravarna. 

Magplacerade personer i gravarna har en majoritet av flatmarksgravar eller gravar som blivit 

beskrivna som grunda nedgrävningar. Jag skiljer dessa åt eftersom jag inte vet hur det yttre 

gravskicket ser ut på de grunda nedgrävningarna. Flatmarksgravarna har tydligare beskrivits 

som att de saknar någon form av yttre gravskick. Annars är det endast en stensättning och en 

hög med kista som har nämnts plus personen som hittades i en mosse. Sedan ska nämnas att 

det var två gravar som var oklara men flatmarksgravar och grunda nedgrävningar skulle ändå 

ha en majoritet i gravkonstruktionen bland magbegravningar. De halshuggna personerna har 

ingen riktig majoritet gällande konstruktionen av gravarna. Främst är det tre olika 

stensättningar som påträffats, där en har haft en kantkedja och en annan har innehållit en kista. 

Förutom det har det förekommit tre begravningar under eller intill en stor sten, annars ha det 

varit två flatmarksgravar och en grav som bara beskrivits som en nedgrävning. Även gravarna 

som har en personen som är både halshuggen och magplacerad är olik de andra som har en 

konstruktion av två högar och en flatmarksgrav. Trots att konstruktionen av gravarna skiljer 

sig mycket åt har de ändå en liten likhet. Alla tre kategorierna innehåller flatmarksgravar men 

förutom det är likheten att det är en ganska blandad konstruktion bland halshuggna och 

magbegravda. Skillnaderna är att magbegravda individer har en större majoritet av 

gravkonstruktionen i form av flatmarksgravar och grunda nedgrävningar medan halshuggna 

har flest gällande stensättingar.  

 

Vad gäller gravgåvorna har jag delat upp det i de gravar som är utan gravgåvor och gravar 

med gravgåvor. När det gäller gravar som är utan gravgåvor har jag räknat med de där det 

tydligt har stått att det inte förekommit några. I de gravar där jag beskrivit de som verkar har 

varit utan gravgåvor menar jag de gravar där det inte stått något om gravgåvor i beskrivningen 

av gravarna. Jag har sedan visat hur många gravar som innehöll gravgåvor och gemensamt 

vad för slags gravgåvor som har hittats i dessa gravar. 

 

Det syns en klar likhet mellan gravarna, både magplacerade personer och halshuggna personer 

har en majoritet av gravar som är utan gravgåvor och de där det inte verkar ha förekommit 

några. I den tredje kategorin med de som både blivit halshuggna och magbegravda har det inte 

heller förekommit några tydliga gravgåvor. Om vi går över till själva gravgåvorna är det tre 

bland magbegravda personer och tre bland de halshuggna personerna som faktiskt fått med sig 

gravgåvor. Jag har valt att inte ta med spjutet som hittades i en dubbelgrav i Stengade (sid. 15) 

med en halshuggen man för att det inte var säkert vem spjutet tillhörde. Bland gravgåvorna 

förekommer det likheter såsom knivar, spännen, bronsnålar och något form av oidentifierat 

järnföremål. Skillnaden ligger i att de halshuggna har sammanlagt fått med sig fler antal 

gravgåvor än vad magbegravda har. Annars är det skillnad i resten av gravgåvorna som 

förekommit då de magplacerade personerna har bland annat fått med sig en skära, lite mynt 
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med läderbörser och en bronsknapp. De halshuggna personerna har, förutom de föremål som 

är detsamma bland de magbegravda personerna, broscher, pärlor, saxar, kam, knacksten, 

pincett och en sked.  

 

Det är inte så invecklat att hitta skillnader och likheter gällande kön och ålder. I alla tre 

kategorierna går det att se att det är en majoritet av män som hittats begravda liggandes på 

mage eller med huvudet avskiljt från kroppen. Skillnaden är att de magbegravda har fyra 

kvinnor medan det bara har hittats en kvinna bland de halshuggna vilket gör att de 

magbegravda har en liten jämnare fördelning mellan könen än vad de halshuggna har. Det ska 

också tilläggas att det finns de gravar där kön inte har identifierats. Fast även om dessa 

oidentifierade gravar skulle vara kvinnor, skulle det fortfarande vara en majoritet av män 

bland gravarna, men det skulle bli jämnare fördelat.  

 

Den största likheten som går att se är åldern på personerna i gravarna. Alla är vuxna. De 

yngsta är en 17-22 årig person som blivit både halshuggen och magplacerad. Det finns en 

halshuggen personen som var mellan 18-44 år när personen i fråga dog. Det finns även sex 

personer bland de magbegravda som bara beskrivits som vuxna. Förutom dessa har de 

magplacerade individerna en åldersutsträckning på 23-45 år och de halshuggna individerna på 

18-44 år. Detta visar att det inte skiljer många år i åldersskillnad mellan magbegravda 

personer och gravar med halshuggna personer. Kategorin med innehållande både 

magplacerade personer och halshuggna har en åldersutsträckning på 17-40 år vilket går in 

under de andra två kategorierna. Om det ska vara en gemensam ålder på hur gamla personerna 

var som blev begravda är det mellan 17-45 år. Till sist ska tilläggas att det finns många gravar 

där det inte beskrivits någon ålder. Om vi skulle ha tillgång till osteologiska analyser om 

ålder, skulle det mycket väl kunnat bli ett helt annat resultat gällande åldern.  

 

Då är vi framme vid det sista perspektivet, skillnader och likheter mellan tolkningar av 

gravarna. Här kan det förekomma att en grav har fler än en tolkning. I tabellen har jag tagit 

med hur många gravar som har en viss tolkning. Om vi börjar med de magplacerade 

personerna har jag hittat att brottslingar är den tolkning som använts mest, sedan kommer 

tolkningen att de blivit placerade på mage för att hindra dem från att gå igen och spöka. I 

vissa fall har dessa tolkningar hängt ihop - de var brottslingar och därför begravdes de på 

detta sätt för att inte kunna gå igen. Det har förekommit tre oklara tolkningar här som skulle 

kunna ändra detta resultat. Kategorin bland de halshuggna har däremot flest tolkningar för att 

de ska hindras från att gå igen och sen brottslingar. Det finns med en tolkning om brottslingar 

tillsammans med kategorin om både halshuggna och brottslingar. Brottslingar är den enda 

tolkningen som förekommer i alla tre kategorierna och är en klar likhet i jämförelsen mellan 

gravarna. En annan likhet mellan de halshuggna och magplacerade individerna är tolkningen 

om att hindra de från att gå igen, användandet av magiska krafter, krigsoffer och 

människooffer. Skillnaderna är att magplacerade personerna har tolkningar om utstötta och 

gudsoffer som halshuggna inte har medan de halshuggna personerna har tolkningar om 

offrade slavar som magbegravda personer inte har. Det är därför intressant och se att den 

gemensamma kategorin om de halshuggna och magbegravda personerna har en blandning av 

dessa. Förutom brottslingar förekommer det här offrade trälar eller slavar som är den främsta 

tolkningen i den kategorin och som finns med bland de halshuggna men inte bland de 

magplacerade personerna. Sedan har denna kategori också en tolkning om utstötta som finns 

med bland magplacerade individerna men inte bland de halshuggna. Resultatet av analysen 

om likheter och skillnader ställs upp i nästa avsnitt.  
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6.2 Resultat av första analysen 

 
I tabell 2 har jag ställt upp resultatet av min första del av analysen och fått fram ett resultat 

över vilka likheter och skillnader det finns mellan dem. Likheterna från resultatet kommer jag 

sedan använda i min andra analys för att besvara min andra frågeställning om det resultatet 

kan visa på fler avvikelser än att de är halshuggna och magplacerade i gravar.  

 

 

Likheter Skillnader 

 Placerade på gravfält 

 Flatmarksgravar 

 Blandad gravkonstruktion 

 Majoritet är utan 

gravgåvor eller verkar inte 

ha några gravgåvor 

 Gravgåvor - knivar, 

spännen, bronsnålar och 

oidentifierade järnföremål 

 Majoritet av män 

 Vuxna personer, 17-45 år 

 Tolkningar – brottslingar, 

hindra från att gå igen, 

magiska krafter, 

krigsoffer, människooffer 

 

 Förekommer samling av 

magbegravda personer på 

gravfält 

 Magplacerade individer 

har flest på 

flatmarksgravar och 

grunda nedgrävningar  

 Halshuggna har flest på 

stensättningar 

 Halshuggna har fått flest 

antal gravgåvor 

 Hittats olika gravgåvor 

 Magbegravda personer har 

en liten jämnare andel 

mellan män och kvinnor 

än de halshuggna 

 Magplacerade personer 

har tolkning av utstötta 

och gudsoffer 

 Halshuggna har tolkning 

av offrade slavar 
Tabell 2. Resultat av likheter och skillnader mellan magbegravda och halshuggna individer. 

 

Likheterna jag har fått fram mellan magbegravda och de halshuggna personerna är att de 

flesta är placerade på ett gravfält. Annars angående vilken typ av gravar som de hittats i hade 

de flatmarksgravar gemensamt, dvs. att de inte är synliga ovan jord. Förutom det hade de en 

blandad gravkonstruktion både bland halshuggna och magplacerade personer som ger en 

likhet i att det kan förekomma olika sorters gravkonstruktioner. De hade också en likhet på så 

sätt att det var en majoritet bland gravarna som var utan gravgåvor. När det gäller de få gravar 

som hade gravgåvor förekom det fyra föremål som de hade gemensamt; knivar, spännen, 

bronsnålar och något oidentifierat järnföremål. Likheterna ligger även i att majoriteten av de 

gravlagda var vuxna män mellan 17-45 år gamla. De gemensamma tolkningarna gravarna 

hade är att de var brottslingar, hindrade från att gå igen, utövade magiska krafter, krigsoffer 

eller människooffer.  

 

Skillnaderna mellan gravarna är att det kan förekomma en samling av magbegravda individer 

i gravar på ett gravfält vilket jag inte har hittat bland de halshuggna personerna. När det gäller 

gravkonstruktionen hade de halshuggna individerna en majoritet av stensättningar medan 

gravar med magplacerade personer hade en majoritet av flatmarksgravar och grunda 
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nedgrävningar. Även om det var lika vad gäller hur många personer som fått med sig 

gravgåvor i graven har de halshuggna personerna fått flest antal gravgåvor. Trots de 

gemensamma gravgåvorna individerna hade tillsammans har de också fått olika sorters 

gravgåvor. Majoriteten i gravarna var män men gravar med magbegravda personer hade ändå 

en liten jämnare fördelning bland könen än vad de halshuggna hade, där det endast förekom 

en kvinna. Angående åldern var alla beskrivna som vuxna med en ålder mellan 17-45 år. Trots 

att gravarna hade gemensamma tolkningar fanns det också olika tolkningar. De halshuggna 

har tolkats som offrade slavar medan magplacerade personerna har tolkats som utstötta eller 

gudsoffer. 

 

6.3 Andra analysen 
 

I detta avsnitt ska jag göra en analys utifrån min andra frågeställning. I förra kapitlet la jag 

ihop resultatet av likheter och skillnader mellan halshuggna och magplacerade individer. Nu 

ska vi undersöka om likheterna från halshuggna och magbegravda personer finns med eller 

inte bland de ”vanliga” gravarna för att få fram ett svar om gravarna med magplacerade och 

halshuggna personer gemensamt har ett avvikande mönster eller inte.  

 

Först ska de ”vanliga” gravarna gemensamt nämnas, se tabell 3. 

 

 ”Vanliga” gravar 

Gravposition 8 på gravfält 

Gravkonstruktion 4 stensättningar (en med kantkedja) 

2 flatmarksgravar (en med stenpackning 

och kista) 

1 hällkista 

1 rest sten (en bit ifrån) 

Gravgåvor 3 utan gravgåvor 

5 med – 2 järnknivar, 1 huggkniv,  

1 knivblad, 1 träslida, 2 bälteslöjor,  

2 remändebeslag av brons, 2 fibulor, 

1 ringspänne i brons, 1 kam, 1 både, 

guldfoliepärlor, 1 armring i brons,  

1 remslöja av järn, 1 sköldbuckla av 

järn med bronskant, 1 sköldhandtag av 

järn, 1 lansspets, 1 spjutspets, 1 lerkärl 

Kön 4 män 

4 kvinnor 

Ålder 1 hade åldern 10-12 år 

1 hade åldern ca 20 år 

1 hade åldern 25-30 år 

1 hade åldern 35-45 år 

1 hade åldern 40-50 år  

1 hade åldern ca 55 år 

2 har beskrivits som vuxna 

Tolkning 7 utan  

1 tolkning av vapengrav 
Tabell 3. Sammanfattning av de ”vanliga” gravarna. 
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När det gäller gravens position i landskapet har alla åtta gravarna jag beskrivit varit placerade 

på olika gravfält vilket var en ensidig likhet mellan de ”vanliga” gravarna men det skiljer 

emellertid lite i gravkonstruktionen. Gravkonstruktionen bestod av fyra stensättningar varav 

en hade en kantkedja vilket även är majoriteten i gravkonstruktionen bland dessa gravar. 

Annars var det två flatmarksgravar där en hade en stenpackning under jord på ett kistlock som 

låg över skelettet. Till sist förekom det också ett skelett i en hällkista och en förmodad rest 

sten över en grav, stenen låg däremot en liten bit ifrån den. Det har förekommit tre gravar som 

hittats fyndtomma men fem stycken som innehåller en hel del gravgåvor. Detta tyder på att 

det är en majoritet av fyndrika gravar. Vilka gravgåvor som hittats i gravarna går att se i tabell 

3. Könsfördelningen mellan dessa gravar är väldigt jämn; fyra män och fyra kvinnor. Åldern 

mellan personerna är bred och sträcker sig från 10 år till 55 år. Ingen särskild tolkning har 

förekommit för dessa gravar förutom en grav som har tolkats som en vapengrav.  

 

Nu kommer jag jämföra likheterna från den första analysen som framgår av tabell 2 med den 

informationen jag nu har fått ut från de ”vanliga” gravarna som framgår av tabell 3. De 

”vanliga” gravarna står nu för vad som anses som ”normalt” i järnålderns gravskick. 

Likheterna från magbegravda individer och de halshuggna ska jämföras för att se om 

likheterna förekommer bland de ”vanliga”. Om likheter inte kan hittas bland de ”vanliga” 

gravarna kan det vara ett tecken på ett avvikande mönster för de halshuggna och magbegravda 

individerna.  

 

Första analysen visade att de flesta gravarna är placerade på ett gravfält. Om vi jämför det 

med de ”normala” gravarna är det lika då dessa endast består av gravar på gravfält. 

Gravkonstruktionen bland de ”normala” gravarna är lite mer blandad, med stensättningar, 

flatmarksgravar, hällkista och en rest sten. Likheterna mellan alla gravarna är att det 

förekommer blandad gravkonstruktion. Majoriteten av de ”vanliga” gravarna är däremot 

stensättningar medan majoriteten av de halshuggna och magbegravda individerna är 

flatmarksgravar.  

 

Antalet gravar med gravgåvor skiljer sig åt. De magplacerade och halshuggna hade en 

majoritet av fyndtomma gravar, medan de ”normala” har en majoritet av gravar med föremål 

i. Fast det har även förekommit ”vanliga” gravar som saknar gravgåvor. Även när det gäller 

antalet gravgåvor har de ”normala” gravarna fler föremål än vad gravarna med magplacerade 

individer och de halshuggna har tillsammans. Likheterna vad gäller gravgåvorna från de 

magbegravda och halshuggna personerna bestod i knivar, spännen, bronsnålar och 

oidentifierade järnföremål. Det gemensamma de ”normala” gravarna har med detta är knivar 

och spännen och det som skiljer de åt är bronsnålar och oidentifierade järnföremål.  

 

Skillnad hittas också vad gäller kön och ålder. De ”vanliga” hade en precis jämn fördelning 

mellan män och kvinnor medan de halshuggna och magplacerade hade en klar majoritet av 

män med ett fåtal kvinnor. Åldern för de halshuggna och magplacerade individerna höll sig 

till vuxna där den yngsta var mellan 17-22 år och den äldsta upp mot 45 år. De ”vanliga” 

gravarna har en längre åldersträckning, från 10-55 år. Detta visar att även barn har blivit 

begravda bland det ”normala” gravskicket.  

 

Till sist tolkningarna som också skiljer sig. Medan magbegravda och halshuggna individer har 

fått tolkningarna brottslingar, hindra de från att gå igen, magiska krafter, krigsoffer och 

människooffer har de ”vanliga” inte fått någon riktig tolkning förutom en tolkning av en 
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vapengrav, men inget som ligger i linje med hur halshuggna och magplacerade personer 

tolkats. 

 

6.4 Resultat av andra analysen 
 

Nu ska jag gå igenom resultatet av den andra analysen som kan ge svar på om de 

magbegravda personerna och halshuggna personerna har något avvikande mönster i sina 

gravar.  

 

De skillnader jag har kunnat få fram av denna analys är relaterade till gravkonstruktion, 

gravgåvor, kön, ålder och tolkning.  

 

I gravkonstruktionen skiljer det sig på så sätt att de halshuggna och magplacerade individerna 

gemensamt bestod av flatmarksgravar, medan de ”vanliga” gravarna hade en majoritet av 

stensättningar. Däremot förekom det två flatmarksgravar bland de ”normala” vilket visar på 

att flatmarksgravar ändå förekommer bland det ”normala” gravskicket.  

 

Detsamma gäller gravgåvorna där de ”vanliga” har en majoritet av fynd i sina gravar medan 

de andra har en majoritet av fyndtomma gravar. Däremot visar analysen att det existerar 

fyndtomma gravar bland de ”normala” gravarna och gravar med fynd finns bland de 

halshuggna och magplacerade. Skillnaden är att de ”vanliga” även har fler antal gravgåvor än 

vad de halshuggna och magplacerade individerna har tillsammans. Annars är skillnaden att de 

gravar med halshuggna och magbegravda personer har bronsnålar och oidentifierade 

järnföremål i sina gravar som inte har förekommit bland de ”normala”.  

 

Det som skiljer sig könsmässigt åt är att majoriteten av de magplacerade personerna och de 

halshuggna personerna är män. Det förekommer däremot ett fåtal kvinnor i dessa gravar också 

medan de ”vanliga” gravarna har en väldigt jämn fördelning av fyra män och fyra kvinnor.  

 

Åldersmässigt har de halshuggna personerna och magbegravda personerna ett kortare 

åldersintervall representerat än vad de ”normala” gravarna har. Dessa är mycket bredare 

åldersmässigt, där det förekommer både barn och vuxna. Bland de halshuggna och 

magplacerade individerna har det bara förekommit vuxna personer.  

 

Analysen visar att det är klar skillnad gällande tolkningarna av gravarna. Magplacerade gravar 

har fått olika tolkningar i form av brottslingar, hindra från att gå igen, utövande av magiska 

krafter, krigsoffer och människooffer. De ”vanliga” har däremot inte fått några tolkningar, 

förutom en tolkning av en vapengrav.  

 

Nu har jag beskrivit de skillnader som förekommit mellan ”normala” gravar och de 

halshuggna och magplacerade gravarna. Frågan är om dessa skillnader kan räknas som 

avvikelser. Detta kommer jag diskutera i nästa kapitel om diskussion och tolkning.  
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7. Diskussion och tolkning 

 

I detta kapitel ska jag diskutera likheter och skillnader mellan de halshuggna och 

magplacerade individerna i gravarna och om de har något avvikande mönster i järnålderns 

gravskick.  

 

Först vill jag diskutera mina analyser och de gravar jag presenterat i uppsatsen. Mina analyser 

utgår från gravmaterial från olika gravar som jag har hittat. Bara för att jag har valt ut dessa 

gravar betyder det inte att det bara finns dessa gravar med halshuggna och magplacerade 

personer. Skulle resultaten av analyserna varit annorlunda om jag hade valt andra gravar eller 

fler gravar? Det tror jag absolut att det hade kunnat bli. De gravar jag har valt ger bara en liten 

inblick i vad det kan finnas för likheter och skillnader mellan dessa gravar och deras 

avvikande mönster i järnålderns gravskick. Utefter forskningshistoriken jag har nämnt har 

Caroline Arcini framfört en bredare överblick angående de gravar där personer hittats 

liggande på mage. Bland annat nämner hon att det förekommit barn liggandes på detta sätt 

medan min analys endast visar vuxna personer, men mer om detta lite senare. Viktigast vad 

gäller källkritik är valet för de som jag angett som ”vanliga” gravar. Valet av de ”normala” 

gravarna påverkar starkt mitt resultat. Om jag hade valt andra gravar kunde resultatet se 

annorlunda ut eftersom detta ligger till grund för vad som anses vara ”normalt” inom 

järnålderns gravskick. Jag tycker ändå att jag fått en ganska bred omfattning av järnålderns 

gravskick utifrån de gravar jag har valt som ska representera de ”vanliga” gravarna. De visar 

att det bland annat finns begravningar för olika åldrar och för både män och kvinnor.  

 

Jag är också väl medveten om att det är olika antal gravar inom de olika kategorier av gravar 

jag har presenterat. Det är femton gravar med magplacerade individer, nio halshuggna 

individer, fyra som involverar både halshuggna och magplacerade personer och åtta som 

innehåller varken halshuggna personer eller personer liggandes på mage. Samma fråga igen, 

skulle det bli ett bättre resultat om jag exempelvis haft femton gravar för alla kategorier? Det 

tror jag säkert att det skulle bli. Jag hittade dock inte fler halshuggna för att komma upp i 

femton gravar i Sverige och Danmark, det finns förmodligen flera stycken till. Jag hittade de 

bara inte i tid tyvärr. Jag hittade däremot fler gravar jag skulle kunnat använda till de som 

blivit magbegravda men jag valde att inte ta med fler för att jag tyckte det skulle bli för stor 

kvantitativ skillnad om jag skulle haft tjugo magbegravda personer och bara nio halshuggna 

personer. Kategorin för de som blivit halshuggna och magplacerade har jag egentligen inte 

räknat som en egen kategori i analysen. I den första analysen har jag använt denna kategori 

för att stödja likheterna och skillnaderna för de halshuggna och magplacerade individerna. 

Därför tycker jag att det inte gör något att det bara är fyra gravar som presenterats här.  

 

Med detta i tankarna går vi in i diskussionen utifrån mina frågeställningar. Min första analys 

representerar min första frågeställning där jag försökte få fram skillnaderna och likheterna 

mellan de halshuggna personerna och de magplacerade personerna. Min andra analys bestod 

av att hitta skillnader mellan de ”vanliga” gravarna och likheterna mellan gravar med 

magbegravda individer och halshuggna individer. Detta kan sedan leda fram till om dessa 

skillnader kan anses som ett avvikande mönster. Vi börjar med vad som kan diskuteras kring 

gravpositionen. Jag har fått fram att de gravarna med magplacerade personer kan ha en 

samling av magbegravda personer på ett gravfält. Detta stämmer väl överens med det 

Caroline Arcini har nämnt i sin artikel om dessa gravar där hon skriver att det går att se 

ansamlingar av sådana här gravar på gravfält. Däremot skriver hon att det är också en hel del 

som är isolerade gravar. Jag har inget material för att kunna styrka detta. Jag har fått fram att 
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de flesta är placerade på ett gravfält men inte om de är isolerade eller är placerade på en 

särskild plats på gravfältet. Detsamma gäller de gravar med de halshuggna i som också hade 

flest gravar placerade på ett gravfält. Därmed är inte teorin om att personer var rädda för dem 

som blivit begravda på detta sätt trolig. Eftersom de är placerade på ett gravfält bland andra 

gravar som anses som normala gravar verkar det inte som att de som begravde de halshuggna 

eller magplacerade individerna var rädda för dem i detta avseende. De kan ändå ha försökt att 

klippa bandet mellan de levande och de döda på annat sätt. För att få reda på detta skulle det 

var mer intressant att ta reda på hur dessa gravfält ligger i förhållande till boplatsen. Fast även 

om de flesta gravfälten hade någon form av barriär till boplatsen som kan tyda på att de 

försökt klippa banden av rädsla är det fortfarande i så fall även till de ”vanliga” gravarna. På 

grund av detta stämmer inte denna teori till att det endast skulle kunna vara halshuggna och 

magplacerade gravar människorna var rädda för utan även till de ”vanliga” gravarna i så fall 

efter min analys. Anledningen till att den dåtida befolkningen ville klippa banden med de 

döda var för rädslan av att de skulle kunna komma tillbaka och gå igen och spöka. Tolkningen 

för detta finns det mycket av gällande gravarna med magplacerade personer och gravarna med 

halshuggna personer vilket var en av likheterna av tolkningar mellan dem. Om de har tolkats 

av andra forskare som detta borde det finnas något som talar för den tolkningen om det inte är 

placerandet av gravarna. Minna Koski tar upp denna tolkning i samband med 

gravkonstruktionen där det förekommit att en stor sten har lagts på gravarna av både en 

halshuggen person och en person som blivit lagd på mage. Tolkningen i detta ligger i att de 

stora stenarna ska hålla de döda nere och binda de vid graven vilket gör att de inte ska kunna 

gå igen. När det gäller de halshuggna har tolkningarna också utgått ifrån var huvudet är 

placerat i graven. Både Ove Hemmendorff och Peter Bratt har berört att de historiska källorna 

har berättat att när huvudet placerades nere vid fötterna var det för att de inte skulle kunna gå 

igen. Jag har alltså inte hittat något avvikande mönster utifrån gravpositionen för halshuggna 

och magbegravda personer. 

 

Gravkonstruktionerna för gravarna har däremot varit lite annorlunda. Det är fler delar som 

stämmer väl överens med Arcinis artikel såsom att gravar med personer liggandes på mage 

har flest grunda nedgrävningar vilket jag också har fått fram i min analys. Jag har även fått 

fram att magplacerade individer i gravar har flest flatmarksgravar där jag inte är säker på 

djupet av graven. Likheten med gravkonstruktionen är att de halshuggna individerna också 

har flatmarksgravar. Enligt Michael Parker Pearson går det att undersöka om det finns tydliga 

gravmarkeringar som kan visa personernas sociala status på ett gravfält. Eftersom likheterna 

går in på att dessa personer hade flatmarksgravar kan det tolkas som att de som blivit 

begravda hade en låg status i samhället. Parker Pearson nämner också att den sociala 

personligheten kan utformas efter kombinationer av gravgåvor i graven. Teorin om detta att 

kunna se den sociala personligheten utgår utifrån att jämföra gravar på ett gravfält. Eftersom 

jag jämför gravarna utifrån förekomsten av en händelse av personer som blivit halshuggna 

eller begravda på mage och inte från en geografisk avgränsning till ett gravfält, gör det svårt 

att kunna tolka något med utgångspunkt av den teorin. Detta eftersom jag inte har några 

uppgifter om hur de andra gravarna på gravfältet ser ut. Djupet av graven kan syfta på vilken 

social status en person har haft. Magplacerade personer i gravar har haft många grunda 

nedgrävningar som skulle kunna tyda på låg status. Detta är också beroende av vilka 

gravgåvor de fått med sig. Halshuggna och magbegravda individer har gemensamt en likhet 

med att det förekommer olika sorters gravkonstruktioner, allt från högar till stensättningar till 

flatmarksgravar. De halshuggna hade till och med en majoritet av stensättningar vilket är en 

ganska tydlig gravmarkering som vanligen inte går under tolkningen att vara personer av låg 

status. Jag återkommer till de halshuggnas gravkonstruktion längre ner. Utifrån min andra 
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analys kom jag fram till att det förekommer en blandad gravkonstruktion för både de 

”vanliga” och de som blivit halshuggna och magplacerade som inte visar något avvikande 

mönster. Även om den gemensamma gravkonstruktionen för gravar med magplacerade 

personer och de gravar med halshuggna personer var flatmarksgravar går det att se att det 

förekom flatmarksgravar bland de ”vanliga” gravarna också. Detta gör att flatmarksgravar 

inte kan ses som ett avvikande mönster för dessa gravar. Dessutom har de halshuggna 

individerna en likhet med de ”vanliga” på så sätt att de båda hade en majoritet av 

stensättningar. Det enda avvikande mönster som skulle kunna dras från gravkonstruktionen är 

att de halshuggna och de magplacerade individerna har fler flatmarksgravar än de ”vanliga”. 

Jag tolkar det som att det enda avvikande mönstret gravar med halshuggna och magplacerade 

personer har är att det förekom en majoritet av flatmarksgravar.  

 

Jag har berört att gravgåvorna är en viktig del av hur arkeologer tolkar de gravar vi hittar. Om 

en grav saknar eller har väldigt få gravgåvor kan det tolkas som att de hade en låg status i 

dåtidens samhälle. Bland annat tolkar Kerstin Engdahl en person som människooffer om en 

person hittas i en dubbelgrav halshuggen och utan gravgåvor. Leif Nordenstorm och Martina 

Myrén har båda beskrivit att dessa personer kan även själva ha varit gravgåvor till någon 

annan. Det gör att dessa personer inte själva fick några gravgåvor om de själva var en sådan. 

  

Gällande magplacerade individer menar Caroline Arcini dessutom att det verkar som att de 

saknar gravgåvor eller blivit begravda med andra personer som har gravgåvor. Detta stämmer 

med min första analys där det går att se att majoriteten av magbegravda personer och de 

halshuggna var utan gravgåvor eller att de verkar har varit utan gravgåvor. Därefter stämmer 

det överens med att dessa personer skulle kunna har behandlats som gravgåvor till andra. Om 

alla de exempel av halshuggna och magplacerade individer skulle vara utan gravgåvor skulle 

det kunna visa ett avvikande mönster. Fast det har förekommit tre magplacerade personer och 

tre halshuggna personer som fått med sig gravgåvor i graven. Dessutom visar de ”vanliga” 

gravarna att det även vanligtvis kan förekomma gravar utan gravgåvor. Det enda som kan 

vara avvikande är att magplacerade och halshuggna personer oftast förekommer utan 

gravgåvor.  

 

Hur är det med själva gravgåvorna då? Det jag har kommit fram till med hjälp av mina 

analyser är att gravgåvorna bland de ”vanliga” gravarna har till antalet fler gravgåvor än vad 

gravarna med magbegravda personer och de gravar halshuggna personer har tillsammans. Det 

som kan tolkas utefter detta är ett mönster i att dessa gravar har färre gravgåvor i sina gravar 

än vad som är ”vanligt”. Det är svårt att utforma gravgåvornas betydelse för de döda i 

gravarna. Det skulle kunna vara deras personliga gravgåvor eller föremål som gjorts till 

begravningen. Detta har jag inte kunnat studera. Däremot har jag kunnat studera vilka 

gravgåvorna är som har lagts ner med dem. Efter min första analys fick jag ut fyra gravgåvor 

som var gemensamt för magplacerade individer och de halshuggna och det var; knivar, 

spännen, bronsnålar och oidentifierade järnföremål. Vi kan ta bort de oidentifierade 

järnföremålen eftersom vi inte vet vad för slags föremål det faktiskt är vilket gör det svårt att 

räkna det som en likhet. I den andra analysen fick vi reda på att det var en typ av föremål som 

de vanliga gravarna inte hade och det var bronsnålar. Utefter analyserna är bronsnålar ett 

avvikande mönster. Jag har inget i mitt arbete som kan säga med eller emot detta resultat att 

bronsnålar är ett avvikande mönster.  Den tolkningen jag har fått ut av gravgåvorna är att det 

ligger en avvikelse i att magbegravda personer och de halshuggna oftast förekommer utan 

gravgåvor, att de har färre gravgåvor och de gravgåvor som är avvikande är bronsnålar.  
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Sedan över till de osteologiska analyserna där min första analys visar en majoritet bland 

vuxna personer och män. Utifrån vad Caroline Arcini har beskrivit är det mest män som hittas 

bland magplacerade personer vilket stämmer med min analys. Det som inte stämmer är att 

hon nämner att det även förekom barn liggande på mage i gravar vilket jag inte har kunnat 

bekräfta eftersom jag endast har påträffat vuxna personer bland de magplacerade personerna 

och de halshuggna personerna. Efter min andra analys går det att se att det osteologiska 

perspektivet kan bli ett avvikande mönster. Det som har fått representera det som uppfattas 

som normalt och vanligt i denna uppsats visar att det var en väldigt jämn fördelning mellan 

könen och en bred åldersutsträckning. Inget av detta stämmer med de halshuggna och de 

magplacerade individerna. Även om magbegravda personer hade en jämnare föredelning av 

män och kvinnor är det ändå en majoritet av män. Det ska dock tilläggas att det förekommit 

kvinnor bland dessa gravar, fyra bland de magplacerade individerna och en bland de 

halshuggna. Precis som med gravgåvorna går det i så fall att utgå från ett avvikande i att 

magbegravda personer och de halshuggna har flest män i sina gravar. Detsamma gäller åldern 

eftersom de ”vanliga” gravarna visar att det kan förekomma barn i gravarna och det syns inte 

bland de halshuggna eller magbegravda. Utifrån åldern blir det avvikande mönstret att de är 

vuxna personer mellan 17-45 år.  

 

Jag har valt att jämföra tolkningarna av gravarna mellan de halshuggna och de magplacerade 

individerna. Den sammanfattande likheten mellan dem blev tolkningarna av att hindra dem 

från att gå igen, brottslingar, magiska krafter, krigsoffer och människooffer. Detta är 

tolkningar att personer blivit begravda på ett ovarsamt sätt. Både Hemmendorff och Arcini 

beskriver att de som blivit begravda på mage inte har blivit så försiktigt behandlade och 

Arcini har inte hittat något som skulle tyda på att det skulle vara något positivt att bli begravd 

på mage. Tolkningen om att hindra de från att gå igen och spöka har jag redan varit inne på. 

Förutom detta var det brottslingar som många gravar hade som tolkning. Brottslingar men 

även krigsfångar har tolkats främst utifrån att de blivit bundna när de begravdes. Koski 

kopplar krigsfångar och brottslingar för halshuggna och magplacerade personer till att de även 

begravts slarvigt på plats. Tolkningen om utövandet av magiska krafter har främst tolkats till 

magbegravda personer där ansiktet har varit vänt neråt för rädsla för deras kraft. Sedan 

människooffer där personer blivit dödade vid begravningar har Hemmendorff kommit fram 

till att det arkeologiska materialet visar att människooffer inte var vanligt. Han tror att det är 

vanligare än vad de vanligen har kunnat visas. Engdahl var också inne på frågan om hur 

vanligt förekommande människooffer var och kom också fram till att det var ganska sällsynt 

med människooffer. Detta har jag beskrivit förut och lyft fram att det beror på vilken 

definition av människooffer de utgår ifrån. I mitt arbete har jag utgått mest från att offer är när 

någon blivit dödad vid en begravning. Andra har utgått från att personer som blivit offrade 

som slavar åt andra tolkats som människooffer också, men jag har försökt att skilja dessa åt. 

Det har förekommit ett antal gravar där det tolkats som att personerna blivit offrade som slav 

till en annan person som kan knytas till att de används som gravgods åt någon annan.  

 

Det går därmed inte att använda tolkningar för att visa avvikande mönster i gravskicket. 

Däremot valde jag att ha med tolkningarna i min andra analys för att se om det förekommer 

liknande tolkningar vad gäller studier av ”vanliga” gravar. Analysen visar tydligt att så inte är 

fallet. Dessa tolkningar har bara framkommit bland de gravar där personerna placerats på ett 

avvikande sätt.  Det är vanligare och enklare att leta efter tolkningar om döda människors öde 

när det hänt något som inte visat sig vara normalt än att ta reda på de ”vanliga” människornas 

öden.  
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Jag lovade en avslutande diskussion om det skulle kunnat förekomma avvikande mönster ifall 

jag hade valt att undersöka andra perspektiv än de jag gjort. När jag arbetade med 

presentationen av gravarna kom jag över en annan likhet mellan de halshuggna och de 

magplacerade individerna. Många av dessa gravar har placerats i dubbelgravar. Det gäller 

både dubbelgravar där båda har varit halshuggna eller magplacerade, dubbelgrav där en varit 

halshuggen och en annan varit magplacerad eller där en har haft en ”vanlig” begravning 

medan den andra blivit halshuggen eller magplacerad. Arcini har nämnt att det förekommer 

att magplacerade personer ibland är begravda tillsammans med andra. Kerstin Engdahl och 

Martina Myrén har båda varit inne på att dubbelgravar tillsammans med halshuggningar av 

personer och magplacerade personer har ett samband. Engdahls definition av människooffer 

utgår från dubbelgravar där en person fått en ”vanlig” begravning medan den andra har fått 

med sig mindre gravgåvor och kanske även blivit halshuggen. Myrén har varit inne på samma 

sak. Hon kopplar dubbelgravarna till att människor har dödats vid begravningar för att följa 

med som gravgods åt någon annan. Detta skulle kunna förklara en del om gravkonstruktionen 

och gravpositionen av de magplacerade och de halshuggna. Bland annat fick jag från min 

första analys fram att merparten av de halshuggna hade begravits i en grav med stensättningar 

i konstruktionen. Detta kan handla om att stensättningen i så fall är mer kopplad till personen 

som den halshuggne är begravd tillsammans med, än till den halshuggne själv. Detta skulle i 

så fall förändra hela min analys om jag hade valt att gå in och undersöka dubbelgravar med 

halshuggna och magplacerade. Jag tror mycket hänger på vad jag valde att undersöka i min 

andra frågeställning det vill säga om det går att se något avvikande mönster för dessa gravar. 

Jag har också nämnt ytterligare perspektiv i diskussionen om tolkningar som jag skulle kunnat 

valt att undersöka också. Till exempel kunde jag gått in på hur personerna ligger i gravarna. 

För de halshuggna och de magplacerade individerna är detta ändå en viktig aspekt. Jag har 

hittat uppgifter om att de halshuggna har placerats olika med sina huvuden i graven och jag 

har bara läst om en tolkning från detta. Det är att när huvudet ligger nere vid fötterna är det 

för att hindra de från att gå igen. Däremot skulle det också vara intressant att undersöka varför 

vissa halshuggna personer fått huvudet lagt vid fötterna, mellan benen, vid bröstet osv. 

Michael Parker Pearson var också inne på att positionen av kroppen i graven kan vara av 

betydelse vid undersökningar om avvikande individer på ett gravfält. Detsamma gäller 

magbegravda individer där en del personer blivit lagda på mage med huvudet åt ett 

väderstreck eller där ansiktet också ligger neråt i graven. Detta har Arcini tolkat som att det 

skulle tyda på utövandet av magiska krafter. En sista intressant utgångspunkt skulle vara att 

även undersöka endast de som blivit både magplacerade och halshuggna i en grav. Eftersom 

det finns tolkningar för både halshuggna och magplacerade personer verkar det som att de 

som fått minst två avvikande mönster i graven har blivit begraven för en väldigt tydlig 

anledning eller pga. av två olika anledningar. Efter att jag nu har diskuterat mina tolkningar 

utifrån min uppsats är det dags att gå in på de slutsatser jag har kommit fram till i nästa 

kapitel.  

 

Personerna som blivit magplacerade och halshuggna i gravar har förändrats när de blivit 

begravda som jag tolkat via Charles Baudelaires dikt. Minnet av dem har varit lite 

annorlunda, förmodligen inte via rädsla men via att de var annorlunda eller gjort något som 

gjorde de annorlunda. Arkeologin har visat att undersökning av gravar ger information om 

minnet av personerna som en gång har levt och gått på vår jord. Arkeologer hjälper till att 

hålla kvar både det vackra minnet och de hemska benen av dessa personer.  
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8. Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser jag har kommit fram till om mina frågeställningar 

utifrån analyserna och tolkningarna jag har beskrivit.  

 

1. Vad finns det för skillnader och likheter mellan halshuggna personer i gravar och 

magplacerade personer i gravar utifrån gravens position och konstruktion, gravgåvor, kön, 

ålder och tolkningar? 

 

De skillnaderna jag har kommit fram till är att magplacerade personer kan påträffas i en 

samling av gravar på en plats och att dessa gravar främst består av grunda nedgrävningar eller 

flatmarksgravar. Dessutom har magbegravda personer en jämnare fördelning mellan män och 

kvinnor. Flera tidigare forskare har tolkat dem till att vara offer till en gud eller utstötta från 

den sociala gemenskapen i samhället.  

 

Gravar med halshuggna skiljer ut sig från de gravar med magplacerade individer genom att 

flertalet av dessa gravar har stensättningar. De har även fler antal gravgåvor än vad 

magplacerade personer har. Dessa gravar har också sina särskilda tolkningar, där de gravlagda 

tolkats som offrade slavar. En övergripande skillnad är att det förekommit en del olika sorters 

gravgåvor i gravarna.  

 

Likheterna mellan gravarna är att båda typerna var främst placerade på gravfält och hade 

uppträdandet av flatmarksgravar. Annars fanns det en likhet med att de hade blandat med 

gravkonstruktioner med flatmarksgravar, stensättningar osv. Även majoriteten för både de 

halshuggna personerna och de magbegravda personerna var att de var utan gravgåvor eller 

vad som verkar ha varit utan gravgåvor. Det finns också likheter bland de osteologiska 

aspekterna där majoriteten av de gravlagda var män och att det bara har förekommit vuxna 

människor mellan 17-45 år. Till sist, likheterna som förekommit bland tolkningarna av 

gravarna är att de kan vara brottslingar, att de efterlevande försökt hindra de gravlagda från att 

gå igen eller tecken på utövandet av magiska krafter, krigsoffer och människooffer.  

 

2. Har dessa gravar ett avvikande mönster vad gäller begravningar under järnåldern förutom 

att individerna är halshuggna eller lagda på mage? 

 

De avvikande mönster jag har kommit fram till utgår från att de halshuggna och magplacerade 

individerna i gravarna har en majoritet av någon aspekt över de ”vanliga” gravarna. De 

avvikande mönster jag kom fram till är att de personer som blivit magbegravda och de som 

blivit halshuggna har en majoritet med flatmarksgravar. Det förekommer också en majoritet 

av att dessa individer saknar gravgåvor i sina gravar och i de gravar där det förekommit 

gravgåvor har det få till antalet i jämfört med de ”normala” gravarna. Detsamma gäller ett 

mönster av osteologiska analyser att dessa individer främst var män och vuxna personer. 

 

 Det har också förekommit ett avvikande mönster av ett föremål som endast har hittats bland 

de halshuggna och magplacerade individerna och inte bland de ”normala” gravarna. Detta är i 

form av en gravgåva, nämligen bronsnålar. 
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