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Religion och Rätt
Folke Ströms syn på förhållandet mellan religion och 
rätt i doktorsavhandlingen On the Sacral Origin of the 
Germanic Death Penalties (1942)

Klas Wikström af Edholm

Inledning
Folke Ström publicerade sin doktorsavhandling On the Sacral Origin of the 
Germanic Death Penalties 1942. I avhandlingen lyfter han frågan om de ger-
manska dödsstraffens ursprung och utveckling, utifrån ett religionshistoriskt 
perspektiv. I sitt förord skriver han att hans intresse fastnat för ett till synes pa-
radoxalt förhållande i rättsutövningen som han ämnade förklara med sin studie; 
irrationella och religiösa föreställningar omgärdade dödsstraffen i äldre tid 
(och gör väl så än idag i de samhällen där detta fortfarande praktiseras), trots 
att rättsbruket i övrigt kan präglas av rationellt och logiskt handlande. 
Rättspraktiken har i sin utövning och utformning en fast grund i religiösa och 
mytiska föreställningar, i större utsträckning än vad man vanligtvis föreställer 
sig, menade Ström. Själva ritualiseringen av rättsutövningen, det formella 
handlandet som bidrar till att ge agerandet status och auktoritet, grundar sig 
ofta i irrationella och religiösa eller magiska bruk. Inte minst dödsstraffet präg-
las av detta förhållande, ansåg Ström (1942 s. 7 ff., 242 ff.). Det rättshistoriska 
studiet kräver av denna anledning en hänsyn till den religionshistoriska kontex-
ten för att på ett tillfredsställande sätt kunna belysa ursprunget och utveckling-
en av straffpraktikerna. 

I detta förhållningssätt till studiet av de germanska dödsstraffen slöt sig Fol-
ke Ström till en lång forskningstradition, som studerat hur religiösa föreställ-
ningar och bruk varit sammanknutna med rättsutövningen. Teorin att religion 
och rätt har utgjort en oskiljaktig enhet i forntida kulturer har varit livaktig i den 
religionshistoriska forskningen sedan ämnets uppkomst som vetenskaplig dis-
ciplin och är så även idag. Teorin har indirekt fått ny aktualitet genom samtida 
forskningsparadigm som fokuserar på religionen som en integrerad och oskilj-
aktig del av fornnordisk kultur och samhälle. Jag kommer här att redogöra för 
Folke Ströms syn på förhållandet mellan religion och rätt samt sätta in hans av-
handling i en vetenskapshistorisk och forskningshistorisk kontext. I detta kom-
mer visst fokus att hamna på Ströms diskussion om dödsstraffets förhållande 
till människooffer, eftersom det utgör huvudfokus i hans avhandling, liksom 
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hur den tidigare forskningen har hanterat problemställningen; dessutom går jag 
in på hur diskussionen senare har förts i Ströms efterföljd.

Förekomsten av människooffer i fornnordisk religion har i den tidiga 
forskningen varit sammanknuten med diskussionen om ett potentiellt sakralt 
ursprung till dödsstraffen hos germanska förkristna folk. Redan Jacob Grimm 
var inne på tanken, och andra tidiga forskare, som Paul Herrmann (Nordische 
Mythologie in gemeinverständlicher Darstellung 1903), anslöt sig till stånd-
punkten att människooffret i det förkristna germanska samhället utgjorde en 
form av dödsstraff (1903 s. 463). Detta ämne kom att ge upphov till en lång-
dragen debatt, och vi kommer här att fördjupa oss i Folke Ströms bidrag till 
diskussionen.

När Folke Ström publicerade sin avhandling 1942, vände han sig kritiskt 
emot den forskningssituation som var rådande vid denna tid. Diskussionen om 
germanernas rättssystem och dödsstraffets koppling till en sakral idésfär hade 
konsoliderats efter Karl von Amiras ingående studie av de germanska döds-
straffen. Slutsatsen att de germanska dödsstraffen ska ha haft en sakral grund 
och ursprung var allmänt accepterad. Hur kom det sig då att Ström vände sig 
emot denna slutsats? Och varför fick han så stort genomslag med sina resultat? 
Genom att sätta in Ströms studie i ett vetenskapshistoriskt perspektiv ska jag 
här försöka ge en bakgrund och förklaring till detta förhållande. 

Teorin om dödsstraffets sakrala ursprung
Teorin kring ett sakralt ursprung bakom dödsstraffet bland germaner och nord-
bor har följt diskussionen kring germanernas offerseder sedan denna forsk-
nings början. Sannolikt har man i diskussionens uppkomst sett till grekernas 
och romarnas religion och rättssystem. Latinets sacer betecknar både en positiv 
avskildhet och en förbannelse, både ren och oren. Ordet används följaktligen 
både om offerobjekt och om dömda brottslingar. Den som begått ett grovt brott 
blev sacer, vigd åt den gudom som kopplades samman med brottets art och se-
dan dödad ’åt gudomen’. Den grekiska religionen har motsvarande föreställ-
ning kopplad till begreppet gr. enagés ’hemfallen åt gudomen’, där brottslingen 
är enagés i betydelsen ’förbannad’ och ’hemfallen åt gudomen’ (Widengren 
1945 s. 48 f.). Folke Ström lyfter fram denna aspekt i sin avhandling men sluter 
sig till att förhållandena skiljt sig åt i den germanska kontexten: »There is in 
Germanic penal law nothing corresponding to the strong magico-religious in-
filtration that we find in, for example, Roman penal law» (Ström 1942 s. 89). 
Tvärtom menade Ström att det germanska rättssystemet hade en utpräglat se-
kulariserad karaktär. En föreställning om att gudarna vredgas vid brott som inte 
straffats återfinns på det germanska området uteslutande kopplat till helgerån 
och vanhelgande av tempelplatser. Att »profana» brott skulle ha förknippats 
med liknande gudomliga repressalier menade Ström inte bara är ogrundat utan 
även högst osannolikt (Ström 1942 s. 90). 
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Ofta har det funnits en diskrepans i tolkningen mellan religionshistoriker och 
rättshistoriker, två discipliner som båda har intresserat sig för förhållandet mel-
lan religion och rätt i fornnordisk och germansk tradition. Skillnaden märks 
tydligast i användningen av källmaterialet och tolkningen av de underliggande 
ideologiska föreställningarna. Medan rättshistoriker har varit mer benägna att 
tolka in en sakral grundtanke bakom straffets utformning och orsak, har reli-
gionshistoriker oftare ställt sig kritiska till att koppla samman straff med offer. 
Att däremot tinget, straffrätten och den juridiska funktionen kopplas till ett sa-
kralt ursprung och ofta en gudomlig vårdare har flera tidiga förespråkare och 
djupa rötter i den religionshistoriska forskningshistorien, men att samman-
koppla offer och dödsstraff utgör en egen diskussion, som inte står och faller 
med tolkningen av en juridisk funktion hos gudarna. Den gudom som oftast har 
sammankopplats med en juridisk funktion är fvn. Týr, germ. *Tīwaz. I egen-
skap av himmels- och solgud har man då tänkt sig en funktion som rättsgud, 
vilket har varit en vanlig uppfattning av guden men som saknar stöd i käll-
materialet (se af Edholm 2014). Ingen har dock tolkat Tyr som den främste 
mottagaren av offer i form av dödsstraff. 

Det finns tvivelsutan ofta ritualiserade moment i utförandet av dödsstraffet, 
vilket gör det till ett rituellt dödande. Men hur man har tolkat intentionen och 
betydelsen bakom de ritualiserade praktikerna har varierat och lett till helt olika 
tolkningar av de germanska dödsstraffen; de två tolkningslinjer som har fått 
störst genomslag har tolkat de rituella aspekterna som offerhandlingar, bland 
vars förespråkare Karl von Amira utgjort en frontfigur, respektive magiska 
apotropeiska praktiker, en tolkning företrädd inte minst av Folke Ström.1 

Religion och rätt i äldre forskning
För att förstå det sammanhang som Ströms avhandling tillkom inom, kan det 
här vara på sin plats att ge en bakgrund till framväxten av de två tolkningslinjer 
inom forskningen kring förhållandet mellan religion och rätt som omtalats 
ovan, med särskild hänsyn till frågan om ett sakralt dödsstraff bland germanska 
folk. Redan den tidigaste forskningen kring germanernas och skandinavernas 
förkristna religion diskuterade samma källtexter som Folke Ström och senare 
forskning har haft som utgångspunkt. I forskningens tidigaste skede ifrågasat-
tes sällan dessa texters trovärdighet, när de beskriver människooffer hos ger-
manska folk.2 Man antog att bruket hade förekommit även inom fornnordisk re-
ligion lika väl som inom andra forntida kulturer. Det spörsmål som tidigt kom 
att prägla studiet av det fornnordiska människooffret var offerbrukets ursprung 
och relation till dödsstraffet.

1 Beck (1970 s. 250–251) menar att det inte behöver finnas någon motsättning mellan dessa kate-
gorier. Ett sådant förhållningssätt skulle dock upphäva de analytiska kategorierna offer och magi
och göra dem obrukbara i sammanhanget. 
2 Det tidigaste exemplet är sannolikt G. Schütze 1743. 
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Redan Jacob Grimm menade i Deutsche Mythologie från 1835 att vissa 
dödsstraff har haft en sakral karaktär i det förkristna samhället. Han menade att 
människooffrets väsen i den germanska kontexten har sitt ursprung i sonings-
offret – för att sona ett begånget brott – och förekom i denna funktion hos alla 
forntida folk. Att detta varit fallet i det förkristna Germanien står utom tvivel, 
hävdade han. De antika författarnas beskrivningar och omnämnanden av 
människooffer hos germanska folk satte Grimm samman med soningsoffret 
och menade att de i dessa fall bör tolkas som ett åtgärdande av en skadad rela-
tion med gudomarna. Offret kunde bestå av krigsfångar, köpta slavar eller 
dömda förbrytare, men intentionen och karaktären av offret är densamma 
(Grimm 1854 [1835] I s. 35 ff.).3 Idén att dödsstraffen under förkristen tid hade 
en sakral dimension var således etablerad redan under 1800-talets första hälft, 
grundad i den jämförande religionsforskningen. Utifrån en idé om offerbrukets 
ursprung i soningsoffret menade Grimm att dödsstraffen haft en sakral funk-
tion. 

Mot bakgrund av det jämförande paradigm som växte fram ur den kompa-
rativa språkforskningen, uppkom även teorin att de germanska och nordiska 
medeltida lagarna hade en gemensam förhistoria och var utvecklingar ur en 
germansk »ur-rätt», vilket lade grunden för den kommande forskningen om 
germanernas sakrala dödsstraff. Efter Grimm dröjde det drygt femtio år, inn-
an Karl von Amira publicerade och utvecklade idén om ett sakralt ursprung 
till de germanska dödsstraffen i Über Zweck und Mittel der germanischen 
Rechtgeschichte år 1876. Han utvecklade senare teorin betydligt i sitt verk 
Die Germanischen Todesstrafen år 1922. Redan i sitt tidiga verk påpekade 
han att man bör använda ett komparativt perspektiv i studiet av de germanska 
lagsamlingarna. Detta innebar att han använde de medeltida nordtyska lag-
samlingarna lika väl som de äldsta nordiska lagarna och den äldsta frisiska 
lagen för att skapa en samlad bild av germansk rättsutövning och på det sättet 
kunna nå ännu äldre skikt i de germanska kulturernas rättsväsenden. Han 
menade, i Jacob Grimms anda, att man bör använda den jämförande språk-
forskningen som källa till rättshistoriska studier, och var noga med att beakta 
olika utomstående kulturinfluenser inom det germanska området. Genom att 

3 Chantepie de la Saussaye ansluter senare till diskussionen om människooffer bland germanska 
och skandinaviska stammar och utvecklar ett fenomenologiskt perspektiv genom kategoriseringen 
av de bakomliggande strukturerna i offerbruket i The Religion of the Teutons år 1902. Han påpe-
kar att vi, trots att den germanska religionen saknade en kanoniserad religiös praxis som styrde 
offrets utförande, kan urskilja tre kategorier av människooffer eller offerkontexter i källmaterialet, 
som verkar återfinnas över hela det germanska området: offer som ingår i divinatoriska ritualer, 
offer för att sona ett brott eller stilla gudarnas vrede, samt kalendariska offerfester. Att människo-
offer ska ha förekommit i Norden ända fram till kristnandet ställde de la Saussaye utom allt tvivel 
(de la Saussaye 1902 s. 369–373). Chantepie de la Saussayes tillvägagångssätt för kategorisering-
en av offerkontexterna har anammats av den senare forskningen och är i grunden fullt bruklig, om 
än med vissa kompletteringar och nyanseringar. Andra tidiga forskare som djupgående diskuterar 
den förkristna religionen, exempelvis Elard Hugo Meyer (Germanische Mythologie 1891), berör 
inte fenomenet alls. Likaså diskuterar Petersen (1896) inte offer eller dödsstraff alls i sin studie av 
fornnordisk mytologi och religion.
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analysera gemensamma begrepp och strafformer kan vi då spåra ett äldsta 
skikt i det germanska rättssystemet, hävdade han (von Amira 1876). Man 
sökte således efter de bakomliggande idéer och föreställningar, som lagtex-
terna ska ha baserat sig på och vara sprungna ur. Genom att söka efter äldre 
kvarlevor i yngre lagtexter skulle man då nå fram till de germanska rättsprin-
cipernas grundstruktur.

von Amira menade att samtliga germanska kulturers rättsutövning har en 
gemensam struktur vad gäller dödsstraff: vissa kategorier av grova brott 
straffas med döden, medan andra, mindre brott, följs av fredlöshet. I de skan-
dinaviska lagarna ser man, enligt von Amira, spåren av att straffet har haft ett 
sakralt ursprung genom jämförelsen med de offerbruk som återfinns i de 
norröna källtexterna. Medan dödsstraffet har ett sakralt ursprung, är fredlös-
heten utvecklad ur en profan straffprincip.4 Vid grova brott måste förbrytaren 
ges som soningsgåva till den gudom som förnärmats av brottet (von Amira 
1876 s. 57 ff.). 

Sakralteorin, som von Amira presenterade, kritiserades starkt redan 1882 av 
Franz von Löher (Ueber angebliche Menschenopfer bei den Germanen), som 
menade att det var grundlöst att förutsätta att det skulle föreligga en koppling 
mellan dödsstraff och människooffer (von Löher 1882 s. 373 ff.). von Löher ut-
gör en av de tidigaste forskarna som ställde sig kritiska till att germanerna ska 
ha praktiserat människooffer och förespråkade att den germanska och forn-
nordiska religionen inte hade utvecklat en central kult som omfattade större 
områden, utan germanernas offerseder innefattade inte mer än gemensamma 
kultmåltider. Han sträckte sig till att hävda att germanerna alls inte utförde of-
fer i egentlig mening, då kulten inte sträckte sig till dödandet eller förstörelsen 
av levande varelser eller föremål, vilket avsaknaden av begrepp för offer skulle 
påvisa(!). Därför vore givetvis förekomsten av dödsstraff i form av människo-
offer osannolik (von Löher 1882 s. 380 ff.). von Löher var starkt präglad av det 
naturmytologiska paradigmet, vilket även medförde att han tänkte sig ger-
mansk religion som framför allt tillvänd naturfenomen, och i stort utan person-
liga gudomar. Detta har påverkat hans tolkningshorisont i grunden och bidragit 
till hans skepticism i behandlingen av de norröna källorna. I och med att han 
inte förväntade sig finna något personligt förhållande mellan gudom och offer-
förrättare, skulle uppkomsten av en sakral grund till rättssystemet och bruket 
av dödsstraff som offer inte fylla någon funktion. 

4 I grunden lutar sig von Amira i detta mot en då rådande uppfattning av det förkristna rättssyste-
met. Redan 1780 publicerade Justus Möser grunden för teorin om en uppdelning av rättssystemet 
i en profan och en sakral rättsprincip, Han anförde då en tes om att de fria bönderna i vikingati-
dens samhälle utvecklat en profan rättsutövning, som baserade sig på förlikning och som sista in-
stans fredlöshet (Möser 1780). Först i och med kristnandet av Norden ska den sakrala rättsprinci-
pen, baserad på kyrkan som central samhällsinstitution, ha införts (Sjöholm 1988 s. 40 ff.). von 
Amira kritiserar slutsatsen att den sakrala rättsprincipen skulle sakna en förkristen grund, samti-
digt som han bygger vidare på teorins grunder i sin strävan att spåra en förkristen sakral rättsprin-
cip i de germanska lagtexterna. 
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Premisserna för von Löhers slutsats kom att starkt kritiseras i yngre forsk-
ning, och det naturmytologiska forskningsparadigmet kom att avfärdas. I och 
med detta kunde även kritiken mot teorin om ett sakralt dödsstraff avfärdas och 
tesen återupplivas. 

Ett sådant försvar av sakralteorin och förekomsten av sakrala dödsstraff pre-
senterades av Wolfgang Golther (Handbuch der germanischen Mythologie
1895), som tvärtemot von Löher tänkte sig att den fornnordiska religionen hade 
utvecklat antropomorfa personliga gudomar, som det gick att kommunicera 
med via offer. Golther ansåg att gudstron utgjorde grunden för den forntida 
rättsinstitutionen och att gudomen därmed verkar som en vårdare av tingsinsti-
tutionen och tingsplatsen. Ytterligare en koppling mellan människooffer och 
rättsinstitutionen finner vi, enligt Golther, i lottkastningen och gudsdomen som 
en metod att avgöra gudarnas dom i rättsfrågor. Detta tillvägagångssätt ska 
även ha använts för att utröna om dödsdömda brottslingar eller tillfångatagna 
främlingar ska användas till offer, menade han. Golther såg två större för-
greningar i den rättsliga påföljden av grova brott, dels fredlöshet, dels döds-
straff; fredlöshet ska ha följt brott som bröt freden och ordningen i samhället, 
medan dödsstraffet ska ha utdömts för särskilt grova brott, nidingsverk, som i 
sin brutalitet eller med sitt moralbrott gjorde gudarna arga och som därigenom 
krävde ett människooffer för att åter bli välvilligt inställda till människorna 
(Golther 1895 s. 545 ff., 568). 

Med denna utgångspunkt slöt sig Golther till den teoribildning som Karl 
von Amira tidigt lanserat och utvecklat vidlyftigt, men ofta tyvärr även väl 
spekulativt, vilket senare Folke Ström starkt kritiserade och positionerade sig 
emot. Golther tolkade dödsstraffet som en kultakt, ett offer. Stöd för detta såg 
han i att offerbruket och dödsstraffet använder sig av liknande eller identiska 
metoder (Golther 1895 s. 548 f.). Att en likartad avlivningsmetod skulle 
kräva en likartad intention är dock ett felslut, som grundar sig på en alltför 
snäv och endimensionell tolkning av offret som fenomen. Till skillnad från 
von Amira tänkte sig Golther att även fredlöshetsdomen utgjorde en kultakt, 
där den dömde utgör en offergåva till en gudom, men dödandet är tänkt att 
ske retroaktivt från domen sett, genom gudens (indirekta) ingripande. På 
dessa sätt menade Golther att den germanska straffrätten grundade sig i en 
strävan efter försoning. I de fall då brottet retat upp en gudom som därför 
skulle försonas, fanns det bara ett lämpligt straff: offerdöden (Golther 1895 
s. 549 f.). 

Kritiken mot sakralteorin blossade dock åter upp i Eugen Mogks djupgående 
studie av de germanska och fornnordiska människooffren i Die Menschenopfer 
bei den Germanen år 1909. Mogk vände sig starkt emot tolkningen av 
människooffer som rättsligt straff, som bland andra Grimm och von Amira me-
nat.5 Det finns inget som tyder på detta, framhöll han, utan offerobjekten utgör 

5 Mogks forskning från 1909 utgör tillsammans med de la Saussayes studie 1902 de första analy-
ser som tar ett helhetsgrepp kring källmaterialet i syfte att kategorisera och strukturera före-
komsten av fenomenet. 
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en annan kategori än brottslingar (krigsfångar, slavar eller utlänningar), och 
dödsstraff verkar vara tämligen okänt bland germanska folk under järnåldern 
(Mogk 1909 s. 638 ff.).6 Mogk menade dock att de som straffas till fredlöshet 
hamnar i ett utanförskap från samhället och därför har samma status som en 
krigsfånge och således är möjlig att offra, även om dödsstraffet saknade ett 
sakralt fundament. Till skillnad från von Löher utgick Mogk i sin kritik från ett 
tidigt fenomenologiskt perspektiv i sin studie, där han strävade efter att upp-
rätta och urskilja religionsvetenskapliga kategorier, såsom gåvooffer, sonings-
offer m.m. i den germanska religionen. Utifrån denna kategoriserande strävan 
låg åtskiljandet av dödsstraff och offer som två olika kategorier i linje med det 
fenomenologiska tillvägagångssättet och perspektivet.

Hans Schreuer gav sig några år senare in i diskussionen till försvar av teo-
rin kring ett sakralt ursprung till de germanska rättssystemen i sitt verk Alt-
germanisches Sakralrecht (1913), där han ville se en koppling mellan rätts-
utövning och krigföring i det germanska samhället. Inspirerad och påverkad 
av ett tidigt höggudsparadigm inom forskningen om germanska och indoeu-
ropeiska folk, hävdade Schreuer att de offer som gavs till en krigsgud, vilket 
beskrivs i de klassiska källtexterna om germanska folk, samtidigt riktade sig 
till en rättsgud, enligt Schreuer identisk med den germanska himmelsguden 
*Tiu/Tīwaz. Möjligen skulle då människooffer åt en krigsgud kunna vara en 
form av dödsstraff och offer till rättsguden. Schreuer tänkte sig att guden 
fungerade som rättsföreträdare, motsvarande familjens överhuvud, och ge-
nom att gudomen är folkets härförare och härskare (och därmed rättsutövare) 
straffar gudomen folket, om folket inte straffar brottslingar (Schreuer 1913 
s. 313 ff., 335, 374 ff.). 

I de teoretiska perspektiv som den tidiga forskningen har utgått ifrån, har 
man således slutit sig till fundamentalt skilda slutsatser i frågan om de ger-
manska dödsstraffens ursprung och koppling till offerbruket. Källmaterialet 
har tolkats till förmån för de premisser man har ställt upp vid analysen. Utifrån 
tesen att offerbrukets ursprung är att söka i soningsoffret menade Grimm att 
även dödsstraffet har fungerat som offer; i ett naturmytologiskt perspektiv slöt 
sig däremot von Löher till att germansk religion saknade personliga gudomar 
och därmed själva grunden för ett offerbruk (sakralt dödsstraff). Utifrån sin fe-
nomenologiska strävan att uppställa och urskilja kategorier var Mogk av upp-
fattningen att dödsstraff och soningsoffer utgör två åtskilda fenomen, medan 
Golther ansåg att kulten och rättsutövningen var oskiljaktiga i den germanska 
kulturen, och Schreuer menade mot bakgrund av ett höggudsparadigm att rätts-
utövningen och offerbruket sammanföll i kulten av den germanska himmelsgu-
den. Karl von Amiras teoribildning kring en sakral aspekt av rättsutövningen, 
där vissa särskilt grova brott straffades med döden genom människooffer, ba-
serar sig på det komparativa tillvägagångssätt som Grimm lade grunden för 

6 Mogk tolkade Cornelius Tacitus Germania kapitel 12 som en beskrivning av ett människooffer, 
missförstått av romaren Tacitus som ett straff (Mogk 1909 s. 638–342).
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men utvecklar tolkningen av materialet i ett eget perspektiv, där moralen ges
en framträdande plats i slutledningen. Detta perspektiv kommer vi nu att se när-
mare på, innan jag diskuterar Folke Ströms kritik av detsamma. 

Karl von Amira och germanernas dödsstraff
Eftersom Folke Ström i sin avhandling till så stor del diskuterade och positio-
nerade sig i förhållande till Karl von Amiras studier, kan det för den fortsatta
diskussionens skull vara klargörande med en mer ingående redogörelse för von
Amiras teoribildning och slutsatser kring förhållandet mellan religion och rätt. 

Karl von Amira kritiserade i sitt verk Die germanischen Todesstrafen från
1922 den äldre rättshistoriska forskningen och menade att man varit alltför
tveksam till dödsstraffens förekomst hos germanerna och ansett att fredlöshe-
ten utgjort den högsta formen av straff, baserad på en rättsprincip, där det är
släktens sak att utmäta och verkställa straffet. von Amira vände sig emot detta
och ville i stället skilja ut två förgreningar av den germanska rättsprincipen: en
privat, profan straffrätt och en offentlig, sakral straffrätt.7 Han ville således
skilja på två parallella principer i rättssystemet, där dödsstraffet alltid tillhör
den offentliga straffrätten och innebär att den dömde offras till gudarna (som
försoning).8 Böter och andra smärre domar såg han som förgreningar av den
profana fredlöshetsprincipen (von Amira 1922 s. 30 ff.). 

Den sakrala (offentliga) straffrätten innefattar dödsstraff som offer på grund
av brott som upprört gudarna. Den profana (privata) straffrätten innebär fred-
löshet, där man förlorar sitt juridiska skydd. Dessa två straffprinciper vore en-
ligt von Amira kopplade till skilda kategorier av brott. Dödsstraffet (som egent-
ligen innebär att offras) var följden för brott som var skamfulla för samhället
eller omoraliska och som därigenom orsakade gudarnas vrede, medan fredlös-
het utdömdes för brott som (för)störde freden. von Amira menade att de grövsta
förbrytelserna genom sitt moraliska brott upprör gudarna och måste sonas ge-
nom att förövaren offras till motsvarande gudom.9 Han byggde sedan upp en
vidlyftig teori kring detta, med tre kategorier av brott som orsakar gudomlig

7 Privatstraffrätten utgår, så som tidigare forskare påpekat, ifrån individen och släkten som
rättsinstitution; det dödande som utövas inom privaträtten är reaktioner på något som orsakat van-
heder eller skam för individen och släkten (fvn. frændaskǫmm eller ǽttaskǫmm). Denna privata
straffrätt har en profan grund, menade von Amira, även om vissa kultiska inslag kunde förekom-
ma (von Amira 1922 s. 6 ff.). Den offentliga straffrätten däremot har i samtliga germanska kultu-
rer haft ett dödsstraff och till skillnad mot den privata haft en sakral grund (von Amira 1922 s. 23
ff.).
8 Denna idé presenterades av von Amira redan 1876 och har haft visst inflytande på forskningen;
se exempelvis Golther 1898. 
9 von Amiras grundsyn på det moraliska förhållandet mellan religion och rätt framgår i hans dis-
kussion om nidingen (fvn. níðingr) och nidingsverk. Gudomen förargas om folket låter sådana
missdåd gå ostraffade (von Amira 1922 s. 65 ff., 233). Mot detta kan man anföra att nidingsdåd
straffas med fredlöshet, inte med döden, i lagtexterna, och någon koppling till människooffer ver-
kar svår att se (jfr Ström 1942 s. 68 f.).
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vrede – stöld, mord och våldtäkt – kopplade till motsvarande gudom som ska
försonas, och menade att samma föreställning och system har levt vidare i de
germanska samhällena från Tacitus dagar till slutet av medeltiden (von Amira
1922; Ström 1942 s. 50). 

En sådan utgångspunkt är givetvis bräcklig och Folke Ström framförde
hård kritik, där han påpekade att perspektivet är genomgående anakronistiskt
och högst problematiskt för studiet av rättssystemets ursprung och utveckling
över tid (Ström 1942 s. 16 ff.). von Amira utgår från medeltida lagtexter och
tar sin utgångspunkt i bayersk-österrikiska lagar som nämner i huvudsak tre
kategorier av brott som straffas med döden: mord, stöld, och våldtäkt. Ett
problem med materialet är att alla tre kategorierna inte nämns i alla lagar och
att alla lagar inte bara har tre kategorier utan ibland fyra, fem eller sex. Stöld
straffas ibland med döden först om värdet av stöldgodset övergår en viss
nivå, vilket ytterligare gör indelningen i de tre huvudkategorierna diffus i
källmaterialet (von Amira 1922 s. 45 ff.).10 Detta kritiserades även hårt av
Ström som ansåg att en sådan metodisk ingång helt saknar vetenskaplig
grund. 

von Amiras teori kring en sakralt stipulerad moralisk grund bakom de ger-
manska dödsstraffen, där den dömde offras för att avvärja gudarnas vrede, fick
stort genomslag och kom att accepteras av sin samtida och efterföljande fors-
karmiljö. Genom att avrätta brottslingen på ett sätt som speglar brottets art och
framför allt är knutet till den gudom som är mottagare av offret, ska den offrade
brottslingen utgöra ett försoningsoffer till gudomen. Detta förhållande menade
han framgår av straffets form. Att dödsstraffet även är ett offer till en förtörnad
gudom är dock uppenbart endast i ett fall: den frisiska lagen om helgerån (Lex
Frisionum, Additio sapientum XI). von Amira framförde än fler exempel, där
avrättningsmetoden liknar eller överensstämmer helt med metoden som an-
vänts vid offer, exempelvis att störtas nedför ett stup eller begravas levande.11

Men en överensstämmelse i utförande medför inte nödvändigtvis en överens-

10 Enligt von Amira får man trots det anse det sannolikt att lagvariationerna går tillbaka på ett ge-
mensamt ursprung med tre kategorier. Då man inte har kunnat fastställa en gemensam textkälla
som de olika lagarna har utgått ifrån, slöt han sig till att motivet måste vara äldre än alla kända
germanska lagar. Likheterna mellan de germanska folkens lagar kan, menade han, inte förklaras
som lån mellan kulturerna, utan det rör sig om grundstenarna i den äldsta germanska rättsutform-
ningen. 
11 von Amira ville även se en offerintention bakom avrättningspraktiker som saknar likhet med
kända offerbruk. I detta resonemang blir han betydligt mer spekulativ, och – liksom Ström kritiskt
anmärker – analysen blir en ren skrivbordsprodukt utan märkbar bärighet i källmaterialet. I sin
diskussion kring dödsstraffets sakrala ursprung lade von Amira stor vikt vid strafformer, där ut-gången ska ge ett intryck av att inte vara på förhand given, utan den dömde ges en imaginär möj-
lighet att överleva straffet (ty. Zufallstrafe). I diskussionen fyller den här typen av straff funktio-
nen av att gudomen själv väljer att ta emot offret, som således dör (von Amira 1922 s. 217 ff.).
Även de tabuföreställningar och den magiska kraftfullhet som tillskrivs föremål, förknippademed avrättade brottslingar och bödeln, pekar enligt von Amira mot ett ursprung som offer hos
dödsstraffet; gudens kraft har till viss del överförts till offerobjektet och de föremål som kommit i
kontakt med offret (von Amira 1922 s. 223 ff.; jfr den romerska föreställningen kring sacer). Den-
na aspekt av dödsstraffet utgjorde ett av Ströms primära spörsmål i avhandlingen 1942, men hans
tolkning av den döendes kraft skilde sig markant åt från von Amiras.
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stämmelse i intention, vilket utgör en stor brist i hans argumentation, något som 
även Ström påpekade (Ström 1942). 

En viktig kritik av sakralteorin, som även Ström framförde, är att det mora-
liska perspektiv som utgjorde själva grunden i von Amiras studie baseras på ett 
västerländskt kristet förhållande mellan religion och rätt. Att vissa kategorier 
av brott utgör ett moraliskt avsteg, som orsakar att hela folkets förbund med gu-
domen skadas eller bryts finner sitt tydligaste exempel i abrahamitiska religio-
ner. Att ett sådant förhållande skulle ligga till grund för germanska föreställ-
ningar kan inte antas föreligga a priori. 

On the Sacral Origin of the Germanic Death Penalties
Trots att kritik framförts mot Karl von Amiras tillvägagångssätt och slutsatser 
av Peter Mayer (1924), och senare även av Poul Gaedeken (1934) och Torsten 
Wennström (1936), var von Amiras slutsatser fortfarande vid god vigör när 
Folke Ström, tjugo år efter von Amiras stora studie, gick i stark polemik mot 
denna i sin avhandling om dödsstraffets sakrala ursprung hos germanska folk, 
On the Sacral Origin of the Germanic Death Penalties från 1942. Ström bröt 
därmed den Stand der Forschung kring dödsstraff i nordisk och germansk tra-
dition som von Amiras slutsatser fram till dess hade utgjort. Ström påpekade 
där att offentliga avrättningar, utförda av en offentlig rättsinstitution, alltid är 
ritualiserade, vilket gör en gränsdragning mellan profant och sakralt dödande 
diffus. Han vände sig i polemik mot en, givetvis problematisk, tidigare forsk-
ningstrend att använda uppgifter som hämtats från relativt ungt material som 
källor till föreställningar under mycket äldre tidsperioder. Medeltida lagar och 
straff användes ofta som exempel för äldre bruk och tolkningsmall för uppgif-
ter hos exempelvis Cornelius Tacitus och Julius Caesar, trots att de innehåller 
yngre inslag och kristna kanoniska influenser. I tidsspannet däremellan skulle 
då bruket ha levt vidare och profanerats, likt ett gesunkenes Kulturgut, som en 
rest av en tidigare offerpraxis (Ström 1942 s. 14 ff.). 

Under Ströms samtid hade en stramare källkritisk diskussion vuxit fram, i 
bröderna Weibulls efterföljd, som ställde högre krav på den jämförande 
forskningens användning av källmaterialet. Mot bakgrund av denna källkri-
tiska horisont avfärdade Ström det tillvägagångssätt som von Amira använde 
i sin studie, där likheter från vitt skilda tidsepoker antogs vara analoga och 
direkt jämförbara, i syfte att kunna återskapa äldre förhållanden. En sådan 
utgångspunkt gjorde det möjligt för von Amira att komplettera det fragmen-
tariska förkristna materialet med medeltida lagtexter för att återskapa en (hy-
potetisk) helhet. Denna metod, som från källkritisk synpunkt är mycket pro-
blematisk, kritiserade Ström och visade på dess uppenbara brister. Den käll-
kritiska aspekten har sedan legat till grund för den efterkommande forsk-
ningens avfärdande av von Amiras slutsatser efter att Ström publicerade sin 
avhandling 1942. 
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Folke Ström framhävde i sin avhandling att även om religionens inverkan 
på rättsutövningen och rättssystemet har varit i fokus i tidigare forskning, så 
har magins inverkan på desamma inte visats samma intresse från forskning-
ens sida. (Ett viktigt bidrag hade dock lämnats av Ernst Mayer 1924.) Ström 
lyfte här fram ett teoretiskt perspektiv i forskningen om de germanska döds-
straffen, där han ser magin och de magiska rituella bruken som en aspekt av 
– eller parallell praktik vid sidan av – de religiösa föreställningarna och bru-
ken. Tidigare forskning hade utgått ifrån att magin endast har haft en påver-
kan i de mest primitiva stadierna av en kulturutveckling och förbisett magins 
inflytande på senare rättspraxis. Ström vände sig emot denna teoretiska ut-
gångspunkt och menade att en bristande kunskap och distinktion mellan reli-
gion och magi inom forskningen hade lett till att endast religionen har tillskri-
vits en betydelse i tolkningen av äldre rättspraxis (1942 s. 10). Det är en 
naturlig följd att det irrationella inslaget är mer eller mindre framträdande, 
beroende på vad som utgör den dominerande faktorn i rättssystemet. En reli-
giöst grundad rättsprincip ger större utrymme åt de religiöst grundade prak-
tikerna, medan ett rättssystem som utgår ifrån andra principer ger mindre ut-
rymme åt religiösa eller magiska bruk. I de fall då straffpraktiken som stude-
ras kan förmodas ha en grund i religiösa föreställningar eller magiska bruk, 
är hänsynen till det religionshistoriska studiet av stor vikt, menade Ström. En 
rättshistorisk analys av fenomenet, utan hänsyn till den religionshistoriska 
kontexten, skulle inte göra föremålet för studien rättvisa (1942 s. 12 f.). Detta 
teoretiska perspektiv, i kombination med den åtstramade källkritiska diskus-
sionen, skapade sannolikt grunden för det stora genomslag som Ströms av-
handling fick i forskningsmiljön.

Folke Ström vände sig starkt emot den syn på förhållandet mellan religion 
och rätt som vissa tidigare forskare företrätt. Bland dessa utgjorde Karl von 
Amiras studier av de germanska dödsstraffen ett av de tydligaste och mest 
framträdande exemplen, som även mer eller mindre enhälligt hyllades av sin 
samtids rättshistoriker. Att dödsstraffen skulle utgöra en form av offer fann 
Ström ingen grund för i det källmaterial som finns bevarat. Inte bara tolkningen 
och hanteringen av källorna är problematiska i denna forskning, som von Ami-
ra företrädde, utan även förutsättningarna och perspektivet att straffet är mora-
liskt stipulerat och utgör en offerhandling till förtörnade gudar, är problema-
tiskt, menade Ström. 

En grundprincip i den s.k. sakralteorin, som Ström vände sig så starkt emot, 
är att rättssystemet har en sakral grund och straffet utgör en form av kulthand-
ling. Straffet förutbestäms av föreställningen om en vredgad gudom, som ge-
nom straffet försonas med människorna; den straffade brottslingen utgör enligt 
denna tanke ett soningsoffer till den uppretade eller försvagade gudomen. 
Ström ansåg att detta perspektiv bortser från de magiska bruk som styr och om-
ramar straffets utförande. Han framhöll kravet på en sund källkritisk bedöm-
ning av källtexternas användning för studiet av förkristna förhållanden och 
menade att det tvärtom utgör en apotropeisk åtgärd, baserad på föreställningen 
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om den (magiska) kraft som förknippas med den döende (Ström 1942 s. 42). 
Ström påpekade en brist i den äldre rättshistoriska forskningen, nämligen att 
man gjort sig skyldig till en begreppsförvirring, där man sammanblandat kom-
munikativa offer (offret som gåva, soningsoffer) och expiatoriska offer, där det 
onda eller skadliga får representeras av en individ som sedan dödas eller för-
drivs, s.k. syndabocksoffer (1942 s. 204). Dessa två typer av rituellt dödande 
har två i grunden olika syften. Det kommunikativa offret söker etablera och 
upprätthålla en (positiv) relation till gudomen, medan syndabocksoffret söker 
fördriva närvaron av en skadlig kraft. 

Den agerande guden och den vreda, straffande guden är frånvarande i 
Ströms syn på förhållandet mellan religion och rätt. Magiska föreställningar 
framhävs i stället i tolkningen av de irrationella inslagen i dödsstraffets utfö-
rande. Detta utgör grundprincipen i hans perspektiv. Föreställningen om en 
straffande gudom, vars vrede uppväcks genom syndigt leverne eller moral-
brott, återfinns tidigast i de kristna lagarna och är en föreställning som kommit 
till de nordiska länderna med kristendomen. I den äldre germanska rättsprinci-
pen återfinns ingen sådan tanke, utan föreställningen är fundamentalt främ-
mande i denna kontext: »There is no doubt that the thought of moral retribution 
from the side of the Godhead presupposes an ethical conception of the divinity 
that is fundamentally alien to the old Germanic idea of God» (Ström 1942 
s. 71). Han tog tydligt avstånd från och tillbakavisade den teori som många av 
hans föregångare baserat sina studier på, när han skrev: »The medieval Chris-
tian notion, that any grave crime provoked God’s wrath and entailed the perdi-
tion of the people, has no point of contact with Germanic religious beliefs» 
(1942 s. 86). I detta positionerade sig Folke Ström tydligt i förhållande till 
forskningen i sin samtid och framhöll sin uppfattning om förhållandet mellan 
religion och rätt, som på ett grundläggande plan skiljde sig från de slutsatser 
som hans föregångare slutit sig till. 

Föreställningen att olyckor och katastrofer kunde bero på uppretade gudar 
var dock inte okänd i de förkristna germanska kulturerna, men denna föreställ-
ning är av ett annat slag än den moraliska princip som de medeltida lagarna 
bygger på. Att kungen i egenskap av kultledare och ansvarig för folkets väl-
stånd kunde offras vid nödår, eller att naturkatastrofer på Island kunde tillskri-
vas vredgade gudar i samband med den intensifierade kristna missionen, bör 
inte förstås som ett straff inom en rättsprincip. Dödandet av kungen utgjorde 
inget straff, men väl ett offer, framhöll Ström (1942 s. 71 f.). 

Orakeltagning och sökande av gudomens vilja i syfte att döma i en juridisk 
fråga återfinns endast i de fall som berör en sakral kontext, i samband med hel-
gerån eller tempelskändning. Men inte heller då menade Ström att man bör se 
en intim koppling mellan offer och straff i de förkristna samhällena. De källor 
som omtalar hur kultplatser och tempel vanhelgats ger aldrig bilden av att straf-
fet utgör ett offer. Även i de fall då gärningsmannen straffas med döden och då 
gudarna rådfrågas inför domen saknas offeraspekten i domslutet (Ström 1942 
s. 72 ff.). 
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Folke Ström ansåg att den äldre, förkristna germanska och fornnordiska la-
gen och rättssystemet inte fokuserade eller tog brottslingens intention eller mo-
raliska avsteg i större beaktande vid dömandet. I stället var det de faktiska kon-
sekvenserna och skadorna som kompenserades eller utgjorde grund för domen 
och dödsstraffet. Dödsstraff framstår över huvud taget som en exceptionell åt-
gärd i de förkristna germanska samhällena. I och med en centralisering av mak-
ten, kopplad till en stärkt kungamakt, utvecklades även rättssystemet till att bli 
mer centralstyrt, och möjligheterna att utdöma och utföra dödsstraff växte fram 
i och med detta. Den bild som anammats av tidigare forskning speglar snarare 
en yngre, medeltida eller modern kontext; vårt källmaterial till den förkristna 
rättspraktiken är betydligt mer diffust och svårhanterligt. I sin vilja att tolka 
äldre rättssystem har man projicerat ett yngre förhållningssätt på ett äldre ma-
terial, men därigenom har man också kommit att dra tvivelaktiga slutsatser. 

Dödsstraffet som en officiell, institutionaliserad handling verkar under äldre 
germansk tid ha varit ovanligt och förbehållet brott som utsatte hela samhället 
för fara, främst krigsrelaterade situationer (exempelvis desertörer), och rättslö-
sa individer såsom slavar. Någon central juridisk institution torde heller inte ha 
funnits under denna tid, utan rättssystemet byggde på familjen som främsta en-
het (vilket verkar ha varit fallet även på t.ex. Island) och lät ofta släktfejder ut-
veckla sig själva och sonas med böter. Att människooffer skulle ha förekommit 
som ett sakralt dödsstraff på Island kan vi enligt Ström avfärda som osannolikt. 
Med en starkare centralmakt ökar möjligheterna att institutionalisera dödsstraf-
fet, något som vi kan se i det norröna materialet (Ström 1942 s. 30, 94 ff.). I de 
klassiska källorna verkar människooffret främst vara kopplat till kriget. Man 
kan anta att människooffer, som inte kopplades till krigssituationer, var mindre 
vanligt bland germanerna, även om källmaterialet dras med en viss ensidighet, 
då det främst är den krigiska kulten som skildras, inte den vardagliga eller fred-
liga (1942 s. 90 f.). Att människooffer skulle ha praktiserats på Island fann 
Ström mindre troligt, även om uppgifterna pekar mot en föreställning kring att 
det utgjort en äldre verklighet, dock utan koppling till dödsstraffet (1942 s. 97).

Folke Ström var generellt kritisk till att det finns några belägg för att straff 
och offer har sammanfallit. Att brott av helgfriden (skändandet av helgedomar) 
skulle leda till att brottslingen döms till att offras är ett missförstånd; förövaren 
döms till döden och detta utförs som ett straff, inte som ett offer, fastslog han. 
Den källa som oftast anförs i diskussionen härom är Lex Frisionum, där hel-
gerån straffas med att brottslingen dränks som ett försoningsoffer till gudarna. 
Ström tvingades medge att passagen omtalar ett offer, men han menade att den 
kan vara en sen interpolation och hävdade att den står för sig själv och inte kan 
utgöra underlag för vidare slutsatser kring att dödsstraff i övrigt skulle vara 
kopplat till människooffer (Ström 1942 s. 79 ff.). 

Ström slöt sig till att fångar och brottslingar utgjort lämpliga offergåvor vid 
människooffer, som tidigare Eugen Mogk och Karl Binding menat. Ström häv-
dade tvärtemot Mogk att Tacitus verkar medveten om skillnaden mellan offer 
och straff hos germanerna, varför det inte finns någon anledning att tro att han 



44 Klas Wikström af Edholm
skulle ha missförstått sina uppgifter (Ström 1942 s. 35 ff.). Den passage i Ta-
citus Germania som oftast förs fram i debatten rör sänkandet av vissa brotts-
lingar i mossar och kärr. Mogk tolkade detta som ett missförstånd av Tacitus, 
där det rör sig om ett offerbruk, medan von Amira såg det som ett tydligt ex-
empel på hur vissa typer av grova brott sonades genom ett människooffer. 
Ström menade å sin sida att det rör sig om ett profant straff, där de minst önsk-
värda personerna i samhället begravs på det minst hedersamma sätt som stod 
till buds: att sänkas i ett kärr och täckas med flätverk och grenar. Ström har en 
god poäng i detta, inte minst som Tacitus själv skriver att det rör sig om just ett 
straffande av brottslingar, och Ström kopplade praktiken till ett större mönster 
av apotropeiska åtgärder för att förhindra gengång av kriminella och utstötta. I 
samband med Tacitus anmärkning brukar man anföra förekomsten av mosslik, 
där vissa överensstämmer med Tacitus beskrivning, medan andra verkar ha ge-
nomgått en kultisk behandling. Ström avfärdade dock en sakral tolkning av 
mossliken i sin avhandling (1942 s. 180 ff.).12 

Ibland går tillbakavisandet av en koppling mellan människooffer och döds-
straff ut över Ströms annars skarpa diskussion. I sin strävan att komma ifrån ett 
sakralt ursprung för dödsstraffet avfärdade han tidvis även kopplingen mellan 
avlivningsmetoden och offret som handling. Exempel på detta kan man se i 
hans diskussion kring hängningen, där han avfärdar ett sakralt betydelselager i 
kungarnas död i Ynglingatal/Ynglinga saga och Hákon jarls hängning av 
Gull-Haraldr i Heimskringla. Även skaldediktningen skulle enligt Ström vara 
helt tyst kring en mottagare av hängningsoffer, trots att han själv diskuterade 
Odens roll som de hängdas herre (Ström 1942 s. 132 f.). Även halshuggningen 
saknar all koppling till ett offerbruk, menade Ström, som ansåg att man måste 
vara obekant med materialet för att tro något annat. Trots det anförde han flera 
exempel där fiendens huvuden förs med från striden som ett segertecken och 
bland germanska stammar hängs upp i offerlundar eller dedikeras till gudomar. 
Att det skulle finnas någon sakral koppling på nordiskt område avfärdas dock 
helt (1942 s. 165 ff.). Sammantaget framstår Ström som vacklande i sin argu-
mentation, där gråzonen mellan ett subtilt anspelande på offerpraktiker och en 
profan avrättning inte ges något utrymme i diskussionen, som i stället gör sitt 
yttersta för att särskilja offerbruket från dödsstraffet. Han drog dock en i grun-

12 I en senare artikel (»Bog Corpses and Germania» 1986) är Ström dock mindre skeptisk till en 
tolkning av mossliken som offer. Han pekar då på Tacitus olika ordval kring dem som sänks i 
mossar och dem som dödas på andra sätt. Han sluter sig till att Tacitus corpore infames motsvarar 
begreppet fvn. ergi/ragr och att dessa sänks i mossar, medan andra förbrytare hängs. De mosslik 
som man funnit har ofta både hängts och dränkts, och de är i hälften av fallen kvinnor, vilket skil-
jer sig från Tacitus uppgifter. Man finner också sällan ett sådant flätverk av grenar som Tacitus 
omnämner. Brottslingar sänktes sannolikt i kärr och våtmarker utan ekonomiskt värde, inte i pro-
duktiva malmmyrar eller torvmossar (Ström 1986 s. 226–232). Ström kritiserade tidigare forsk-
ning för att ha varit benägen att pressa in Tacitus uppgifter i tolkningen av det arkeologiska 
materialet, alternativt misskrediterat Tacitus på samma grunder. Det lämpar sig bättre att se till de 
olika källorna var för sig, menade Ström. Han slöt sig till att mossliken utgör resterna efter 
människooffer som ingått i en fruktbarhetskult, riktad till en jordgudinna (Ström 1986 s. 232–
237). 
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den riktig slutsats: samma avrättningsmetod kan parallellt förekomma som 
dödsstraff och offer utan att dessa kategorier sinsemellan har något gemensamt. 
Föreställningen att personens (magiska) kraft kulminerar och frisätts i just 
dödsögonblicket har lett till många magiskt avvärjande åtgärder vid avrättning-
en av brottslingar, vilket kan ge intryck av en sakral inramning men baseras på 
något helt annat än offret som fenomen, menade Ström. Denna tematik utveck-
lade han utförligt i en senare studie som publicerades i Den döendes makt och 
Oden i trädet år 1947. 

Diskussionen om förhållandet mellan religion och rätt 
efter Folke Ströms avhandling
Samma år som Folke Ström publicerade sin avhandling, 1942, skrev Dag 
Strömbäck, i egenskap av opponent, i Saga och Sed artikeln »Hade de ger-
manska dödsstraffen sakralt ursprung?». Han riktar där viss kritik mot Ströms 
slutsatser, även om han ger sitt medhåll till Ströms kritik av den tolkning som 
framförts av Karl von Amira. Strömbäck var mer benägen än Ström att se en 
koppling mellan offer och dödsstraff men hävdade att von Amira drog sina 
slutsatser för långt och utifrån en bristfällig slutledning. Att anta att skändandet 
av kultplatsen straffats med döden i form av ett offer finns det enligt Strömbäck 
fog för; det kan vi se i både Lex Frisionum och hos Adam av Bremen. Samma 
sakrala bakgrund kan även förstås bakom den förbannelse Egill Skallagríms-
son fäster vid en nidstång i Egils saga Skallagrímssonar. I och med att Eiríkr 
bló+öx har kränkt Egills arvsrätt åberopas gudarnas vedergällning av Egill, vil-
ket enligt Strömbäck pekar på en förväntan att gudarna ska ingripa vid rätts-
kränkningar. Strömbäck pekade, sannolikt helt riktigt, på att gudarna även tas 
som garanter för de eder som svors vid tinget i samband med rättskipningen 
(Sundqvist 2016 s. 398 ff.). På denna punkt fanns säkerligen en sakral dimen-
sion i den vikingatida juridiken. Strömbäck menade att repressalierna för grova 
brott, som riskerade att störa samhällsordningen, sannolikt åtföljdes av offer 
för att undvika att gudarna skulle bli förargade eller världsordningen rubbas, 
och i dessa fall kan även förövaren själv ha kunnat komma i fråga som offer-
objekt. I denna slutledning har Strömbäck sannolikt träffat rätt. 

Ytterligare ett bidrag till diskussionen publicerades samma år av Bernhard 
Rehfeldt (Todesstrafen und Bekehrungsgeschichte 1942), som fokuserade på 
dödsstraffets apotropeiska former och ritualer. Han utgick ifrån von Amiras 
teori kring de germanska dödsstraffen men menade tvärtemot sin föregångare 
att de germanska dödsstraffen inte utgjorde ett soningsoffer till en uppretad 
gudom utan magiska motverkansåtgärder riktade mot brott och brottsling. 
Dödsstraffens utformning skulle i stället för bevarade offerhandlingar och fö-
reställningar kring dessa basera sig på föreställningsmotiv kring dels hämnd 
och vedergällning, dels reningsriter och avvärjningsmagi. Han drog således 
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samma slutsatser av källmaterialet som Ström. Att straffet speglar brottet ansåg 
Rehfeldt vara ett exempel på hur straffet ska neutralisera brottets onda kraft. 
Rehfeldt anslöt sig dock – tvärt emot Ström – till uppfattningen att rätt och re-
ligion ursprungligen utgjort en enhet, som under relativt sen tid splittrats upp.13

Han menade att man får lämna frågan kring när den sakrala straffrätten skulle 
ha splittrats öppen, eftersom det givetvis är möjligt att uppdelningen i rätt och 
religion hos ett folk skedde redan innan en offentlig straffrätt utformats (Reh-
feldt 1942 s. 14 f.). Bernhard Rehfeldts fokus på magiska praktiker i dödsstraf-
fens utformning fick inte samma stora inverkan på diskussionen under 1940- 
talet som Ströms avhandling, men temat togs längre fram upp till diskussion av 
Hans-Egil Hauge (1965). 

Tjugo år senare kom diskussionen om dödsstraffets sakrala ursprung att bli 
aktuell igen då Klaus von See 1964 i sin studie Altnordische Rechtswörter, om 
förhållandet mellan religion och rätt, kom att diskutera teoribildningen kring 
dödsstraffets sakrala ursprung. von See positionerar sig i linje med Folke 
Ströms starkt kritiska hållning till att det skulle finnas en äldre koppling mellan 
rättsutövning och religion. Från nordiskt område saknas otvetydiga belägg för 
att religion och rätt ska ha utgjort en enhet. Avrättandet av förbrytare visar inga 
sakrala tendenser, menade han, och även rättsterminologin saknar belägg för 
att dödsstraffet skulle ha en sådan sakral aspekt. Det fanns heller inget gemen-
samt ord för »dödsstraff» i de fornnordiska eller germanska språken, vilket ty-
der på att offentliga avrättningar inte intog någon central plats i rättssystemet 
(von See 1964 s. 115 f.). von See sluter sig till att Ströms kritik av von Amira 
var befogad och riktig (1964 s. 114 ff.). 

Diskussionen om ett sakralt ursprung bakom de germanska dödsstraffen 
väcktes åter till liv vid 1970-talets början, då Heinrich Beck publicerade Ger-
manische Menschenopfer in der literarischen Überlieferung 1970. Han var, i 
likhet med Folke Ström, kritisk till teorin kring ett sakralt ursprung bakom de 
germanska dödsstraffen och menade att den enda litterära källa som stöder en 
sådan tolkning är Lex Frisionum men att man inte kan dra vittgående slutsatser 
kring de nordiska förhållandena på grundval av denna enda källa. En kompara-
tiv analys kan inte sägas stödja sakralteorin, men inte heller motbevisa den, an-
såg han (Beck 1970 s. 246 ff.). Beck lyfter fram Ström som ett exempel, till-
sammans med Rehfeldt, på forskare som framhävt det magiska handhavandet 
av den dödsdömde och den döde framför en tolkning av avrättningarna som of-
fer. Han ansluter sig till Ströms kritik av von Amiras studie och sakralteori men 
är mer öppen för förekomsten av ett samband mellan dödsstraff och offer än 
vad Ström var i sin avhandling.

13 En liknande slutsats drogs av Albert Sandklef (1944) som två år senare gav sig in i Folke 
Ströms, Dag Strömbäcks och Berhard Rehfeldts diskussion, utifrån mossliken som källa till Taci-
tus Germania och förhållandet mellan straff och offer i en artikel i Fornvännen 1944 (»De ger-
manska dödsstraffen, Tacitus och mossliken»). von Amiras teori att alla dödsstraff utgjorde offer 
under äldre järnålder kan inte upprätthållas, samtidigt som kopplingen mellan rättsutövning och 
religion är högst påtaglig i det germanska materialet, hävdade Sandklef. 
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Efter Heinrich Becks studie har diskussionen om ett sakralt ursprung bak-
om de germanska dödsstraffen mattats av, men en religionshistoriker som 
kom att diskutera ämnet är Bo Frense (1982). Frense redogör för den föregå-
ende forskningen, varvid han kom att kritiskt diskutera de olika forsknings-
linjer som framträtt och inordnar sig själv i förhållande till dessa utifrån sin 
ståndpunkt att rättsutövningen hade en odiskutabel sakral anknytning (1982 
s. 30.ff.). Själv företräder Frense ett funktionalistiskt orienterat perspektiv, 
där han menar att vikingatidens religionsutövning präglades av en nytto-
orientering. Den kult och de gudomar som ansågs mest givande att tillbe i 
syfte att få störst avkastning från jordbruk och handel var också de som var 
framträdande i religionsutövningen, menade han (1982 s. 79 ff.). Frense kri-
tiserar Folke Ströms metod och teoretiska utgångspunkt för att vara positivis-
tisk och särskilja rätt och religion på ett sätt som inte kan godtas för studiet 
av de fornnordiska förhållandena. 

En rättshistoriker som tog upp de germanska dödsstraffen till förnyad un-
dersökning är Hermann Nehlsen år 1983 i Entstehung des öffentlichen Straf-
rechts bei den germanischen Stämmen. Nehlsen är där kritisk till våra möj-
ligheter att alls kunna studera förhållandet mellan religion och rätt i det käll-
material som finns bevarat. Han vände sig, likt Ström, i stark polemik mot 
von Amiras slutsatser kring en sakral dimension i det germanska rättssyste-
met men framhöll att även Ströms studie har stora brister. De källor vi har till 
ett förkristet germanskt rättssystem är alla tillkomna i en kristen kontext och 
bör inte tas som intäkt för äldre praktiker, menade Nehlsen (1983 s. 3 ff.).14 I 
denna slutsats har Nehlsen antagit en kritisk hållning som bortser från de 
möjligheter som faktiskt föreligger i en noggrann analys av källmaterialet, 
något som Ström redan i sin avhandling övertygande har visat. Inom den se-
nare forskningen har Bo Frense och Hermann Nehlsen framfört den starkaste 
kritiken mot Folke Ströms avhandling och då främst fokuserat på hans teore-
tiska perspektiv och källhantering – Frense, med viss rätt, utifrån att Ström 
utgick ifrån en reduktionistisk religionssyn, och Nehlsen utifrån att han an-
vänt en bristande källkritik. 

Avslutande reflektioner
Folke Ström framhöll i sin avhandling om de germanska dödsstraffen att re-
ligion och rättsutövning inte var integrerade på ett så oskiljaktigt vis som vis-
sa tidigare forskare menat. Framför allt vände han sig i stark polemik mot de 
slutsatser som framförts av Karl von Amira i dennes studier av de förkristna 
germanska dödsstraffen. Ströms och von Amiras syn på rättsprincipen var i 

14 En liknande kritisk hållning intar Elsa Sjöholm (1988) i Sveriges medeltidslagar. Hon diskute-
rar visserligen inte dödsstraffets förekomst eller ursprung utifrån de germanska lagarna men visar 
i någon mån ändå det kritiska förhållningssätt som den rättshistoriska forskningen har intagit un-
der senare tid (1988 s. 33 ff.). 
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många aspekter fundamentalt olika. Medan von Amira företrädde en linje 
inom forskningen som förespråkade en sakral dimension inom rättssystemet 
i de förkristna germanska kulturerna, baserad på föreställningen att gudarna 
vredgas över brott som inte straffats och över moraliska avvikelser, represen-
terade Ström en linje som menade att rättssystemet saknade en sakral grund. 
Ström menade att en sådan föreställning om en gudoms moraliska påbud var 
främmande i den germanska världsbilden. För tanken på att gudomen skulle 
engagera sig i människornas rättsutövning finns tvärtom inga belägg i det be-
varade källmaterialet, och att det skulle finnas en tro på att gudarna skulle bli 
upprörda och kräva att förövaren offras som försoning blir då en långsökt teo-
retisk produkt, skapad av forskaren, hävdade han. Rättsskipningen hade en 
rent sekulär och profan karaktär i det germanska samhället. De irrationella 
moment som återfinns i samband med dödsstraffets utförande är utslag av 
magiska åtgärder för att förhindra verkan av den skadliga kraft som ogär-
ningsmannen och den döende var i besittning av. Att sammanblanda dessa fö-
reställningar med tron på gudarnas moraliska påbud vore enligt Ström ett fel-
slut. 

Man saknar dock en diskussion hos Ström där han definierar hur han menar 
att religion och magi ska kunna urskiljas i materialet. En förutsättning för hans 
argumentation är att de två kategorierna är tydligt åtskiljbara, vilket är proble-
matiskt. Att han avfärdar ett religiöst inslag i straffpraktiken, samtidigt som han 
framhåller de magiska rituella bruk som omgärdar dödandet utan att förklara 
detta förhållande, måste anses vara en av de mest problematiska aspekterna i 
hans resonemang och leder, som jag visat, fram till några av de tveksammare 
slutsatserna i hans argumentation. 

Folke Ström för en klarsynt och föredömligt källkritisk diskussion kring 
källtexterna i sin avhandling. Hans kritik av den tidigare forskningens ten-
denser att föra samman källtexter från vitt skilda tidsperioder, utan hänsyn till 
deras representativitet och källvärde, för att rekonstruera en förkristen ger-
mansk rättspraxis är, som han själv visar, högst befogad. Hans syn på förhål-
landet mellan religion och rätt som två helt åtskilda aspekter av det forn-
nordiska samhället gör dock att han i diskussionen om hängningen tenderar 
att vilja tolka även motstridiga uppgifter i källmaterialet till teorins fördel (se 
Ström 1942 s. 134 ff.). De kenningar i bevarade skaldedikter som omnämner 
Oden som ’de hängdas herre’ har enligt Ströms uppfattning missförståtts, 
som att hängningen av människor som offer ska ha utförts inom kulten av 
Oden. I stället ska vi förstå uttrycket utifrån att Oden hänger sig själv i världs-
trädet i eddadikten Hávamál 138 (som dock omtalas just som ett offer) och 
uppbar förmågan att väcka de döda, i synnerhet hängda brottslingar, för att få 
kunskap om fördolda ting. Även de fall där ett offerförfarande beskrivs, så-
som i berättelsen om kung Víkarr i Gautreks saga och hos Saxo Grammaticus 
– där offret samtidigt hängs och genomborras med ett vapen som ett offer till 
Oden – tolkar Ström på ett sätt som inte ska strida mot hans argumentation. I 
de fall då hängningen förekommer i en offerkontext anser han att dödandet 
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aldrig sker genom hängningen utan genom ett blodigt förfarande. Kroppen 
hängs därefter, som en postmortal rit, när offret redan är avlivat. Vidare me-
nar han att offret alltid hängs i ett träd, medan man vid dödsstraffet alltid an-
vänder en rest galge. På dessa sätt kan vi enligt Ström åtskilja hängningen 
som straff och hängningen som del i en offerritual (1942 s. 145 ff.). För att 
kunna upprätthålla åtskillnaden mellan offerhängning och dödsstraff tvingas 
han dock argumentera för att även de källor som omtalar ett träd (fvn. meiðr
och tré) vid dödsstraff genom hängning i själva verket åsyftar en omskriv-
ning för ’galge’ (1942 s. 115 ff.). I denna argumentation menar jag att Ström 
tänjer på källmaterialets tolkningsmöjligheter och emellanåt väljer att argu-
mentera för de tolkningar som framstår som mindre sannolika utgående från 
källäget. 

Möjligen kan vi skönja en viss motvilja mot att låta hängningens uppenbara 
koppling – på ett sakralt plan – till Oden påverka det övergripande mönster som 
präglar den fornnordiska rättsutövningen. Detsamma präglar hans diskussion 
om de s.k. mossliken och sänkandet av brottslingar i kärr och våtmarker. Ström 
menar i sin avhandling att mossliken aldrig återfinns i en kultisk kontext, utan 
sumpmarker och mossar förknippas alltid med något skrämmande och avsky-
värt, således något väsensskilt från tempel och kultplatser. Att kriminella och 
gengångare begravs på dessa platser utgör ytterligare en förnedrande omstän-
dighet för den dömde brottslingen och syftar till att hålla dem på avstånd från 
människornas omgivning (Ström 1942 s. 188). Ström betonar här bara den ena 
sidan av ett komplext förhållande till våtmarker i förhistorisk tid. Han bortser i 
denna diskussion från att även slaktavfall och deponerade vapen och andra fö-
remål har återfunnits i samma våtmarker och givit upphov till den arkeologiska 
diskussionen om offer och identifieringen av offerfynd, redan i samband med 
arkeologins tillkomst som vetenskaplig disciplin (Beilke-Voigt 2007 s. 23 f.; 
Giles 2009; se även Worsaae 1865 s. 5559, 1866, 1867). Att Ström väljer att 
inte lyfta denna motstridiga aspekt i sin diskussion kan ses som ett selektivt ur-
val. 

Verkligheten är sällan så svartvit och tydligt uppdelad som en teoretisk mo-
dell gärna vill framställa den, och som forskare bör man vara ödmjuk inför det-
ta och inte låta modellen stå över källmaterialet i tolkningen av texterna. I sin 
diskussion kring hängningen respektive mossliken tenderar Ström genom detta 
att till viss del snava i samma fallgrop som de förespråkare av sakralteorin som 
han så häftigt kritiserar. Samtidigt visar han dock att han menar sig kunna finna 
fog för sin tolkning genom en noggrann läsning och kritisk bedömning av käll-
materialet, även om hans slutsatser inte otvetydigt kan utläsas i de norröna tex-
terna. Detta utgör det mest problematiska inslaget i hans annars starka och skar-
pa analys av de germanska dödsstraffen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Folke Ströms doktorsavhandling 
On the Sacral Origin of the Germanic Death Penalties har utgjort ett viktigt 
bidrag till forskningen om de germanska dödsstraffen och bruket av 
människooffer i en fornnordisk och germansk kontext. Han kritiserar på ett 
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förtjänstfullt sätt den problematiska teoribildning som rådde efter Karl von 
Amiras studie från 1922. Till förmån för von Amiras »sakralteori» framhävde 
Ström vikten av de magiska apotropeiska föreställningar och praktiker som 
omgärdar dödsstraffet i äldre tid för vår förståelse av dödsstraffets ut-
formning, men han kom i detta att argumentera utifrån en problematisk 
uppdelning i religiösa och magiska praktiker. Att dessa föreställningar, som 
vi har kännedom om främst genom det medeltida materialet, bottnar i en 
äldre, förkristen kontext, argumenterar han för både i sin avhandling och i 
senare verk. 

I sin syn på förhållandet mellan religion och rätt vände sig Ström starkt 
emot den teori som flera framstående forskare företrädde, inte bara utifrån 
den problematiska tolkningen och hanteringen av källorna utan även utifrån 
förutsättningarna och perspektivet: att straffet är moraliskt stipulerat och ut-
gör en offerhandling till vredgade gudar. En grundprincip i »sakralteorin» är 
att rättssystemet har en sakral grund och att straffet utgör en form av kult-
handling. Ström menade att man med detta perspektiv bortser från de magis-
ka bruk som förknippas med straffet och den döende. Att dödsstraffen skulle 
utgöra en form av offer fann han ingen grund för i källmaterialet. Man har i 
diskussionen blandat ihop kommunikativa offer och expiatoriska offer, me-
nade han. Dessa två typer av rituellt dödande strävar efter två i grunden olika 
syften. Medan det kommunikativa offret söker etablera och upprätthålla en 
god relation till gudomen, syftar det expiatoriska offret till att fördriva det 
som är skadligt. 

Den förtörnade guden är frånvarande i Ströms syn på förhållandet mellan re-
ligion och rätt; i stället framhävs magiska föreställningar i tolkningen av döds-
straffets utförande. Detta utgör – något förenklat – grundprinciperna i Ströms 
perspektiv. Hans syn på förhållandet mellan religion och rätt präglade även 
hans tolkningshorisont, där han strävade efter att kunna skilja dödande genom 
offer från dödande som straff även i källmaterialets gråzoner. I detta perspektiv 
tillbakavisade han tolkningen av en sakral aspekt av de avrättningsmetoder 
som även återfinns i offersammanhang. 
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